
УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Про присвоєння звання Героя Радянського Союзу 
радянському льотчикові-космонавту майорові Титову Г. С,

За здійснення видатного польоту в космос на кораблі- 
супутнику «Восток-2» присвоїли звання Героя Радян
ського Союзу з врученням ордена Леніна і медалі «Зо
лота Зірка» льотчикові-космонавту майорові Титову Гер
ману Степановичу.

Голова Президії Верховної Ради СРСР. 
Л. БРЕЖНЄВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 9 серпня 1961 р.

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Про присвоєння звання «Льотчик-космонавт СРСР» 
льотчику майорові Титову Г. С.

За здійснення космічного польоту на кораблі-супутни- 
ку «Восток-2» присвоїти звання «Льотчик-космонавт 
СРСР» громадянинові Радянського Союзу льотчику 
майорові Титову Германові Степановичу.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
Л. БРЕЖНЄВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Аїосква, Кремль 9 серпня 1961р.

ПОСТАНОВА 
Центрального Комітету КПРС 

від 7 серпня 1961 р.
про прийом у члени КПРС 

кандидата партії 
товариша ТИТОВА Г. С.

Товариш Титов Герман Степанович 1935 року народ
ження, росіянин, кандидат у члени партії з квітня 1961 
року.

Тов. Титов Г. С. здійснив безприкладний героїчний 
подвиг по освоєнню космічного простору. На космічно
му кораблі «Восток-2» 6—7 серпня 1961 року протягом 
25 годин польоту він зробив більш як 17 обертів навко
ло Землі, пролетівши понад 700 тисяч кілометрів, блис
куче виконавши завдання Комуністичної партії і Ра
дянського уряду. ж

Своїм великим подвигом товариш Титов Г. С. на весь 
світ прославив нашу соціалістичну Батьківщину і довів, 
що він гідний бути членом Комуністичної партії Ра
дянського Союзу.

ЦК КПРС постановляє:
Прийняти товариша Титова Германа Степановича в 

члени Комуністичної партії Радянського Союзу.
ЦК КПРС.
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Молодь схвалює
і підтримує мудру
політику Комуністичної партії
У Центральному Комітеті ВЛКСМ
Москва, 8 серпня. ДТАРС). Центральпй Комітет 

ВЛКСМ прийняв постанову, в якій говориться, що по 
всій країні радянські люди, юнаки і дівчата з захоплю
ючим інтересом вивчають проект Програми Комуністич
ної партії Радянського Союзу — історичний документ, 
в якому наша партія вперше в історії ставить завдан
ня побудови комуністичного суспільства, як безпосе
реднє практичне завдання найближчого майбутнього. 
Немає жодного кутка Радянського Союзу, де б у ці дні 

г~' молодіжні колективи не прагнули працювати ще краще, 
ще продуктивніше на честь XXII з’їзду КПРС.

1 якщо кожна чесна людина зв’язує з Програмою 
КГІРС світле майбутнє людства, ясний шлях народам, 
то ця Програма викликає лють, лякає реакціонерів, ім
періалістів, які не без підстави бачать у ній неминучу 
загибель імперіалістичної системи. Найагресивніші ім
періалістичні кола хотіли б зїрвати плани мирного ко
муністичного будівництва.

Глибокий аналіз обстановки, яка склалась у світі, по
літики Радянського уряду, перспектив боротьби радян
ського народу і народів усіх країн за мир було дано в 
яскравому виступі глави Радянського уряду, Першого 
секретаря ЦК КПРС Микити Сергійовича Хрущова по 
радіо і телебаченню 7 серпня 1961 року.

Ясний і глибоко аргументований виступ М. С. Хрущо
ва, підкреслюється в постанові, знайшов найпалкіший 
відгук у кожної молодої людини країни Рад. Радянська 
молодь схвалює і підтримує мудру миролюбну політику 
нашої рідної партії і, уряду. Настав час назавжди покін
чити з ненормальним становищем, яке склалося в центрі 
Європи, ліквідувати небезпечне вогнище мілітаризму і 
реваншизму в Західному Берліні. Імперіалісти, і насам
перед імперіалістичні верховоди США, погрожують пе
решкодити мирній праці радянських людей, виконанню 
величної Програми партії, зірвати укладення мирного 

4 договору з Німеччиною. Ці пани забувають, що тепер 
інші часи.

Радянська молодь одностайно підтримує заходи сво
го уряду, спрямовані на зміцнення обороноздатності 
Батьківщини. Ми не боїмося погроз, говориться в поста
нові. Могутність Радянського Союзу, могутність усього 
соціалістичного табору настільки велика, що будь- який 
агресор зазнає неминучої і повної поразки.

■

Льотчик-космонавт майор Герман Степанович 
ТИТОВ — пілот космічного корабля «Восток-2».

Фото В. Батуріна. Фотохроніка ТАРС.

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання V 
№ 95 (446).

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

І
! П'ятниця, 11 серпня 1961 р. Ціна 2 нон.

Гетман Т ИТ0 В - 
заслужений майстер спорту СРСР
Москва, 9 серпня. (ТАРС). За видатне в історії люд

ства досягнення — космічний політ на кораблі-супутни- 
ку «Восток-2», встановлення світових рекордів польоту 
в космічному просторі, Центральна Рада Союзу спор
тивних товариств і організацій СРСР присвоїла сьогодні 
льотчикові-космонавту, майору Титову Германові Сте
пановичу почесне звання заслуженого майстра спорту 
СРСР.
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1_1К ВЛКСМ від імені 
МІЛЬЙОНІВ КОМСОМОЛЬЦІВ і мо
лоді запевнив Центральний 
Комітет КПРС, Радянський 
уряд, Микиту Сергійовича 
Хрущова, що комсомольці і 

дівчата своєю працею безустан-комсомолки, всі юнаки і
но зміцнюватимуть могутність нашої любимої соціаліс
тичної Вітчизни. В ці історичні дні молоді робітники, 
трудівники сільського господарства повинні прагнути 
працювати ще краще, ширше розгортати змагання на 
честь XXII з’їзду КПРС, виконати взяті перед лицем 
радянського народу зобов’язання, дати додатково ти
сячі тони нафти, металу, прокату, мільйони пудів хлі
ба, м’яса, молока. 47 найважливіших об’єктів на все
союзних ударних комсомольських будовах, 300 мільйо
нів голів птиці, 15 мільйонів голів свиней, високі врожаї 
хліба і кукурудзи будуть конкретним вкладом молоді в 
справу зміцнення могутності нашої Батьківщини. Но
вого могутнього розмаху повинно набрати змагання 
ударників і бригад комуністичної праці за особистий 
трудовий подарунок з’їздові великої партії Леніна.

