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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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Юрій Гагарін-у Москві
Урочиста зустріч Колумба космосу
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14 квітня столиця нашої 
Батьківщини — Москва 
урочисто зустрічала першо
го в світі космонавта, ма
йора Радянської Армії 
Юрія Гагаріна, який обле
тів 12 квітня за 108 хвилин 
на космічному кораблі- 
«Восток» Землю і благопо
лучно приземлився в зада
ному районі. Зустріч героя 
вилилася в грандіозне на
ціональне свято всього ра
дянського народу, в свято 
всього людства.

Магістралі і площі міста 
розцвічені прапорами, яс
кравими панно, транспаран
тами, прикрашені портре
тами Юрія Гагаріна. Об
личчя тисяч людей, які за
повнили вулиці, сяють ус
мішками. З репродукторів 
ллються мелодії любимих 
радянськими людьми пісень 
—пісень про Батьківщину, 
про її героїв, які прослав
ляють у віках першу в сві
ті країну соціалізму.

Указ
Про присвоєння 

радянському

Президії Верховної Ради СРСР 
звання Героя Радянського Союзу першому в світі 

льотчикові-космонавту майорові Гагаріну Ю. 0.
За°героїчний подвиг — перший політ у кос

мос, який прославив нашу соціалістичну Бать
ківщину, за виявлені мужність, відвагу, без
страшність і беззавітне служіння радянському 
народові, справі комунізму, справі прогресу 
всього людства присвоїти звання Героя Ра
дянського Союзу з врученням ордена Леніна 
і медалі «Золота зірка» першому в світі льог-

чикові-космонавту майорові Гагаріну Юрієві 
Олексійовичу і встановити бронзовий бюст 
гепоя в місті Москві.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
Л. БРЕЖНЄВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

ЛІосква, Кремль 
14 квітня 1961 р.

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Про встановлення звання 
«Льотчик-космонавт СРСР»

На ознаменування першого в світі космічного польоту 
людини на кораблі-супутнику встановити звання «Льот
чик-космонавт СРСР».

\
Голова Президії Верховної Ради СРСР 

Л. БРЕЖНЄВ. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР 

М. ГЕОРГАДЗЕ.
,..„2. , Кремль
J4 квітня 1961 р.
Москва,

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Цро присвоєння звання «Льотчик-космонавт 
СрСР» льотчикові майору ГАГАРІ НУ !О. О.
За здійснення першого в світі космічного польоту па 

кораблі-супутнику «Восток» присвоїти звання «Льотчик- 
космонавт СРСР» громадянинові Радянського Союзу 
льотчикові майору Гагаріну Юрієві Олексійовичу.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
Л. БРЕЖНЄВ. 

Секретар Президії Верховної Ради СРСР
М. ГЕОРГАДЗЕ.г-

Москва, Кремль 
]4 квітня 1961 р.
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ГОРДІСТЬ РОВЕСНИКІВ
Почуття небувалої гордості і радості наповнює серця 

кожної молодої радянської людини. Ми знову попереду, 
ми, радянські, знову перші.

Світ вражений новою величною перемогою країни 
Рад. Це справжнє тоожество ідей Леніна, нашої партії, 
торжество вільної і натхненної праці радянської людини.

Юрій Гагарін, якнайкраще втілює в собі прекрасні ри
си радянської людини: мужній, працьовитий, патріот, 
який беззавітно любить свою Батьківщину.

Ще і ше раз відчуваєш велику гордість, що ти нале
жиш партії, яка першою проклала шлях до соціалізму 
і успішно будує найгуманніше і найдосконаліше сус
пільство на землі — комунізм, партії, вірний син якої 
першим в історії людства підкорив космос.

С. ПАВЛОВ, 
перший секретар ЦК ВЛКСМ..

Центральний аероклуб СРСР імені В. П. Чкалова на
діслав у Париж до Міжнародної авіаційної федерації 
,(ФАІ) телеграму, в якій повідомляється, що 12 квітня 
1961 року громадянин Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік льотчик-космонавт Юрій Олексійович Гага
рін вперше в історії людства зробив рекордний політ у 
космічний простір на ракеті-супутнику «Восток». Посад
ку корабля-супутіпіка з першою в світі людиною кос
монавтом проведено благополучно. Подробиці цього по
льоту для затвердження ного як абсолютного світового 
рекорду по польотах людини в космічний простір будуть 
повідомлені ФА1 додатково.

(TAPCJ.

...Внуковськпй аеродром. 
Багато урочистих зустрічей 
бачив цей аеропорт столиці. 
Але те, шо відбувалося тут 
сьогодні, здається, не було 
ще ніколи. Всіма мовами 
чути російське ім’я: Гага
рін. На полотнищах, про
стягнутих по фасаду будин
ку аеровокзалу, — палкі 
слова привіту першому кос
монавтові, радянському гро
мадянинові Юрію Гагаріну.

Для зустрічі героя космо
су на аеродром —".......
представники 
підприємств, 
конструктори, 
громадських 
воїни Радянської Армії. 
Тут же численні зарубіжні 
дипломати, журналісти, 
громадські діячі і вчені.

Зустрічати героя-космо- 
навта прибули керівники 
Комуністичної партії і Ра
дянського уряду на чолі з 
товаришем М. С. Хрущовим, 
який прилетів із Сочі.

12 квітня, скоро після то
го, як корабель-супутник 
«Восток» благополучно по
вернувся на радянську зем
лю, товариш М. С. Хрущов 
палко поздоровив Юрія 
Гагаріна з видатним геро
їчним подвигом. В ного ві
тальній телеграмі було 
сказано: «Обіймаю Вас.
До скорої зустрічі в Моск
ві».

І ось ця зустріч набли
жається з кожною хвили
ною. Глава Радянського 
уряду М. С. Хрущов сер
дечно вітається з дружиною 
космонавта — Валентиною 
Гагаріною. Тут же рідні 
Юрія — батько, старий ро
сійський тесляр, і мати, що 
прибули з Смоленської об
ласті. М. С. Хрущов потис
кає їм руки і поздоровляє.

Настає хвилюючий мо
мент. Тисячі людей див
ляться па повітряний кора
бель «ІЛ-18», який набли
жається до аеродрому і на 
борту якого перебуває кос
монавт. його ескортують 
сім винищувачів: льотчики, 
серед яких жив Юрій Гага
рін, від імені Батьківщини, 
віддають почесті безприк
ладному подвигові свого 
товариша.

Величезний лайнер, що 
приземлився на аеродромі, 
підрулює до зустрічаючих.

Розкриваються двері, і 
по траву спускається міцно 

----------------------

збудований молодий чолон 
вік. На ньому шинель з го
лубими петлицями і погони 
майора Радянської Армії. 
Це звания було йому при
своєно перед польотом у 
космос.

Відкрите привітне облич
чя. Радісна, зігріваюча пос
мішка. Він швидко сходить 
на землю, на ту землю, яка 
два дні тому здавалась йо
му з висоти 300 кілометрів 
голубуватою кулею, і звід
ки радіохвилі доносили йо« 
го спокійний впевнений го
лос: «Самопочуття добре. 
Настрій бадьорий. Машина 
працює нормально».

Герой-космонавт 
кроком іде до глави 
ського уряду. Сотні 
вигуками «ура» 
першого покорителя космо
су.

Піднявшись на трибуну, 
Юрій Гагарін рапортує гла
ві Радянського уряду М. С.- 
Хрущову про виконання зав
дання партії і Радянського 
уряду.

Товариш. Хрущов пз-бать- 
ківськи обіймає героя-кос
монавта, цілує його і довго 
не випускає з обіймів.