ЦК ВЛКСМ підкреслює, що молоді робітники і спе
ціалісти оборонної промисловості повинні й далі з 
честю виконувати відповідальні завдання партії і наро
ду по оснащенню радянських Збройних Сил новою і най
новішою технікою. Центральний Комітет ВЛКСМ звер
нувся до комсомольців, до всіх молодих воїнів армії і 
флоту з закликом ще вище нести звання захисників мир
ної праці радянських людей, підвищувати революційну 
пильність, бойову і політичну підготовку, досконало во
лодіти сучасною зброєю, яку довірив народ своїм Зброй
ним Силам.

ЦК ВЛКСМ висловлює тверду впевненість, що всі 
комсомольці і комсомолки, юнаки і дівчата країни вияв
лять енергію, наполегливість, тверду віру в справедли
вість нашої справи, безмежну відданість ідеям марк- 
сизму-ленінізму. Наша радянська молодь знов проде
монструє тісну згуртованість навколо Комуністичної 
партії і Радянського уряду, всі ті бойові, революційні 
якості, які дають нові сили, допомагають переборювати 
перешкоди у великій справі боротьби за комунізм.
. Радянська молодь клянеться партії, народові, що во
на на перший заклик партії стане на захист священних 
рубежів нашої Батьківщини, мирної праці і щастя ра
дянських людей, що вона готова віддати всі свої сили й 
енергію, а якщо потрібно буде, і життя для захисту ве
ликих завоювань соціалізму.

щов тисне руку матері героя 
Олександрі Михайлівні і ка
же, що її син здійснив чудо
вий подвиг. Він.поздоровляє 
також його батька Степана 
Павловича і дружину Тама
ру Василівну. Батько, мати 
і дружина космонавта, зво
рушені, дякують за поздо
ровлення. Тут же — перший 
космонавт Юрій Гагарін.

...Стрілки годинника на
близились до першої години 
дня. В голубизні неба пока
зався сріблястий ІЛ-І8. На 
його борту — герой. Літак, 
наче на параді, йде в супро
воді почесного експорту ви
нищувачів.

Повітряний лайнер робить 
посадку. Відкрилися дверці, 
і в дверях показався геройч 
космонавт. Йому назустріч 
полинув шквал оплесків, ві
тальних вигуків, криків 
«Ура!». Гримнув марні, 
Г. С. Тнтов йде по червоній 
килимовій доріжці. До ньо
го звернуті тисячі 
них поглядів.

Піднявшись на трибуну, 
майор Тнтов чітко рапортує 
Микиті Сергійовичу Хруч 
щову:

«Товаришу Перший секре
тар Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радян
ського Союзу, Голова Ради 
Міністрів СРСР. Доповідаю, 
що завдання Центрального 
Комітету і Радянського уряч 
ду виконано. На кораблі-су- 
путивку «Восток-2» шостогв 
і сьомого серпня 1961 року 
здійснено 25-годинний кос
мічний політ. Облетів більш 
як 17 раз навколо земної 
кулі і благополучно призем
лився в точно заданому ра
йоні.
(Закінчення на 2-й стор.).

Герман ТИТОВ у Москві
Урочиста зустріч героя-носмонавта

— Ми Вас гідно зустріне
мо в Аїоскві, всім народом, 
всією країною,—так сказав 
М. С. Хрущов космонавту 
Германові Титову. І не тіль
ки країна спрямувала 9 
серпня погляди до Москви. 
Вся планета відзначала тут, 
в столиці космонавтів, своє 
велике свято.

З почуттям хвилювання і 
гордості вийшли люди на 
вулиці і площі столиці, на 
Ленінський проспект. Ця 
найкрасивіша магістраль 
міста стала трасою дружби, 
трасою слави, трасою ге
роїв. Тепер її по праву мож
на назвати трасою космо
навтів. На всю свою довжи
ну і до самого Внуковсько- 
го аеродрому портрети Юрія 
Гагаріна, Германа Титова 
На будинках — прапори, 
транспаранти, лозунги.

Людське море захлеснуло 
Впуковськнй аеропорт. Кіль
ка тисяч москвичів приїхали 
сюди, щоб вітати героя. У 
всіх — квіти.

На аеродром прибули ке
рівники Комуністичної пар
тії і Радянського уряду;

Микита Сергійович Хру-

захопле-

ЗАВТРА-де“н'ьФІЗКУЛЬТУРНИКА

Ж



(Закінчення).

Все устаткування косміч
ного корабля працювало 
безвідмовно. Почуваю себе 
прекрасно. Готовий викона
ти будь-яке завдання партії 
і уряду- Майор Титов».

Микита Сергійович по- 
батьківському обіймає Ти
това, притискає його до се
бе, як дорогого і любимого 
сипа нашої Батьківщини. 
Германа Титова обіймають 
і цілують дружина, батьки, 
сестра.

Керівппки Комуністичної 
партії і Радянського уряду 
тиснуть руку герою-космо
навту, який здійснив вели
кий подвиг в ім’я миру, за
гального щастя і прогресу 
людства.

Група піонерів і дівчата 
підносять Германові Титову, 
керівникам Комуністичної 
партії і Радянського уряду, 
всім, хто був па трибуні, 
букети квітів.

Над полем аеродрома ли
не мелодія Державного

Герман ТИТОВ у Москві
Урочиста

гімну Радянського Союзу.
М. С. Хрущов, Г. С. Титов 

і ІО. О. Гагарін, керівники 
Комуністичної партії і Ра
дянського уряду йдуть до 
рядів москвичів. Знову ова
ції, знову вигуки 
теплі слова привіту, друж
би, що йдуть від самого

«ура!»,

зустріч героя-космонавта
серця, побажання здоров я, 
щастя, успіхів.

Супроводжувані оплеска
ми М. С. Хрущов, Герман 
Титов і його дружина Тама
ра сідають у відкриту ма
шину, оповиту гірляндами 
квітів, і прямують на Крас
ну площу. На всьому шлях}'

МОГУТНЯ ОРГАНІЗАЦІЙНА ЗБРОЯ
ЛЕНІНСЬКОЇ ПАРТИ

6 серпня в «Правде» опубліко
вано проект Статуту Комуністич
ної партії Радянського Союзу, 
схвалений червневим Пленумом 
ЦК КПРС.