Героя космосу сердечно 
вітають керівники Комуні
стичної партії і Радянсько
го уряду, його палко ці
лують товариші К. Є. Воро
шилов, Л. І. Брежнєв, Ф. Р. 
Козлов.

Звучить Державний гімн 
Радянського Союзу.

Товариш М. С. Хрущов 
іде з героєм до членів сім’ї 
Юрія Гагаріна, які знахо
дяться на трибуні, космо
навт міцно обіймає і цілує 
дружину, матір, батька, всіх 
рідних і знайомих.

Під палкі привітання ра
дянських людей, іноземних 
дипломатів Юрій Гагарін і 
Микита Сергійович Хрущов 
прямують до виходу. Голо
ва Ради Міністрів СРСР, 
герой-космонавт і його дру- 
жина сідають у відкриту, 
автомашину, прикрашену 
гірляндами троянд.

Кортеж автомобілів, суп
роводжуваний мотоциклі
стами, прямує до Москви, до 
Красної площі. На всьому 
шляху слідування героя на
шого часу палко вітають 
мільйони москвичів та їх 
численних гостей.

(ТАРС).

Імені Юрія 
ГАГАРІ ІІ А ■

За рішенням виконкому Кіровоградської міської Ради 
депутатів трудящих позавчора присвоєно ім’я Героя 
Радянського Союзу, першого льотчика-носмонавта Юрія 
Гагаріна шнолі-інтернату № 2, а танож перейменовано 
вулицю Оленсіївську на вулицю імені Юрія Гагаріна.



Мітинг трудящих Москви на Красній площі
на честь першого в світі космонавта

!І

КРАСНА ІІЛОЩАі Людське море, що переливається 
всією гамою кольорів, затопило її сьогодні від 

Історичного музею до Спаської башти Кремля. Москви
чі зустрічають першого в світі космонавта — Юрія 
Олексійовича Гагаріна.

На фасаді будинку ГУМ’у портрет Володимира Ілліча 
Леніна, слова «Вперед, до перемоги комунізму». По 
боках на кумачевих полотнищах написано: «Хай живе 
створена Леніним славна Комуністична партія Радян
ського Союзу!», «Хай живе великий радянський народ— 
будівник комунізмуі».

В центрі площі 22-метрова космічна ракета, що сим
волізує нову еру, в яку вступило людство — еру освоєн
ня космосу, відкриту генієм радянських людей.

Люди прийшли на Красну площу з вітальними лозун
гами, портретами керівників Комуністичної партії і Ра
дянського уряду, першого космонавта Юрія Гагаріна. 
Погляди всіх звернуті до трибуни Мавзолею. І ось на 
площі пролунали гарячі оплески, вигуки «ура». Це при
сутні зустрічають керівників Комуністичної партії і Ра- 

' дянського уряду, які піднялися на трибуну Мавзолею. 
Разом з ними — герой-космонавт майор Ю. О. Гагарін, 
його батьки, дружина. •

Овація не стихає протягом кількох хвилин. Присутні 
на мітингу від імені всього радянського народу бажають 
ученим, робітникам, інженерам, технікам нових успіхів 
в освоєнні космічного простору.

Присутні на центральній трибуні Мавзолею, тепло 
відповідають на привітання. Майор 10. О. Гагарін, під
нявши руку, шле привіт москвичам.

Мітинг трудящих міста Москви, присвячений великій 
всесвітньо-історичній перемозі радянського народу — 
успішному здійсненню першого в світі космічного польо
ту Юрія Олексійовича Гагаріна, за дорученням Цен
трального Комітету Комуністичної партії Радянського 
Союзу, Ради Міністрів СРСР і Президії Верховної Ра
ди СРСР відкриває член Президії ЦК КПРС, секретар 
ЦК КПРС Ф. Р. Козлов

Ф. Р. Козлов надає слово першому в світі космонав
тові, майору 10. О. Гагаріну.

В своїй промові тов. Гагарін дякує Центральному 
Комітетові Комуністичної, партії, Радянському урядові, 
всьому радянському народові і особисто Микиті Сергі
йовичу Хрущову за виявлене йому велике довір’я — 
зробити перший політ у космос.

— Любов до славної партії, до нашої Радянської 
Батьківщини, до нашого героїчного трудового народу 
дала мені натхнення і сили зробити цей подвиг,—гово
рить під бурхливі оплески тов Гагарін.

Він висловлює подяку радянським ученим, інженерам, 
технікам, усім радянським робітникам, що створили та
кий корабель, на якому можна впевнено пізнавати 
таємниці космічного простору.

Я безмежно радий, говорить тсв. Гагарін, що моя 
любима Вітчизна першою в світі здійснила цей політ, 
першою в світі проникла в космос. Свій перший політ у 
космос ми присвятили XXII з’їздові Комуністичної пар
тії Радянського Союзу.

Тов. Гагарін проголошує здравиці на честь соціа
лістичної Батьківщини, могутнього радянського народу, 
Комуністичної партії Радянського Союзу та її ленін
ського Центрального Комітету на чолі з Микитою 
Сергійовичем Хрущовим.

Слово надається Першому секретареві Центрального 
Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу, Го
леві Ради Міністрів Союзу PCP товаришеві Микиті 
Сергійовичу Хрущову.

В своїй промові Микита Сергійович Хрущов від імені 
Центрального Комітету КПРС, Радянського уряду, від 
усього радянського народу вітає і палко дякує видат
ному космонавтові, героїчній радянській людині Юрію 
Олексійовичу Гагаріну за безприкладний подвиг.

М. С. Хрущов палко вітає і поздоровляє також уче
них, робітників, інженерів і техніків, які створили ра
кетний корабель «Восток», поздоровляє всіх радянських 
людей, які створили умови для успішного польоту ко
рабля в космос.

Створивши всі умови для зльоту й успішної посадки 
корабля-супутника, говорить М. С. Хрущов, ми показа
ли, на що здатний народ, якщо він стає справді вільним, 
розкріпаченим у політичному та економічному відно
шенні. Завоювання нами космосу — це чудова віха в 
розвитку людства. В цій перемозі — нове торжество 
ленінських ідей, підтвердження правильності марксист
сько-ленінського вчення.

Рух народів до комунізму, благородне прагнення лю
дей до цієї великої мети не може бути применшено або 
зупинено, — говорить далі М. С. Хрущов. — Цей рух 
набрав величезної, нездоланної сили, і немає таких пе
решкод, які б могли зупинити цей великий процес роз
витку людства. Радянський народ, народи соціалістич
них країн, народи всього світу, в тому числі й народи 
тих держав, які ще не добилися своєї перемоги, але 
наполегливо борються за торжество прогресу над 

-•експлуатацією і гнобленням, переможуть, спорудять 
світлу будову комунізму.

— Ми ще раз звертаємося до урядів усього світу, — 
підкреслює С. Хрущов, — наука і техніка зробили 

х такий великий крок вперед і здатні заподіяти з злої 
- волі такі руйнування, що треба вжити всіх заходів до 

роззброєння. Загальне і повне роззброєння, під найсуво- 
рішим міжнародним контролем — шлях до встановлен
ня міцного миру між народами.

Ці слова М. С. Хрущова присутні на Красній площі 
зустрічають бурхливими оплесками.

Микита Сергійович з словами теплого привіту знову 
звертається до героя-космонавта, міцно обіймає 
товариша Гагаріна і цілує його. По площі проносяться 
бурхливі оплески. Лунають вигуки: «Хай живе Кому
ністична партія!», «Слава Гагаріну!», «Ура!».