Нов<Т Програма Комуністичної 
партії Радянського Срюзу, проект 
якої було опубліковано ЗО липня, 
новий Статут партії вносяться на 
розгляд і затвердження XXII 
з’їзду КПРС, Ці найважливіші 
документи партії, якими вона ке
руватиметься в усій своїй діяль-е 
пості в епоху будівництва кому
нізму, є дальшим творчим роз
витком марксизму-ленінізму.

Вся наша партія, весь радян
ський народ, братні комуністичні 
і робітничі партії, трудящі всіх 
країн з глибокою радістю зустрі
ли проект нової Програми КПРС. 
У цьому великому політичному і 
теоретичному документі нашої 
епохи творчо узагальнюється 
практика будівництва соціалізму, 
враховується досвід революційно
го руху в усьому світі, визнача
ються головні завдання і основні 
етапи комуністичного будівництва.

Прокладаючи шлях людству до 
світлого майбутнього, радянський 
народ розв'язує завдання кому
ністичного будівництва під керів
ництвом своєї рідної ленінської 
партії.

«Період розгорнутого будівни
цтва комунізму, — вказується в 
проекті Програми, — характери
зується дальшим зростанням ролі 
I значення Комуністичної партії, 
як керівної і спрямовуючої сили 
радянського суспільства.

Комуністичне суспільство, на 
відміну від усіх попередніх соці
ально-економічних формацій, скла
дається не стихійно, а в результа
ті свідомої і цілеспрямованої ді
яльності народних мас, керованих 
марксистсько-ленінською партією. 
Комуністична партія, яка об’єд
нує в своїх рядах найпередові- 
ших представників трудящих, тіс
но зв'язана з масами, користує
ться безмежним авторитетом у 
народі, володіє знанням законів 
розвитку суспільства, забезпечує 
Правильне керівництво всією ро
ботою по будівництву комунізму, 
надає їй організованого, плано
мірного, науково обгрунтованого 
характеру».

Завдання створення і розвитку 
матеріально-технічної бази кому
нізму, піднесення матеріального 
добробуту народу, державного 
Будівництва і дальшого розвитку 
соціалістичної демократії, зав
дання в галузі ідеології, вихо
вання, освіти, науки і культури 
гтавлять нові, більш високі вимо
ги до партії. Розгорнутому будів
ництву комунізму, говориться в 
проекті Програми, відповідає но
вий, вищий стан у розвитку самої 
партії, її політичної, ідеологічної 
та організаційної роботи.

Найважливіші програмні поло
ження про партію, як передовий 
загін народу, що будує кому
ністичне суспільство, знаходять 
конкретне втілення і в проекті 
нового Статуту КПРС. Розробле
ний на основі ленінського вчення 
про революційну партію, проект 
Статуту творчо узагальнює бага
тющий досвід партійного будів
ництва. Виходячи з непохитних 
норм партійного життя і принци
пів партійного керівництва, вироб
лених В. І. Леніним, і нових зав- 
даїїь, які стоять перед партією, 
він визначає організаційну будо
ву партії, головні керівні прави
ла її внутрішнього життя, спосо
би практичної діяльності.

В точній відповідності 
грампими положеннями в 
ті Статуту дається коротке 
значення партії, стисло характе
ризується пройдений нею шлях.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
І і серпня 19GI р., 2 crop.
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«Комуиістична партія Радян
ського Союзу, — говориться в 
проекті Статуту, — є бойовий 
випробуваний авангард радян
ського народу, який об’єднує на 
добровільних началах 
найбільш свідому частину 
(нічого класу, колгоспного 
ства й інтелігенції СРСР.

Заснована В. І. Лепніим, 
редовий загін робітничого 
Комуністична партія 
славний шлях боротьби, 
робітничий клас і трудящих селян 
до перемоги Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, вста
новлення диктатури пролетаріату 
в СРСР. Під керівництвом Кому
ністичної партії в Радянському 
Союзі ліквідовано експлуататор
ські класи, склалася і зміцніла 
моральна і політична єдність ра
дянського суспільства. Соціалізм 
переміг повністю і остаточно. Ко
муністична партія, партія робіт
ничого класу, нині стала партією 
всього радянського народу.

Партія існує для народу і слу
жить народові. Вона є найвищою 
формою громадсько-політичної ор
ганізації, керівною і спрямовую
чою силою радянського суспіль
ства. Партія керує великою твор
чою діяльністю радянського наро
ду, надає організованого, плано
мірного, науково обгрунтованого 
характеру його боротьбі за до
сягнення кінцевої мети — пере
моги комунізму».

Роль авангарду партія виконує 
не тільки своєю революційною 
теорією, правильною політикою, 
але й своєю високою організова
ністю. Говорячи про партію, як 
про свідомий, передовий *загін, 
авангард, В. І. Ленін підкреслю
вав:

«Сила цього авангарду разів у 
10, у 100 разів і більше велика, 
ніж його чисельність.

Чи можливе це? Чи може сила 
сотні перевищувати силу тисячі?

Може і перевищує, коли сотня 
організована».

Проект нового Статуту від по
чатку до кінця пройнятий ленін
ськими ідеями, творчо перетворю
ваними партією в життя. В ньо
му вказується, що - непорушний 
закон життя КПРС — ідейна і 
організаційна єдність, моноліт
ність її рядів, висока свідома 
дисципліна всіх комуністів.

В усій діяльності КПРС керує
ться марксистсько - ленінським 
ученням, розробленою на його 
основі Програмою, в якій визна
чено основні завдання партії на 
період побудови комуністичного 
суспільства.

Творчо розвиваючи марксизм- 
леніиізм, КПРС рішуче бореться 
проти будь-яких проявів ревізіо
нізму і догматизму, глибоко чу
жих революційній теорії .

В період розгорнутого будів
ництва комунізму ще більше під
вищується роль і відповідальність 
членів партії. Партія зберігає в 
Статуті ленінську ідею членства в 
партії, підкреслюючи тим самим, 
що вона і далі буде зберігати в 
чистоті і високо тримати звання 
комуніста. %

«Членом КПРС, — говориться 
в проекті Статуту, — може бути 
кожний громадянин Радянського 
Союзу, який визнає Програму і 
Статут партії, бере активну 
участь у будівництві комунізму, 
працює в одній з партійних орга
нізацій, виконує рішення партії і 
сплачує членські внески».

Поповнюючи свої ряди за раху
нок найбільш свідомих і активних 
трудівників, партія ставить до 
них високі вимоги. Чітко сформу
льовані в проекті Статуту обо
в’язки і права члена партії вка
зують па необхідність підвищува
ти відповідальність кожного ко
муніста за здійснення комуністич-

передову, 
робіт- 
селян-

як пе- 
класу, 

пройшла 
привела

них ідеалів, сприяти вихованню у 
них внутрішньої, органічної потре
би чинити в усьому і діяти в ціл
ковитій відповідності з принципа
ми партії, її високими цілями.

Закон'життя партії—неухильне 
додержання ленінських норм пар
тійного життя І принципу колек
тивності керівництва, підвищення 
відповідальності партійних орга
нів та їх працівників перед пар
тійною масою, забезпечення зро
стання активності і самодіяльнос
ті всіх комуністів, їх участі у 
виробленні і проведенні політики 
партії, розвиток критики і само
критики. З ленінськими принци
пами партійного життя несумісні 
культ особи і зв’язані з ним по
рушення колективності керівни
цтва, внутріпартійної демократії і 
соціалістичної законності.

Ця програмна вимога знаходить 
конкретний розвиток в усіх розді
лах і параграфах проекту нового 
Статуту — в організаційній будо
ві партії, у визначенні завдань і 
методів роботи її найвищих орга
нів та місцевих організацій, в 
правах і обов’язках члена партії.

З метою послідовного проведен
ня в житія ленінського принципу 
колективності керівництва, забез
печення ширшого припливу в ке
рівні партійні органи нових, сві
жих партійних сил, правильного 
поєднання старих і молодих кад
рів, а також для того, щоб ви
ключити можливість надмірного 
зосередження влади в руках окре
мих працівників і запобігти ви
падкам виходу їх з-під контролю 
колективу, партія намічає здійс
нити ряд важливих заходів. У 
проектах Програми і Статуту 
партії передбачається система
тичне оновлення у визначених 
пропорціях складу всіх виборних 
органів партії — від первинних 
організацій до Центрального Ко
мітету, забезпечуючи при 
наступність керівництва; 
застосування 
пості в партійних 
підвищення ролі партійних 
рів, конференцій, з’їздів, 
мів та інших колективних 
нів; неухильне скорочення плат
ного партійного апарату і ширше 
залучення комуністів як позаштат
них працівників; всемірний роз
виток критики і самокритики.

У проекті Статуту чітко сфор
мульовано обов’язки-республікан
ських, крайових, обласних, ок
ружних, міських і районних орга
нізацій партії в політичній, орга
нізаторській роботі в масах по 
здійсненню завдань комуністично
го будівництва, в організації ідео
логічної роботи, по керівництву 
Радами, профспілками, комсомо
лом, кооперацією та іншими гро
мадськими організаціями. При 
цьому вказується, що партійні ор
ганізації не підміняють їх, не до
пускають змішування функцій 
партійних та інших органів, непо
трібного паралелізму в роботі.

За останні роки в результаті 
відновлення ленінських норм пар
тійного життя і зростання мас
штабів та завдань комуністично
го будівництва значно підвищи
лась роль первинних організацій, 
які є основою нашої партії. Це 
також знайшло відображення в 
проекті Статуту партії, який ви
значає ширше коло їх завдань і 

вису- 
органі- 
комсо-

десятки тисяч зустрічаючих 
голосними вигуками вітають 
славного космонавта.

...Нарядна й урочиста 
Красна площа. На високих 
щоглах уздовж всього бу
динку ГУМУ майорять дер
жавні стяги союзних респуб
лік. У центрі будинку на 
червоному фоні — портрет 
В. 1. Леніна. З кам’яного 
постаменту підноситься у 
височінь ракета. Вона сим
волізує запуск корабля-су
путника «Восток-2». Він 
зображений і на будинку 
Історичного музею. Поряд 
портрет Германа Титова.

На площі — сила-силенна 
народу. Радісні і схвильо
вані наступною зустріччю, 
люди прийшли сюди з зеле
ними гілками і букетами кві
тів. Над колонами—портре
ти В. І. Леніна, керівників 
Комуністичної партії і Ра
дянського уряду, перших 
космонавтів.

Палкі оплески прокочую
ться по площі, коли на три
буні Мавзолею з’являються 
керівники Комуністичної 
партії і Радянського уряду, 
космонавти Юрій Гагарін і 
Герман Титов.

На трибуні —сім’я кос
монавта.

Член Президії Централь
ного Комітету КПРС і сек
ретар ЦК КПРС Ф. Р. -Коз
лов відкриває мітинг трудя
щих міста Москви, присвя
чений новій безприкладній 
перемозі радянської пауки і 
техніки.

Ф. Р. Козлов падає слово 
льотчикові-герою Германові 
Титову. На площі лунають 
палкі оплески.

У своїй промові тов. Ти- 
дякує Центральному 

Комуністичної

подяку за здійснений ним 
подвиг, за виявлені відвагу і 
героїзм.

Паші успіхи у вивченні 
КОСМІЧНОГО простору, гоио- 
фить М. С. Хрущов, — 
відображення великих до, 
сягнень радянського народу 
в розвитку могутніх продук
тивних сил соціалістично? 
батьківщини, це відобра
ження високих переваг со
ціалізму, його переваги над 
капіталістичною системою.

Космічний корабель «Вос
ток-2» ніс на борту не атом
ні бомби, не яку-небудь ін
шу смертоносну зброю. На 
його озброєнні були мирні 
наукові прилади, за допомо
гою яких людина покликана 
зміцнити свою владу над 
природою, поставити на 
службу людям її багатства 
і таємниці.

Наші потужні ракети ви
користовуються для розв'я
зання мирних завдань, для 
розширення і поглиблення 
наших знань про Всесвіт. 
Нові дані, одержані радян
ською наукою під час остан
нього польоту в космос, ста
нуть надбанням всіх учених, 
всіх народів і таким чином 
добре прислужаться справі 
прогресу всього 
справі миру.

людства.

цьому 
широке 

виборності і звіт- 
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обов’язків. Чіткі завдання 
ваються перед партійними 
заціями Радянської Армії, 
молом.