— Ви прославили Союз Радянських Соціалістичних 
Республік, — говорить М. С. Хрущов. — Вітчизна- 
мати не забуде вашого подвигу і збереже на сторінках 
своєї історії ваше ім’я.

Під вітальні вигуки і бурхливі оплески М. С. Хрущов 
повідомляє, що Президія Верховної Ради ÇPCP 
присвоїла 10. О. Гагаріну високе звання Героя Радян
ського Союзу і славне звання «Льотчнка-космонавта 
СРСР».

Па ознаменування першого в світі космічного польо-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 16 квітня 1961 р., 2 стор. 

ту людини, повідомив М. С. Хрущов, у Москві буде 
встановлено бронзовий бюст героя і встановлено 
пам’ятну медаль.

Потім М. С. Хрущов сердечно поздоровив батьків 
Юрія — Ганну Тимофіївну і Олексія Івановича Гагарі- 
них за те, що вони виростили і виховали такого чудо
вого сина, який прославив своїм подвигом нашу Бать
ківщину, дружину Юрія Олексійовича — Валентину 
Іванівну, чудову радянську жінку, що виряджала свого 
чоловіка, батька двох маленьких діточок, на великий 
подвиг.

Наприкінці М. С. Хрущов закликав увесь радянський 
народ до дальших трудових і творчих звершень в ім’я 
процвітання Батьківщини. Він проголосив здравиці на 
честь радянських людей — будівників комунізму, на 
честь соціалістичної Батьківщини.

Під бурхливі оплески присутніх на площі тов. М. С. 
Хрущов славить великого вождя і засновника Кому
ністичної партії і соціалістичної Вітчизни Володимира 
Ілліча Леніна.

На трибуну Мавзолею піднімаються діти з букетами 
квітів і вручають їх керівникам Комуністичної партії і 
Радянського уряду, Юрію Гагаріну, його батькам і дру
жині.

До мікрофона підходить маленька дівчинка — учени
ця третього класу 404-ї школи Оля Прудникова. Вона 
повідомляє, що за рішенням Центральної Ради Все
союзної піонерської організації імені В. І. Леніна Юрія 
Гагаріна прийнято почесним піонером і записано в кни
гу пошани піонерської організації. Під грім оплесків 
дівчинка підходить до льотчика і пов’язує йому черво
ний галстук

Ф. Р.
звучить

Після 
столиці, 
даності 
пості віддати всі свої сили, знання великій справі побу
дови комунізму.

Козлов оголошує мітинг закритим. Урочисто 
Гімн Радянського Союзу.-
мітингу почався святковий похід трудящих 
Він був яскравим виявом палкої любові й від- 
радянських людей Комуністичній партії, готов-

** * *
14 квітня у Великому Кремлівському палаці відбувся 

прийом на честь видатного подвигу вчених, інженерів, 
техніків і робітників, які забезпечили успішне здійснен
ня першого в світі польоту людини в космічний простір, 
на честь першого радянського космонавта Юрія Олек
сійовича Гагаріна.

На прийомі були керівники Комуністичної партії і 
Радянського уряду на чолі з М. С. Хрущовим, майор 
10. О. Гагарін, члени його сім'ї.

в W

В теплий весняний день 
12 квітня дівчата-свердлу- 
вальниці з моєї бригади не 
були разом. Але дізнавшись 
про чудову звістку, задовго 
до початку зміни зібралися 
в цеху.

Нелегко передати ту ра
дість і гордість за громадя
нина Країни Рад, який пер
ший у світі звершив неба
чений стрибок у космос. Ще 
вчора політ в міжзоряні 
простори був казкою, а сьо
годні вона перетворилась в 
дійсність.

І коли 14 квітня всі ра
діостанції Радянського Сою
зу передавали репортаж 
про теплу, щиру зустріч ге
роя-космонавта, коли на 
Внуковському аеродромі і 
Красній площі Москви зву
чали марші, гриміли ова
ції сотень тисяч москвичів 
на честь піонера космосу, 
ми теж аплодували мужно
сті Юрія Олексійовича Га- 
гаріна.

(ТАРС)\
»--•п

Високі зобов’язання взя
ли нещодавно дівчата моєї; 
бригади — десятимісячний; 
план виконати до 1-го жовт-; 
ня. Велика перемога праці і 
розуму надихає нас на нові; 
звершення. Ось тому весь'; 
колектив бригади вирішив, 
взяте зобов'язання викона-; 
ти на три дні раніше стро-; 
ку. ;

А. КРАВЦОВА, І 
бригадир бригади ко- | 
муністичної праці | 
свердлувальниць 3-го | 

механо-складально г о г 
цеху заводу «Червона | 
зірка». <

м. Кіровоград. І

МИ ГОРДІ
подвигом твоїм
Не можна без хвилюван

ня слухати в ці дні повідом
лення про те, що перший 
розвідник космосу — радян
ський громадянин, повернув
ся на землю. Хочеться зро
бити щось хороше для всіх, 
хочеться жити так, щоб бути 
гідним нашого часу.

Ми, учні школи, пишаємо
ся подвигом Юрія Олексійо
вича Гагаріна.

Олександра СОРОКА, 
учениця середньої 
школи № 20.

м. Кіровоград.

Колгоспники сільгоспартілі імені Жданова Кіро
воградського району успішно ведуть сівбу цукрових 
буряків. Тракторист Микола Дащенко за день засі
ває по ЗО—32 гектари при нормі 28 гектарів.

На знімках: (вгорі) ланкова Антоніна Ткаченко, 
причіплювач Володимир Кіблик заправляють насін
ням сівалку; (внизу) агрегат Миколи Дащенка під 
час сівби.

І Фото М. Савкунова.

і

НАСТРІЙ у вС(
ПЇДНЄСЄМЦ£

«Космонавт», «Космос», 
у нашій школі всюди.Другокласники на уроці мови самостійно й 
речення: «Комуніст Гагарін був у космосі» .г1 зробити тільки радянський льотчик». П’ят, Л 

„ гглтпіґіна тема з гео

«Гагарін» Ці 

зроииіп г .. ‘
якраз трапилася потр.ібна тема з географії ра повітря», і вони скористалися нею, щоб викХ 
свої знання, враження про політ людини в коемг/ ’

Школярі готові зараз виконати будь-яке 
хан воно буде найскладнішим. Ними володіє незг.? '’ 
піднесення. Лише за дві години наступного 
Історичної ЗВІСТКИ піонери зібрали ДВІ тонни 
му та півтонки макулатури. На честь великої посі
ла вирішила також перевести 55 карбованців, за рахунок зданого металолому, у місто Канів \/і'Н 
ництво дитячої бібліотеки імені ‘А. Гайдара.

З нетерпінням чекають вони дня 22 квітня, кОл будеться урочистий збір дружини, на якому КрД.В* 
піонерському загонові буде присвоєно ім’я Ю Оп 
ріна. М. ПАНЬКОВд 

старша піонервожата Кіровоградської серед:,, 
школи № 6.

ВЕЛИКЕ СВЯТО
12 квітня 1961 рокуі Цей 

сонячний весняний день пе
ретворився в чудове свято 
нашого народу. На всіх кон
тинентах, на всіх мовах лю
ди з захопленням говорять 
г.ро подвиг космонавта 
Юрія Олексійовича Гагарі- 
на, про могутність Радян
ського Союзу, який відкрив

першу сторінку З ІСТЩ 
оволодіння КОСМОСОМ.

На честь цієї визначу 
події шахтарі 12 квітня в<- 
дали на-гора 71 ,
понадпланового вугідЛЯ ■ 

Г. ШЕВЧЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації 
шахти № 2 — 3.

м. Олександрія.

XXII 3іїздові КПРС- 
гідні трудові подарунки

В Кіровограді відбулася обласна нарада партійні^, 
радянських і господарських працівників з участю пьн- 
довиків сільськогосподарського виробництва.

З доповіддю про підсумки роботи колгоспів і радгос
пів області по виконанню постанов січневих Пленуму 
ЦК КПРС і ЦК КП України за перший квартал 1%І 
року виступив перший секретар оокому партії Ф. Г. 
МАРТИНОВ.

Доповідач і ті, хто виступали на нараді, говорили 
небувале політичне і трудове піднесення, яке панує «• 
раз серед сільських трудівників. У першому кварталі 
область виробила молока на сто гектарів угідь на 
центнера більше проти відповідного періоду мину;.’.:; 
року. Квартальний план заготівель молока виконанні» 
на 128 процентів, яєць — на 103,4 процента. Значно пе
ревершили квартальні плани по заготівлі м’яса кол
госпи Добровеличківського, Знам’янського, КоммАЮ- 
ського, Маловисківського, Онуфріївського та інших ра
йонів.

Підсумки роботи передових районів, колгоспів, радгос
пів, багатьох майстрів сільського господарства за гір
ший квартал цього року свідчать про те, що обдаси 
має всі можливості до дня відкриття XXII з’їзду КПРС 
ВИКОНАТИ РІЧНІ ПЛАНИ ЗАГОТІВЕЛЬ МОЛОКА, 
ЯЄЦЬ І ДАТИ НЕ МЕНШЕ 80 ПРОЦЕНТІВ РІЧНОГО 
ЗАВДАННЯ ПО ЗАГОТІВЛІ М’ЯСА.

На нараді визначені бойові завдання обласної комсо
мольської організації. Сільські комсомольці і мо.озь 
повинні РІШУЧЕ ПОСИЛИТИ ВИВЕЗЕННЯ ДО^ 
РИВ НА ПОЛЯ, ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ОДЕРЖАННЯ 
ПО 50 І БІЛЬШЕ ЦЕНТНЕРІВ КУКУРУДЗИ З КОЖ
НОГО ГЕКТАРА ПОСІВУ, УСПІШНО ПРОВЕСНІ 

МІСЯЧНИК ЛІСУ І САДУ, 
ОРГАНІЗУВАТИ ЗНИ
ЩЕННЯ ГРИЗУНІВ - 
ШКІДНИКІВ СІЛЬСЬКО
ГОСПОДАРСЬКИХ куль
тур.

Учасники наради пр»*14* 
ли звернення ДО ВСІХ іР?’ 
ДЯЩИХ сільського госШ'Р 
ства о’бласті, в якому зі’ 
кликають розгорнути 
ве соціалістичне зиаг'' 
на честь XXII з’їзду КярС 
в стислі строки і ЗИСЗ0”1 ‘ 
но провести сівбу і 
за посівами прос4П!!*’ 
культур, за дострокове У4'* 
нання планів виробі*31*1 
продуктів тваринний»*3.

І
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А ХВАЛИТИСЯ НІЧИМ
Звичайно, секретарі рай

комів, міськкомів комсомо
лу заздалегідь знали про 
пленум обкому ЛКСМУ і 
ретельно готувалися до 
нього. Кожен по-своєму: 
одні щоденно перебували в 
первинних організаціях, по
давали практичну допомо
гу, прагнули посилити ор
ганізаторську роботу. А ін
ші в цей час сиділи в кабі
нетах і ламали голови над 
тим, як представити на пле
нумі свій район в найкра
щому світлі. Останнє над
звичайно важко зробити, 
коли район відстає і не ви
конує своїх зобов’язань. 
Але якщо подумати...

Немало, очевидно, дове
лося розмислювати секре
тареві Кіровоградського 
райкому комсомолі' С. Рез- 
ніченко при складанні допо
віді. Слухаєш її, перейма
єшся її захопленням і вже 
віриш, що комсомольська 
організація району пережи
ває справді велике підне
сення, виконує свої зобов’я
зання, успішно впроваджує 
досвід передовиків.

Але передчасно не пос
пішайте з такими висновка
ми, бо вони наслідок ефек
тно побудованої доповіді.

З великим захопленням 
С. Резніченко називає со
лідні цифри зобов’язань. А 
яку ж організаторську ро
боту проведено райкомом 
ЛКСМУ, первинними ком
сомольськими організація
ми для їх виконання?

— Проведено розширений 
пленум райкому комсомо
лу, продовжено роботу 
школи передового досвіду 
по навчанню молодих ме-

ханізаторів - швидкісників, 
створено 9 комплексних 
комсомольсько - молодіжних 
ланок по вирощуванню 
високих врожаїв кукурудзи 
та 45 тракторних агрегатів, 
проведено рейди-перевірки 
готовності техніки до сівби, 
вивезено 98400 тонн гною...

Є, як запевняє С. Резні
ченко, й недоліки. Райком 
ЛКСМУ не домігся ство
рення- спеціальних шкіл по 
навчанню механізаторів в 
кожному колгоспі, ще не 
скрізь на комсомольських 
гектарах виставлені щити, 
не на всіх тракторах зроб
лені значки...

До успіхів районної ком
сомольської організації тов. 
Резніченко причисляє й на
слідки роботи молодих тва
ринників протягом першого 
кварталу. Ці, з дозволу ска
зати, досягнення вона не 
зіставляє з річними зобо
в’язаннями районної комсо
мольської організації, не 
аналізує їх. Коли ж розіб
ратися, то виявляється, що 
за перший квартал відгодо
вано і здано 1057 голів 
свиней при річному зобов’я
занні 20000, вирощено 733 
голови телят при річному 
зобов’язанні 5000 і т. д.

Дуже рівною, спокійною 
була доповідь С. Резнічен
ко. І хоча часом говорила 
вона про кричущі недоліки, 
та не відчувалось, що пра
цівників райкому вони по- 
справжньому хвилюють. 
Тим більше, ні слова не 
було сказано про те, яких 
же заходів вживає райком 
ЛКСМУ для поліпшення 
стану справ з вирощуван
ням кролів, птиці, свиней...

ЧОГО НЕ СКАЗАЛА С. РЕЗНІЧЕНКО?

Чому ж зривається вико
нання взятих зобов’язань? 
На це питання дав вичерп
ну відповідь секретар обко
му ЛКСМУ О. Ткаченко у 
своїй співдоповіді.

Поступово стають зрозу
мілими причини відставан
ня району, погані види на 
виконання зобов’язань. При
чини ці — результат слабої 
організаторської роботи, 
нікудишній стиль керівни
цтва первинними організа
ціями. Ось кілька прикла
дів. В комсомольських ор
ганізаціях колгоспів імені 
Калініна, імені Горького, 
імені Щорса, «Росія», «XX 
партз’їзду» до цього часу 
не визначено зобов’язань на 
11961 рік в світлі рішень січ
невих Пленумів ЦК КПРС 
та ЦК КП України.

Окремі організації, беручи 
зобов’язання, допустили 
серйозні помилки. Так, пер
винна організація колгоспу 
імені Карла Маркса взяла 
зобов’язання вирощувати 
кукурудзу па плоші 330 
гектарів, недивлячись на 
те, що в артілі немає жод
ної комсомольсько-моло
діжної ланки чи агрегату. 
Подібні факти мають місце 
і в первинних організаціях 
колгоспів імені ІІІорса, іме
ні Фрунзе. Комітети 
ЛКСМУ артілей імені Кіро
ва, імені Леніна (с. Під- 
гайці), імені Свердлова 
взяли завищені зобов’язан
ня по вирощуванню птиці 
і відгодівлі свиней, обумов
люючи це тим, що так ре
комендував райком комсо
молу Працівники райкому, 
перебуваючи на місцях, не 
надають предметної допо
моги у визначенні соціаліс- 
нічних зобов’язань первин
них організацій. Інструктор 
Райкому ЛКСМУ т. Загре- 

>а, приїхавши з комсомоль- 
організацію артілі іме- 

11 Калініна, сів разом з 
секретарем т. Петровим і 

аписав зобов’язання орга-

нізації на 1961 рік. На 
цьому й обмежилась вся 
його організаторська робо
та.