Єдиною і монолітною, 
згуртованою навколо свого ленін
ського ЦК на чолі з товаришем 
М. С. Хрущовим, оточена палкою 
любов’ю народу, глибокою пова
гою братніх марксистсько-ленін
ських партій, іде наша партія на
зустріч XXII з’їздові. Партія гли
боко вірить в могутні творчі сили 
народу, впевнено веде його 
торжества комунізму.

(Передова «Правды» 
за 6 серпня 1961 р.).

тов 
Комітетові 
партії, Радянському урядо
ві, особисто Микиті Сергійо
вичу Хрущову за виявлене 
йому високе довір’я ---
здійснити космічний рейс.

Космічний корабель «Вос
ток-2» — прекрасний кора
бель, каже Г. С. Титов. Він 
оснащений першокласною 
бездоганною технікою, до
сконалою апаратурою, яка 
діяла протягом 25 годин 18 
хвилин польоту безвідмовно. 
Хочеться міцно обійняти 
кожного з творців цієї чудо
вої техніки.

Потім до мікрофона під
ходить Перший секретар 
Центрального Комітету 
КПРС і Голова Ради Мі
ністрів СРСР М. С. Хрущов.

Від імені Центрального 
Комітету Комуністичної пар
тії, Президії Верховної Ра
ди СРСР, Радянського уря
ду, всього героїчного народу 
він палко поздоровляє Гер
мана Титова і висловлює

Промова М. С. Хрущова
з величез

ною увагою і не раз перери
валась бурхливими оплеска
ми.

На трибуну Мавзолею вбі
гають школярі. Вони вруча
ють букети квітів М. С. 
Хрущову, космонавтам, усім, 
що стоять на трибуні.

Починається урочистий 
похід москвичів. Представ
ники всіх районів столиці 
вийшли на демонстрацію. 
Чути пісні, музику. Демон
странти несуть портрети ке
рівників Комуністичної пар
тії і Радянського уряду; всі 
впізнають портрети космо
навтів Юрія Гагаріна і ге
роя дня Германа Титова.

Демонстрація москвичів 
тривала дві години. Двісті 
тисяч чоловік взяли в ній 
участь.

* * *
Увечері в Москві, столи

цях союзних республік і міс- 
тах-героях прогриміли зал
пи артилерійського салюту 
на ознаменування успішного 
космічного польоту майора 
Титова.
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Зійшлися під час обідньої 
перерви три подруги — «с. 
тельниці Кіровоградської
панчішно-шкарпеткової фаб
рики імені Кірова Тамара 
Мусієнко, Олена Черненко 
та Галина Сірик. І перше, ■ 
про що зайшла мова, — це 
опублікований в газетах про
ект Програми КПРС.

— Ось тут і про нашу га
лузь виробництва сказано,— і 
звертається до дівчат Тама-і 
ра Мусієнко. — Партія era- ] 
вить великі завдання при
скореного розвитку легкої і 
харчової індустрії.

Фото В.

ТІСНО

♦ ♦ 
♦

КОВПАКА.
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БУЙНОЛИСТА ЗРІЄ
□ Л” Л'->1-£311 цього року в колгоспі імені Леніна 
= Олександрійського району створена комсомоль- 
| ська ланка по вирощуванню кукурудзи. Очолив ко- 
о лектив Сергій Гниляк. Молодь зобов’язалася одер- 
= жати по 80 центнерів сухого зерна кукурудзи _на 
І кожному з 20 гектарів.
□ Славно потрудилися молоді кукурудзоводи. Кача- 
■ чиста на їх ділянці має справді королевський ви-
□ гляд. Рослини досягли триметрової висоти, в гніздах 

і міжряддях немає жодної бур’янини. А на кожно
му стеблі по 2—3 повновагових початки.

Тепер, коли буйнолиста щедро викинула пухнасті 
квітучі волоті, ланка Сергія Гниляка почала додат
кове запилення рослин.

На знімку: Сергій ГНИЛЯК на своїй ділянці. 
Фото Г. ВЄРУШКІНА.

Г/'ОЖНОГО з нас тягне 
туди, де промайнули 

дитинство, юність... Хо
четься побачити старі 
місця. І хоч за багато років твоєї відсутності во
ни стали іншими, вперто шукаєш в них знайомі 
риси, без кінця пригадуєш минуле, бо воно стало 
дорожчим, ніж будь-коли.

Щось подібне відчувають зараз і ті будівники 
ударної комсомольської, які роз’їхалися тепер в 
усі кінці країни. Кожному з них хочеться на влас
ні очі побачити красуню-ГЕС, оглянути її місця, 
де кипіла неспокійна юність комсомольська, де на 
очах на вкритих шелюгою піщаних берегах ви
ростали квартали жилих будинків, зводилися бе
тонні блоки основних споруд ГЕС.

Потужна гідростанція тепер повністю набрала 
свого проектного вигляду — те. що вчора було в 
кресленнях, сьогодні перетворилося у стрункий 
ансамбль шлюзу, греблі, будинку ГЕС, в місто- 
сад сучасного типу.

Тіут, на дніпровській будові, якось особливо зри
мо відчуваєш стрімкий біг часу. Два роки тому 
восени через проритий у скелястому схилі судно
плавний шлюз пройшли перші дніпровські кара
вани, у жовтні затоплено котлован і перекрито 
петлясте русло Дніпра. Відтоді ріка в цих місцях 
перестала існувати в своїх віковічних берегах і 
переросла в море. А п’ятого грудня рано-вранці 
стрімкі потоки дніпровської води вдарили об ло
паті турбіни першого агрегату. Відтоді Кремен
чуцька ГЕС безупину дає країні живлющий 
струм, працює на комунізм.

’Т ЕПЕР славний колектив ударної-комсомоль- 
■* ської тримає ще один, останній, екзамен — до 
Дня будівельника він зобов'язався закінчити весь 
комплекс робіт і пред’явити гідровузол до здачі 
суворому ревізорові — державній приймальній 
комісії. Залишилося виконати порівняно невели
кий, але копіткий об'єм роботи: закінчити оздоб
лення будинку ГЕС, монтаж гідросилового і елек-

І”1 ШЕНИЦЮ скошено, 
1 1 валки обмолочено, 4 а 
соломи тієї скільки! І тре
ба ж якнайшвидше її при
брати з поля, щоб зберег
ти на зиму для худоби, та 
й тракторам фронт роботи 
дати.