Районна комсомольська 
організація взяла високі зо
бов’язання по вирощуван
ню кролів, птиці, відгодів
лі худоби. Але в тваринни
цтві зайнято мало юнаків і 
дівчат. Хто ж виконувати
ме ці зобов’язання? Пра
цівники райкому, деякі сек
ретарі первинних організа
цій тішать себе тим, що, 
мовляв, пройшов лише пер
ший квартал і ще встигне
мо направити молодь на 
ферми.

В районі 23 молочно-то
варних ферми обслугову
ються молоддю. Але на ба
гатьох з них надої нижчі, 
ніж на інших. Комсомоль
ські вожаки навіть не ціка
вились, чому це так. Неза
довільно тут з вирощуван
ням птиці і кролів. Зобо
в’язання по вирощуванню 
птиці високе — 150 тисяч 
голів,, а в районі лише 14 
молодих птахарів. Хто ж 
займатиметься цією спра
вою — в райкомі не зна
ють. Під загрозою зриву і 
зобов’язання по розведен
ню кролів.

Розгортання руху молоді 
під девізом «Станемо врі
вень з героями» віддане 
забуттю. Лише окремі 
юнаки і дівчата наслідува
ли приклад Мї Савченко і Л. 
Лука шевського. Мало серед 
комсомольців ’ і учасників 
руху за комуністичну пра
цю. Райком комсомолу не
задовільно веде роботу по 
організаційно - політичному 
зміцненню первинних орга
нізацій, навчанню комсо
мольського активу.

Всі ці та інші недоліки у 
виконанні взятих зобов’я
зань на 1961 рік свідчать 
про те, що райком ЛКСМУ, 
його секретарі С. Резнічен-

12 березня відбувся пленум обкому комсомолу» 
який обговорив питання «Про хід виконання рішень 
січневого Пленуму ЦК КПРС, Пленуму ЦК КП 
України, IX пленуму ЦК ВЛКСМ, ХНІ пленуму 
ЦК ЛКСМУ та взятих соціалістичних зобов’язань 
комсомольськими організаціями м. Кіровограда, 
Кіровоградського та Устинівського районів«.

Нижче подаємо звіт про пленум обкому ЛКСМУ.
> ®

ко, О. Горбенко слабо пра
цюють з комсомольським 
активом, недостатньо опи
раються на нього в своїй 
практичній роботі, поверхо
во здійснюють керівництво

КОНТАКТ МУСИТЬ БУТИ

У тому, що Кіровоград
ський» сільський район по
гано виконує свої зобов’я
зання, не в меншій мірі ви
на падає і на міськком 
комсомолу. Адже підприєм
ства та установи Кірово
града мають подати велику 
допомогу своїм підшефним 
колгоспам.

І хоч доповідь секретаря 
міськкому комсомолу В. 
Сокуренка прозвучала бра
вурно на адресу під- 
приємства-шефів, від цього 
стан справ на місцях аж 
ніяк не став кращим.

У своїй співдоповіді сек
ретар обкому комсомолу

«ПРАЦЮЄМО НАД ПИТАННЯМ...»

— Зобов’язання, взяті 
комсомольцями і молоддю 
на минулий рік, були реаль
ними, вони виходили з на
явних можливостей комсо
мольських організацій. Од
нак, через недостатню орга
нізаторську роботу серед 
молоді в більшості органі
зацій вони лишилися неви
конаними, — констатує у 
своїй доповіді секретар 
Устинівського райкому ком
сомолу І. Жиленко.

Значить, райком врахував 
минулорічні промахи у 
своїй організатооській ро
боті?!

І. Жиленко буквально си
пав переліком всіляких се
мінарів, нарад, зборів, на
водив розрахунки, які да
дуть можливість виростити 
по 53 центнери кукурудзи 
з гектара, надоїти по 2500— 
3000 літрів молока на кож
ну фуражну корову, відго
дувати 20 тисяч голів сви
ней, виростити 350 тисяч 
голів птиці та 16 тисяч 
кролів.

Але за цими пишномов
ними обіцянками немає 
живого конкретного діла. І 
годі було сподіватись, що 
І. Жиленко на конкретних

ЗАГЛЯНЕМО НА ЗВОРОТНУ СТОРОНУ ЩИТА...

—Яка може бути мова про 
вирощення високого вро
жаю кукурудзи, — гово
рить заступник завідуючого 
відділом обкому ЛКСМУ 
В. Шматуха, — коли, на
приклад, в колгоспі імені 
Шевченка вивезено на ком
сомольські гектари по 1,5 
центнера місцевих добрив? 
Жодна комсомольська ор; 
ганізація району не збирає 
попелу, пташиного посліду, 
не організувала винищення 
ховрахів, які завдають ве
ликої шкоди зерновому гос
подарству.

І. Жиленко доповів, ЩО 
комсомольці і молодь ра
йону борються, щоб одер
жати від кожної фуражної 
корови по 2500—3000 літрів 
молока. В той же час жод
на первинна організація не 
взяла таких зобов’язань, а 
значно нижчі.

В багатьох первинних ор
ганізаціях зобов’язання 
бралися зі стелі, без ура
хування реальних можливо
стей. Так, комсомольська 
організація колгоспу імені 

первинними ' організаціями. 
Райком комсомолу послабив 
вимогливість до -секретарів 
первинних організацій, не 
здійснює постійного діло
вого контролю.

О. Ткаченко зауважив, що 
комсомольські організації 
взуттєвої фабрики (секре
тар т. Петрушанська), елек
тростанції (секретар т. Шо
па), заводів «Більшовик» 
(секретар т. Гаркуша) і 
«Красный Октябрь» (секре
тар т. Бойко) досі .не виро
били заходів по наданню 
матеріально-технічної до
помоги колгоспам.

Ніякого зв’язку в роботі 
з комсомольськими органі
заціями підшефних колгос
пів не мають комсомольці 
радіовузла та міської кон
тори зв’язку.

фактах покаже, як молодь 
району втілює в життя свої 
зобов’язання. Він спроміг
ся назвати лише чотири 
комсомольсько - молодіж
них ланки, які вивезли на 
закріплені за ними площі 
по 15—20 тонн перегною на 
кожен гектар.

Із свинарів, послідовни
ків Л. Лукашсвського, І. 
Жиленко зміг назвати лише 
одного — Станіслава Ди- 
чука з радгоспу «Устинів- 
ський», який зобов’язався 
відгодувати 1200 голів і 
вже за перший квартал від
годував 320 голів свиней. 
А хто ж відгодовуватиме 
решту із 20 тисяч голів 
свиней? Хто ж вирощува
тиме 350 тисяч голів пти
ці, — невже сама Марія 
Лисенко з радгоспу «Сагай
дак»?

І марні, дуже марні ста
рання І. Жиленка сховати
ся за пусті фрази: «ми пра
цюємо над питанням», «ми 
робимо», «ми організуємо», 
«ми запевняємо».

У райкомі комсомолу бага
то списано паперу, в цент
рі Устинівки навіть мальо
вничий щит з зо’бов’язан- 
нями виставили, але...