Отож зібрались комсо
мольці третьої комплексної 
бригади колгоспу імені Кі
рова на свої збори та й до
мовились: заскпртув іти за

20 днів солому з площі 300 
гектарів. Відремонтували 
чотири кінних волокуші — 
і за роботу.

Комсомольська бригада 
завжди зустрічає схід сон
ця в полі. Велику, але 
почесну справу взяли на се
бе комсомольці. І несуть 
її гідно: по 16 — 18 гектарів 
соломи за день стягують з 
поля і вкладають у скирти.

Дивишся на вправну ро-

ГУЧНІ
СХ1Д- 
око- 

лиці села Лозо- 
ватки, скільки видно, зеле
ною стіною стоїть куку
рудза. Чимало її в артілі 
імені Фрунзе — понад 1200 
гектарів.

— Он яка вона в нас! — 
милується голова колгоспу 
т. Гончарук. — 3 усього 
видно, що врожай буде 
щедрий!

Це ж саме кажуть 1 всі 
кукурудзоводи артілі. Пра
ця їх увінчалась успіхом. 
Але не той хліб, що в по
лі, а той, що в коморі. Го
ловне тепер — добре підго
туватись до збирання вро
жаю, подбати про те, щоб 
було де зберегти його.

— Королеві полів ми дій
сно королевські умови ство
рили, — говорить заступник 
голови колгоспу т. Гілевич, 
показуючи нам просторе 

кукурудзосховище. — Біль
ше шести тисяч центнерів 
качанистої вміщається тут. 
Та в другому 
тисячі.

Має колгосп 
лосні ями, які 
товлені для того, щоб 
заповнити силосною масою. 
Є в колгоспі чим і достав
ляти кукурудзу з поля. Для

І НІКУДИШНІ

СКЛАДАЮТЬ ІСПИТ

нього 
шин, 
ми.

виділено 12 автома-
4 трактори з причепа-

Розробили 
на період

ми і план 
збиранняробіт 

кукурудзи, — розповідають 
керівники колгоспу. — От 
тільки кукурудзосушарки 
не маємо. Відверто скаже
мо: не передбачили...

Та хіба тільки про сушарки 
не подбали в артілі? Коли 
ми завітали на трактор
ний стан, у нас від пишно
мовних запевнень керівни
ків колгоспу не лишилося й 
сліду. З восьми машин тіль
ки трьом «ККХ-3» та одно
му «СК-2,6» можна вийти 
в поле, решту ще й не по
чинали ремонтувати. Ви
правдання одне: всі ме
ханізатори зайняті на зби
ранні колосових. Отже, ре
монт 
тільки 
всього комплексу 
робіт. А ця черговість мо
же дорого обійтись колгос
пові. Адже привести в 
товність комбайни не 
легко.

— У мого комбайна 
має лише кількох незнач
них деталей, — каже ком-

думають починати 
після закінчення 

жнивних

го
та к

не-

тромеханічного устатку
вання, прокласти через 
греблю шляхи, встано
вити парапети, остаточ
но завершити кріплення 
відкосів дамб вздовж 
узбережжя Кременчуць
кого моря.

Будівники ведуть те
пер рахунок не дням, а 
годинам. Вправно тру
дяться а цей особливо 

__ ______ __________ комсомольсько-молодіж
ної бригади штукатурів Володимира Майбороди. 
Цей колектив зобов’язався на тиждень раніше 
строку закінчити зовнішнє оздоблення фасаду го
ловного щита управління і з честю дотримує да
ного слова.

До здачі приймальній комісії треба пред’явити 
в повному порядку все устаткування агрегатів. 
Цю складну роботу доручено вести молодіжному 
колективу малярів Лідії Лошакової. З особливим 
старанням фарбують вузли члени бригади Галина 
Цеханович, Тамара Мальцева, Марія Москален
ко. Опорядження пульту управління судноплавно
го шлюзу на три дні раніше взятого зобов язання 
закінчив комсомольсько-молодіжний колектив 
штукатурів Фелікси Карпенко. ,

Особливо багато турбот нині у членів комплекс
ної бригади Олександра Верзеги, які встановлю
ють закладні деталі і ущільнувальну гуму на ков
паках гідроагрегатів. Електрозварники Володимир 
Батарій, Борис Міллер зуміли так по-швидкісно
му організувати працю, що на дра—три дні скоро
чують графік робіт по кожному з генераторів. 

. Багато славних подвигів звершують у ці дні ко
лектив комуністичної праці Григорія Вірича та 
бригада Андрія Яворовського. Вони у складних 
умовах експлуатації судноплавного шлюзу закін
чили бетонування римів, блоків у верхній голові 
цієї споруди та кріплять гребінь дамби — хвиле
лому.

УСЯ підготовка гідровузла до здачі приймаль
ній комісії ведеться з виключною чіткістю і 

старанністю, бо будівники ударної-комсомоль- 
ської закохані в свою будову, зріднилися з тво
рінням своїх рук. Нову блискучу перемогу здобу
ли в ці дні гідроелектромонтажники. Вони поста
вили під навантаження розподільне .устаткування

напружений період члени

баннер Г. Козішкурт. — А 
от в інших — справи сер- 
ГЛ 1 ТО Я йозні. Від- 

ДЯ g J| ДО сутні лопаті 
мотовил, 

сальники, ведучі муфти ба
рабана, транспортери.

Відчувають потребу в зап
частинах і механізатори 
колгоспу імені Орджошкід- 
зе,* імені Леніна. Празда, 
тут машини вже закінчують 
ремонтувати. Гірші справи 
з будівництвом сапеток. В 
колгоспі імені Орджонікід- 
зе, наприклад, закуплено 
два комплекти сапеток, але 
споруджувати їх ще й не 
бралися. Повільно будують 
кукурудзосховища і в кол
госпі імені Щорса.

А час іде, кукурудза про
ситься п силосні траншеї, 
а незабаром і в сховища. 
Отже зустріч їй треба 
влаштувати не на словах, 
а

боту хлопців і радієш. Важ
ко визначити, хто з іпуі 
енергійніший — Олександр 
Федорчук чи Віктор Віло- 
дід, Микола Шкріобка чи 
хтось інший. А скиртуваль
ники Микола Пустовий, 
Павло Реп’ях, Іван Дубчен- 
ко, Савелій Щербов? Умі-1 
ло кладуть і вивершують 
вони скирти. От що зна
чить поєднати комсомоль
ський вогник з кмітливістю 
і, головне, з бажанням внес
ти і свій особистий вклад 
у золотий вінок трудових 
подарунків XXII з’їздові 
рідної партії.

Д. АНДРОСОВИЧ.
Колгосп імені Кірова 

“Бобринецького району.

на ділі.
Рейдова бригада:

О. ЖИВОТІВСЬКА — 
секретар комсомольсь
кої організації колгос
пу ім. Леніна, К. ВО- 
РОНЧУК 
бригадира 
бригади 
Фрунзе,
КО — юнкор, М. ШЕВ
ЧУК — керівник кор
пункту «Молодого ко
мунара».
Ульяновський район.

. -с. ■•г**

— помічник 
тракторної 

колгоспу ім. 
М. МІЩЕН-

Обладнуємо сапетки
Ліайстра ^Міжколгоспбу

ду» вирішили до відкриття 
XXII з'їзду І\ПРС споруди
ти всі заплановані 14 са
петок. В значній мірі це зав
дання вже виконане. В кол
госпах «Іскра», імені І\уй- 
бишеза, імені ІДорса здано 
в експлуатацію кукурудзо
сховища на 200 тонн кауа- 
нів кожне. В артілі «Черво
ний партизан» споруджено 
сапетку на 150 тонн. Най
ближчими днями завершує
мо роботи по будівництву 
сховищ ще в двох артілях.

В тому, що вже зроблено, 
великий і почесний вклад 
наших членів комплексної 
бригади, яку очолює Олек
сандр Ситченко, — теслярів 
Володимира Чернецького, 
Миколи Пархомепка, Мико
ли Власенка, мулярів Дмит
ра Сули, Андрія ІІавлючен- 
ка, Володимира Завгород- 
нйого.

В. КУЧЕР,
секретар комсомольської 
організації «Міжколгосп
буду».
Олександрійський район.

підстанції, яка дозволяє давати струм напругою 
в 330 тисяч вольт. Таким чином, Кременчуцька 
ГЕС стала першою в країні станцією, що дає 
струм такої економічно вигідної напруги.

У свій час багато писалося про те, як раніше 
вигляділи місця, де тепер виросла потужна ГЕС. 
Цей контраст між тим, що було, і тим, що є, як
що переглянути навіть фо.толітопис будівництва 
гідровузла, справді разючий.

І/'ОЖПИИ будівник, на якому б з об’єктів він 
не працював, зберіг в серці хвилюючі момен

ти будівництва: перший кубометр вийнятого з 
котловану грунту, початок намиву греблі, заклад
ка будинку ГЕС, двогодинна битва з Дніпром в 
момент фронтального перекриття його русла і 
включення в систему «Дніпроенерго» першого 
агрегату...

1 народ не забуде імена, людей, які звершили 
на берегах Дніпра великий трудовий подвиг.

Та не тільки потужну гідростанцію звели у цих 
місцях будівники. Вони спорудили біля неї чудове 
місто-сад сучасного типу. Воно теж буде одно
часно пред'явлене для здачі державній приймаль
ній комісії. Вже тепер цей чудовий населений 
пункт, обрамлений з усіх боків тінявими лісопар
ками, приваблює тисячі екскурсантів і відпочи
ваючих.

Своєрідною окрасою міста є Палац культури 
імені В. І. Леніна. Білий силует цієї будівлі, увін
чаної красивою покрівлею, органічно вплітається 
в стрункий ансамбль оточених розкішними газо
нами жилих, кварталів, розташованих на відрогах 
Табурищан. ького мису.

ІТУДОВЕ сьогодні цього міста, але ще прекрас-
* піше завтра. Перспективним планом забудови 

передбачене злиття воєдино східної, західної і 
південно-західної частини цього великого населе
ного пункту. Корпуси жилих будинків виростуть 
уздовж морського узбережжя на декілька кіло
метрів. З західної частини міста на лівий берег 
Дніпра почнуть курсувати комфортабельні тро
лейбуси. Намічено спорудження туристської бази- 
готелю і будинку відпочинку, на березі моря ви
никнуть пасажирська і вантажна пристані, річко
вий вокзал. І все це не мрія, а живий літопис на
ших днів, днів славного семиріччя.

м. Хрущов. В. СЕРГІЄВ.
< »а.-і,-гха.Ск'Сі-а.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 11 серпня 1961 р., З стор.
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ЗАВТРА-“ньФІЗКУЛЬТУРНИКА
БУТИ СПРИТНИМ, 

Д УЖ ИМ, К РА СИВИМ 
ЮНИЙ ДРУЖЕ! Завтра, в день традиційного свя

та, з подвійною гостинністю відкриються двері 
всіх спортивних споруд. Тисячі прославлених радян
ських спортсменів вийдуть на бігові доріжки сгадіо- 
нів, на футбольні поля, баскетбольні і волейбольні 
майданчики, на водні станції і тенісні корти, щоб 
продемонструвати свою готовність захищати спортив
ну честь Батьківщини. В день молодості, сили і кра
си будуть показувати свою майстерність і спортсме
ни нашої області.

Приємно і радісно у цей святковий день відзна
чати свої досягнення. Добре виступила на зональ
ній першості Радянського Союзу юнацька команда с 
футболістів: надійна зміна наших майстрів класу» 
«Б» перемогла своїх сильних суперників. Молодий ґ 
боксер, слюсар третього механоскладального цеху £ 
заводу «Червона зірка» Сергій Кравченко на пер- £ 
шості Центральної ради товариства «Авангард» за- с 
воював друге місце. З хорошими показниками піді-» 
йшли до свята і іоні спортсмени — Віталій Моїй, £ 
Ніла Небогагова, Жанна Циганаїп, Георгій Кобя-у 
ков та багато інших юнаків і дівчат.