Фрунзе (секретар М. Запо
рожець) навіть не наміча
ла відгодівлю свиней сила- 
мй комсомольців і молоді. 
У колгоспі імені Куйбише- 
ва молода свинарка Лідй 
Матенко зобов’язалася від
годувати 700 голів свиней і 
в першому кварталі вже 
зняла з відгодівлі 320 го
лів. А комсомольська орга
нізація записала в своїх зо
бов’язаннях відгодувати 
аж... 86 голів(?).

Подібна плутанина і в 
первинних організаціях кол
госпів імені Кірова, імені 
Енгельса, «Більшовик» і 
інших.

Торік лише в 12 колгос
пах району були кролефер
ми, а в нинішньому році 
вони залишилися лише у 
восьми, та й ті перебува
ють в жалюгідному стані. 
Комсомольська ж організа
ція колгоспу імені 12-річчя 
Жовтня довела справу, як 
кажуть, до ручки. В мину
лому році тут була най
більша в районі ферма. На 
зимівлю залишилось 200 

кролематок. Однак, тепер 
їх вирішено здати, тобто 
в колгоспі свідомо йдуть на 
ліквідацію кролеферми.

Відсутність боротьби за 
впровадження нового, пе
редового властива більшо
сті первинних комсомоль
ських організацій. У районі 
лише п’ять комсомольців 
працюють за методом Л. 
Лукашевського, а мзтод М. 
Савченко запровадили тіль

УСПІХ НЕ ПРИХОДИТЬ САМ ПО СОБІ

Недоліки, відзначені в 
доповідях та співдоповідях, 
відмітив у своєму виступі 
секретар обкому комсомо
лу О. Мальований, власти
ві і іншим районним орга
нізаціям.

Олександрівська районна 
комсомольська організація 
(секретар Л. Борбицька) 
взяла занижені проти мину
лого року соціалістичні зо
бов’язання по відгодівлі 
свиней, вирощуванню те
лят. На підставі чого район
на комсомольська організа
ція зобов’язалася ви
ростити кукурудзу на 
4 тисячах гектарах? Ха
рактерний такий прик
лад. В колгоспі імені Круп- 
ської (секретар т. Поміт
ко) є 70 комсомольців, 18 
молодих механізаторів, а 
зобов’язання їх — виро
стити 10 гектарів кукуруд
зи.

У колгоспах Рівнянсько- 
го, Олександрійського, Зна- 
м’янського, Хмелівського, 
Долинського й інших райо
нах незадовільно вивозяться 
добрива під посіви куку
рудзи. В Рівиянському ра
йоні, наприклад, кількість 
органічних добрив стано
вить лише по 1,3 тонни на 
гектар.

У деяких колгоспах Пет- 
рівського, Олександрійсько
го, Новоукраїнського, Нов- 
городківського районів не
припустимо затягнувся ре
монт квадратно-гніздових 
сівалок, хоч в цих районах 
дуже велике навантаження 
(130—150 гектарів) на сі
валку.

Занедбаність організатор
сько-виховної роботи серед 
молодих тваринників особ
ливо далася взнаки в Ново- 
архангельському, Голова- 
нівському, Гайворонському 
і інших районах. Тут дуже 
невтішні справи з виробни
цтвом м’яса. Незважаючи 
на те, що ці райони знач
но краще, ніж інші, забез
печені кормами, добовий 
приріст худоби складає ли
ше 134—І94 грами. У кол
госпах Компаніївського, 
Новопразького районів зні
мають з відгодівлі свиней у 
вазі 53—57 кілограмів. А 
комсомольці чомусь ми
ряться з такою безгоспо
дарністю.

На січневому Пленумі 
ЦК КП України наша об
ласть була піддана гострій 
критиці за зниження вироб
ництва молока в минулому 
ропі. Як видно, комсомоль
ські організації Хмелів
ського, Новомиргородсь- 
кого, Олександрі вського, 
Бобрииецького, Кіровоград
ського районів не зробили 
для себе належних виснов
ків, допускають зниження 
виробництва молока.

Передові методи праці у 
тваринництві не набрали 
ще масового характеру. Це, 
зокрема, стосується Онуф- 
ріївського, Маловисківсько- 
го, Новогеоргіївського ра
йонів. З 325 доярок у Ма- 
ловисківському районі тіль
ки одиниці працюють за по
чином Марії Савченко. Це 
сталося тому, що в кол
госпах дуже мляво впро
ваджується механізація 
ферм. З ІЗ доїльних уста
новок, які є в колгоспах, 
працюють лише 5. 

ки комсомольці колгоспу 
імені Щорса та радгоспу 
«Сагайдак».

Дедалі ширшого розмаху 
набирає рух молоді «Ста
немо врівень з героями». В 
районі є чудова молодь, 
яка вийшла і впевнено ви
ходить в передовики. Та 
первинні організації не 
дбають про те, щоб виро
щувати своїх майстрів 
сільського господарства

Багатющі, невичерпні 
можливості є в Новоар- 
хангельському районі по роз
веденню птиці, особливо во
доплавної. Тут протікають 
ріки Синюха, Вись, в кож
ному колгоспі є стави. Але 
комітети комсомолу див
ляться на птахівництво 
крізь пальці.

Минуло вже два тижні 
місячника лісу й саду, про
те комсомольські організа
ції мляво проводять озеле
нення міст і сіл та шляхів. 
Адже для юнаків і дівчат 
немає більш почесного зав
дання, як дбання про кра
су рідного краю.'

Успіх у тій чи іншій спра
ві не приходить сам по со
бі. Без копіткої наполегли
вої організаторської і ви
ховної роботи комсомоль
ських організацій не можна 
досягти успіху. Для мобілі
зації молоді на здійснення 
зобов’язань слід висористо- 
вувати всі наявні, вишуку
вати нові форми масової 
роботи.

Особливої уваги заслуго
вує поліпшення роботи 
бригадних організацій і 
груп. Адже саме тут, у цих 
низових ланках вирішуєть
ся доля взятих зобов’язань.

Н.: * ❖

Перед учасниками плену
му обкому комсомолу дос
відом своєї роботи поді
лились свинар колгоспу 
«Прогрес» Долинського ра
йону Микола Дрига, пта- 
харка колгоспу «Україна» 
Олександрі вського району 
Раїса Діброва, бригадир 
бригади свердлувальниць 
заводу' «Червона зірка» 
Альбіна Кравцова, ланкова 
колгоспу «Росія» Олександ
рійського району Ганна 
Бетлей, доярка колгоспу 
імені Леніна Новгородків- 
ського району Галина Лу- 
к’янова та інші.

Про конкретні завдання 
комсомольців і молоді об
ласті по перетворенню в 
життя рішень Комуністич
ної партії йшлося у висту
пі секретаря обкому КП 
України Л. Г. Кравченка.

Пленум прийняв розгор
нуте рішення, яким зобо
в’язав комітети комсомолу 
спрямувати всі зусилля на 
організаційно - політ и ч к е 
зміцнення первинних орга
нізацій, на успішне перетво
рення в життя рішень січ
невих Пленумів ЦК КПРС 
і ЦК КП України, закли
кав всіх юнаків і дівчат об
ласті попрацювати так, 
щоб до дня відкриття ХХП 
з’їзду КПРС виконати взя
ті зобов’язання по виробни
цтву молока, шерсті, яєць, 
закінчити сільськогосподар
ський рік повним виконан
ням зобов’язань в усіх га
лузях сільського господар
ства.

* * *
Пленум розглянув органі

заційне питании. Тов. Ка
занського О. 1. виведено із 
членів бюро обкому комсо
молу. Членом бюро обкому 
ЛКСМУ обрано першого 
секретаря Кіровоградського 
міськкому ЛКСМУ В. Со- 
куренка.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
16 квітня 1961 р., З стор.



НЕ ТРЕБА ОПЛЕСКІВ
— Тут мені дехто погро

жував, що скаржитись бу
де, і навіть в газету напи
ше. Будь ласка, я не боюсь, 
розумні люди розберуться, 
хто правий. Люблю, коли 
згадують в газетах. Вже в • 
районну писали... Пишіть і 
в обласну. Хай знають, що 
я існую...

Я, товариші, теж був мо
лодий, всі ми колись були 
молодими. Були часи, коли 
клубів зовсім не було, а ве
селились як! От запитайте 
дідів ваших. А тепер до 
послуг молоді все, все, а 
вам • ще мало.

— Що? Кажете музика 
погана? Заперечую катего
рично. Барабан у нас є? Є. 
Балалайку маємо? Маємо! 
Баян старенький, але ж зву
ки ще видає. Вистачить. Бу
демо ми на різні фортепіа- 
нн гроші державні тринька
ти. Це. не консерваторія 
вам, а клуб сільський. Що? 
Грати не вміють? Ну, знає
те... Може вам на танці ор
кестр із столиці запросити? 
Як вміємо, так і граємо. 
Це питання вичезпане.

— Не треба оплесків, то
вариші, не треба. Це ж вам 
не якийсь там урочистий 
вечір, а буденна промова. 
От як на свято* я вріжу 
промову про перебудову 
роботи нашого вогнища 
культури, тоді вже попле
щете.

— Тепер, чому радіоли не 
видно? Ну, а давайте поду
маємо, любі мої. Отак, між 
нами, ми всі тут люди свої. 
Я працюю завідуючим клу
бом, Хіба не 
взяти інколи 
му? Було б 
буржуазному 
швець ходить босий, а кра
вець голий. Борони боже, я 
не думаю привласнювати, 
пограє трохи і віднесу.

Чому скучно бую перед 
початком єдиної в цьому 
році лекції? Дивні люди ви. 
Невже я вас розважати по
винен? Веселіться собі... Як?

ГУМОРЕСКА
¥

ну, це вже не моє діло. Що, 
що?.. А чого б ти не захоті
ла, Марино? Щоб я грав! 
Бач, яка! Таланти свої бу
ду так собі розтринькувати, 
за безцінь. Та 
я теж людина 
тоді хотілось 
грати.

Далі. Дехто
во нам закидає, що в клубі 
монтажі, газети, лозунги 
тощо погано оформлені. 
Відповідаю. Це не має сут
тєвого значення, товариші, 
аби висвітлювались злобо
денні питання нашої сучас
ності.

Хто сказав, що стіннівки 
застаріли? Хіба можемо ми 
забувати коли-небудь про 
лущення стерні і зяблеву 
оранку? Ці питання ніколи 
не застаріють. Треба "бути 
далекоглядними, товариші.

Нас дорікають, що в клу-

врешті-решт 
і мені саме 

в козла по-

несправедли-

бі несправні електричні лам
пи. А пригадайте, Коли в 
нашому селі зовсім елек
трики не було. Чи не весе
ло було тоді вечорами? По
винен прямо і гостро сказа
ти — ви самі не знаєте, чо
го хочете, вельмишановні 
молоді люди.

З приводу того, що ре
монту в клубі давно не бу
ло. Це вірно, врахуємо. В 
наступному місяці почнемо 
готуватися до ремонту, а 
там і почнемо його. Ви ж 
знаєте, іцо важко з матеріа
лами. Та нічого, місяців за 
чотири—п’ять відремонтує
мось.

А в тім, що шибок немає, 
то це вже не така й біда. 
Вентиляція, свіже повітря...

Холодно? Ех-ви! Молода 
кров гаряча, кипить! А ви 
мерзнете. Загартовуйтесь! 
Просто соромно мені за на
шу молодь, дуже соромно. 
Не та молодь пішла.

Завідуючий клубом села 
Нетічаси Пилип Загрібай- 
ленко зійшов з трибуни.

В. ЯТРАНЄВ.

НА ПРИЗ .МОЛОДОГО КОМУНАРА-

Виходьте на старт весняних кросів!
ЦІННИЙ почин фізкультурни

ків Кишинівського заводу 
« ВіОропрн.тад» про проведення 
масових весняних легкоатлетич
них кросів на «Кубок зелених 
стежок» в багатьох колективах 
фізкультури дістав гарячу ПІД’ 
тримку.

Естафета успішно посувається 
на північ, де останнім часом 
по-весняному теплішає. В чому 
цінність почину кишннівців? В 
минулі роки ставилась мета ком
плектування збірних команд 
для участі в кросі на першість 
району, області і тому чиачна 
частина колективів фізкультури 
або зовсім не проводила кросів, 
або проводила їх тільки серед 
найсильніших легкоатлетів. В

\

маю права 
радіолу додо- 
як в старому 
прислів'ї, що
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V ЖЕ п’яте століття жителі Златої Праги слухають 

мелодійний дзвін, що лине від центра міста. Це зву
ки з годинника ратуші — ровесника далеких часів се
редньовіччя. , — ч ■"

Складається він з двох великих кіл. їхні колонки при
крашені фігурками «людей із народу». Увінчує цифер
блат ангел з вродливим личком. Кілька довгих залтвних 
стрілок показують час сходу та заходу сонця. За рухом 
другої стрілки можна дізнаватися про повний місяць. 
Годинник показує день, місяць і рік. Колись він був 
народним календарем.

Рівно опівдні натовп збирається біля ратуші. О два
надцятій розсувається завіса, яка закриває два боко
вих входи. В одному з них з’являються дванадцять 
апостолів. Вони рухаються по вузькому проходу і зни
кають в отворі. Завіса закривається. Але потім розчи
няються дверцята, вистрибує чепурний півень і. голосно 
кукурікає. Раптово оживають усі.-фігурки, що оточують 
годинник. Скелет, уособлюючи смерть, розмахує косою. 
Скнара з єхидною усмішкою трусінь гаманцем. Метуш
ливий красень обтрушує свій костюм і поглядає в 
люстерко.

Цей незвичайний годинник був зроблений у 1490 році 
майстром, який не мав ніякої освіти. Прізвище умільця 
забуто, але в народі він відомий під ім’ям Хануші. 
Боячись, щоб майстер не повторив цього дива в інших 
країнах, король Владислав наказав виколоти винахідни
кові очі і кинути його у в’язницю. Слуги ретельно ви
конали волю самодура.

...Минули роки, зітерлася в народі пам’ять про не- 
люда-короля, а годинник на міській ратуші свідчить 
про немеркнучий геній лю- 
днкн-творця. ♦♦♦—4«
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МАТИ ВПЕРШЕ при- 
вела чотирирічну Ві- 

рочку в районний дитя
чий садок. Але ні пояс- 
— ніщо не може вгаму-нення, ні вмовляння матері 

вати дівчину. Захлинаючись слізьми, Вірочка рветься 
з рук виховательки, хоче наздогнати маму, яка по
спішає на роботу.

Плач переходить у вереск. Та це триває недовго. 
Виховаїелька Клава Семенівна Штонда тактовно і 
вміло втручається в «горе» маленької громадяночки— 
відвертає її увагу на іграшки, живий куточок, де Ві
рі дуже сподобались рибки в акваріумі...

Минає два—три дні, і дівчинка охоче залишається 
з Клавдією Семенівною...

Такими, як Вірочка, спочатку були Світлана Паро
кінна, Тамара Смерецька, Марлян Шайкіс, Гриша То
каев — сотні юнаків і дівчат, які зараз навчаються 
в 8—10 класах Ульяновських середніх шкіл, вищих 
навчальних закладах або працюють в різних галу
зях народного господарства. Багато з них живе і 
працює далеко за межами району, області.

Щиросердечна, уважна, приязна і вимоглива, вона 
такою прийшла в районний дитсадок у 1947 році. Та
кою вона залишилася й зараз. Майже щодня Клав- 
дія Семенівна одержує від своїх вихованців листи, 
сповнені подяки, привітів і кращих побажань у 
роботі.

Ровесниця Жовтня Клавдія Семенівна Штонда в 
роки громадянської війни залишилась без батьків. 
Маленьку сирітку приютили добрі люди з Харків
щини. Пізніше вона виховувалась у комуні ім. Дзер- 
жинського, яку очолював А. С. Макаренко.

— Я ніколи не забувала про комуну, її друзів, — 
розповідай Клавдія Семенівна. — Весь час мріяла 
присвятити себе вихованню дітей.

Мрії вихованки А. С. Макаренка здійснилися. Оче
видно, в нього вона перейняла невгасиму любов до 
дітей, горьківську віру в людину. <

Л. БАЖАТАРНИК, 
завуч Ульяновської середньої школи 
робітничої молоді.
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фізкультури заводу, колгоспу, 
навчального закладу, школи ста
не справжнім святом, якщо ДО 
нього добре підготуватись, про
вести на високому організацій
ному рівні. Немає таємниці в. 
тому, що навіть короткочасна 
підготовка до участі в кросі ві
діграє значну роль в успішному, 
виступі. Найбільше популярни
ми дистанціями весняних кросів 
слід вважати дистанції 1000— 
1500 метрів для юнаків і чолові
ків, 500 метрів — для дівчат та 
жінок.

Найкращими 
проведення 
пришкільні, 
ки, близько

кросах же, які проводяться з 
ініціативи кишннівців, зможуть 
взяти участь всі члени колекти
вів фізкультури. А це значить— 
тисячі нових розрядників, зиач- 
кістів ГІІО і БГПО, організа
ція нових легкоатлетичних сек
цій.

Нова Всесоюзна спортивна 
класифікація, яка вступила в 
дію з 1 січня 1981 року, значно 
розширила кількість дистанцій 
легкоатлетичних кросів. Введен
ня в класифікацію першого роз
ряду для дорослих та другого 
юнацького для юнаків та дівчат 
сприятиме дальшій популяриза
ції кросів в колективах фізкуль
тури.

Проведення кросу в колективі

- ★
В старті весняних кро- £ ПОВИННІ ЕЗ.ТГІ' ’'«асті. 

фізкультурні 
міст і сіл

визначенні

трснср

місцями для 
кросів можуть бути 
сільські І міські пар« 
розташовані ліси.

В. САВЧЕНКО, 
з легкої атлетики.
ве«-о-в*

участь 
колектн- 
області. 
першо

го місця особлива увага 
буде приділятися масовості цього важливого заходу. 
Для заохочення спортсменів редакція газети «Молодим 
комунар» запровадила перехідний кубок, яким нагород- $ 
жуватиметься команда-переможниця весняних кросів. < 

Строк проведення кросів
------------------------------ ф

ЧЕМПІОН
Він до вечора ізрання 
Думу дума про змагання: 
Є стрілецькі, є і водні, 
Велогонні, пішоходні, 
Так чому нема змагання 
По найдовшому лежанню? 
Тут би Яшка по закону 
Мав би титул чемпіона!

ШКАБОИ.

взяти

Головоломка

і

......*
до 15 травня цього року, f

о.

Студенту... 80 років
ДЕНЬ 20 березня в універ

ситеті міста Лейден (Гол
ландія) був незвичайним. Після 
успішного закінчення факуль
тету слов'янських мов найста
ріший студент університету 
В. Є. Блом захистив диплом. 
Бломові — 80 років.

За своє довге життя Блом 
змінив багато професій. Він пра
цював журналістом, контор
ським службовцем. Блом воло
діє сімнадцятьма мовами.

О. ПИВОВАРОВ.

КВІТИ-ВБИВЦІ
НА СТОЛІ — ваза з квітами, але ви, мабуть, і не підозрюєте, 

які тут розігруються др&мн. Ніжна троянда доходить до 
вбивства — вона безжалісно розправляється з резедою. Варто 
тільки їм опинитися поруч, я< через якихось півгодини резеда 
опустить свої голівки. Але й вона не залишається в боргу: 
смертоносні краплини, які потрапляють з її стебел у воду, зни
щують незабаром і троянду.

І білосніжна конвалія не така вже чиста, як це прийнято 
вважати — її незвичайно сильний запах вбиває весняні квіти. 
Те ж саме робить нарцис із незабудкою.

Прочитайте приспів відомої пісні українського'ра
дянського композитора Г. Жуковського. Хто написав 
слова пісні? Як називається вона?

П. БРОВЧЕНКО.

♦ Склав читач нашої газети В. Вншневський з с. Не- 
Т чаївки Компаніївського району.
^ « «'■« • • *114« В «'« ■« 9 4-4 Л ■>■■« ♦ « ■« Є 14 -• -О

Біля переправи

ВІДПОВІДЬ НА' ЗАДАЧУ, 
ВМІЩЕНУ В НОМЕРІ 
ЗА 9 КВІТНЯ " “

На другий бік 
вллються обидва 
І там лишається 
них. Другий — повертаєть
ся назад і віддає човен бій
цям. Через ріку . перепра
вляється один солдат. 
Тепер звідси хлопчик повер
тається назад і бере свого 
товариша на протилежний 
берег. Тут знову один з них 
залишається, а другий же
не човна і віддає одному з 
солдатів. Так, чергуючись 
з хлопчиками, всі солдати 
переправилися через ріку.

Першим правильну від
повідь дав учень Підліснян- 
„ської середньої школи Слек- 
сандрівського району В. Коз- 
ЛІТІН.

ц. р.
псрепра- 

х .пончики 
один з

Географічні 
жарти

Яке місто жителі Серед
ньої Азії носять на голові? 

море тверде?
місто літає? 
ріка кусається? 
море неживе?

Який острів твердить, що 
він — спортивний одяг?

Прийшла вона сюди, у фі
лію Уманської фабрики ху
дожніх виробів «ЗО років 
ВЛКСЛ1», вісім років тому, 
після закінчення -Семирічки. 
Ніякого вміння не було то
ді у Люби. Довелося йти 
ученицею ткалі.

Та з роками стала дівчина 
дбсвідчсним майстром. Що
зміни пиробляє по 5—5,5 по
гонних метрів доріжок при 
нормі 4. То чого ж не шану
ватимуть її в Добровелич- 
ківці?

На знімку: 
ткаля-комсомолка 
Бродська оглядає 
лені доріжки.

Фото В. Ковпака.

краща
Любов 

виготов-

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского < 
\ областного комитета ЛКСМУ, г. Кнровогрзд. |

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского
Газета виходи гь ірнчі на 

тиждень: у середу, п’ятницю і неділю.
Адреса редакції; Кіровоград

Я лежу в коморі.
В полі я зростаю
Я — людям потреба,
Тож пошану маю,
А коли до мене
Додаси завітне —
Всіх людей робочих 
Прагнення всесвітнє,
То тоді ти легко
Відгадаєш, звістно:
На Вкраїні нашій
Я — чудове місто.

О. ХВИЛЯ.
'ЛЛЛЛЛЛЛЛААЛАААЛЛЛАЛЛ/УАЛЛАг^АЛгЛМ
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