Далеко за межами країни відоме ім’я Кіровоград- Ь 
ського боксера-важковаговика Юрія Володіна. Це Г 
він не мав собі рівних на змаганнях Другої україн-Г 
ської спартакіади профспілок 1961 року. А хто не у 
знає наших кіннотників Миколу Гусельникова, Аду? 
П’янову, Юрія Пахомова, Ярину Хромову, Олек- В 
сандра Пуртова! Олександр, до речі, повернувся не-Г 
щодавно з Ростова, де в поєдинках найсильніших у 
спортсменів вийшов переможцем. Чемпіоном Радян-у 
ського Союзу із стрілецького спорту стала кірово-о 
градка Віра Веригіна, яка в гострій боротьбі із свої-' 
ми суперницями розбила 93 тарілочки із 100 мож-у 
ливих. у

З року в рік радують громадськість області лег-у 
коатлети Валентин Ткаченко та Клавдія Башлнкова, 8 
шашкісти Михайло Контробарський та Алік Березов- 8 

; ський, гімнасти Юзеф Толчинський і Тамара Дол-у 
і женко. Вони в повсякденній своїй роботі високо під-Ь 
; носять спортивні знамена Кіровоградщини.
І Кожен юнак, кожна дівчина, кожна людина, яка 
; хоче завжди бути дужою, спритною, сміливою, по- 
! винна вливатися у сім’ю спортсменів. Адже кожний 
; будівник комунізму повинен бути і розумово, і фі- 
I зично розвиненим, красивим. Хай же свято' моло- 
; дості стане новою демонстрацією цієї краси, а в 
; сім’ю фізкультурників вливаються нові тисячі і ти- 
1 сячі юнаків і дівчат.

ДОБРЕ проводять свій вихідний червонозорівці }
Борис Зімевко, Вадим Поздняков, Володимир { 

Петренко та студент машинобудівельного технікуму у 
Микола Остапов. '/

Фото В. ЮР’ЄВА. (

ИА НАШІЙ БРИКЕТНІМ

сандре? Так далі не можна.
А що я міг на це сказати, 

коли сам нещодавно при
ступив до обов'язків голови 
низового колективу фабри
ки?

— Вирішуй, — наполяга
ли дівчата.

Все це я добре розумів... 
1 думав, радився з товари
шами.

Якось зібрав деяких 
спортсменів фабрики. Тут 

були і вантаж
ник Андрій Со
рокопуд, і слю
сар Володи

мир Константинов, і бух
галтер планового відділу 
Світлана Чорна, і електро
слюсар Микола Ма'лиіиев. 
Домовилися, що кожен з 
них поговорить з робітника
ми, організує секцію.

— А хто ж тренувати бу
де? — розгубилася Світла-

І її АД Олександрією зай- 
мається ранок, тисячі 

людей поспішають на робо
ту широкими вулицями 
шахтарського міста. Ідутр 
дужі кремезні хлопці, струн
кі дівчата. Дивишся на 
своїх ровесників, і радість 
переповнює груди: скільки 
нових трудових перемог 
здобуде молодь за зміну! А 
перемоги будуть обов'яз
ково. Адже у робітників 
Бийдаківської брикетної 
фабрики золоті руки, та й 
сили не доводиться позича
ти. Тут майже кожен ви
робничник займається фіз- 
ч-.-л-.гґбракувало ПО-

ІН-

культурою і спортом. Одним 
до вподоби легка атлетика, 
іншим — волейбол, 
люблять 
вітрам на 
педах.

Н изоуий
культури 
рений давно, але по-справж
ньому завирувало в ньому 
спортивне життя лише за 
останні роки. Невже раніше 
не було любителів змагань? 
Дуже багато було юнаків і 
дівчат, які хотіли відвідува
ти ту чи іншу секцію. Та 
про це доводилося лише 
мріяти: не було тренерів,

треті
мчати назустріч 
гоночних велоси-

колектив фіз- 
на фабриці ство-

де?
на.

Я
але

дівчині, 
Микола

ітрібного
> вентаря.
> Часто під- 
їходили до ме- 
^не хлопці:
і — Що ж ро- 
ї бити, Олек-

хотів пояснити
мене випередив 

Малышев:
— Ти у волейбол добре 

граєш?
— Ну, граю...
— От і подруг своїх на

вчиш.
Звичайно, на перших порах 

було нелегко. Але час зро
бив свою справу. Зараз на 
фабриці — міцний колек
тив фізкультури. / все це— 
завдяки громадським ін
структорам.

Ми не раз змагалися з 
колективами, де працюють 
платні тренери, і виходили 
переможцями. З року в рік 
зростає наш загін розряд
ників. Дише в цьому сезоні 
до сотні спортсменів і 
спортсменок вклалося в роз
рядні нормативи та підви
щили їх.

Ми не тільки дбаємо про 
зростання майстерності 
спортсменів. Першочергове 
наше завдання — множити 
ряди фізкультурників. До 
секцій залучають робітників 
не лише громадські інструк
тори, а й самі спортсмени.

Довгі}, наприклад, мото
ристка Рая Грузія не звер
тала уваги на спорт. Мов
ляв, навіщо це заняття? 
Краще у вільний від роботи 
час побігти на танці. Та 
друзі зуміли зацікавити 
дівчину. Зараз вона відві
дує велосипедну секцію, має 
третій спортивний розряд. 
Можна зустріти її і на во
лейбольному майданчику.

— 1 як ми не могли рані
ше полюбити баскетбол? — 
дивуються тепер Віра Мі- 
щенко та Віта Царенко.

Дівчата завжди будуть 
вдячні громадським інструк-

команда
вулиці

ротар команди. Капітаном 
команди обрали Славу 
Колодіцького: він добре ро
зуміє гру, вміє організува
ти гравців.

Тепер команда при домо
управлінні № 9 — одна з 
найсильніших. Юні футбо
лісти зустрічалися з багать
ма дворовими командами! 
виграли у балківських 
спортсменів, двічі перемог
ли футболістів з майданчи
ка пр.и будинку 11/11 по 
вулиці Карла Маркса.

А зустріч з чемпіоном піо
нерських таборів — Арвау- 
тівським піонерським табо-: 
ром... І тут — перемога.

Бувають і невдачі. Та во
ни не збентежують футбо
лістів, а навпаки — 
палюють спортивний 
ник, вчать завжди 
впертими, сміливими.

Багато уваги приділяє 
спортсменам голова жіно
чої ради при домоуправ
лінні № 9 Ніна Іванівна 
Бабій. Для команди купле
но м’ячі, є сітки для воріт. 

Багато ігор, немало пе
ремог чекає юних ентузіа
стів з дворової команди.

В. ШТЕЙНБЕРГ, 
наш позаштатний ко
респондент.

м. Кіровоград.

з однієї
НОМАНДА почала орга

нізовуватися ше до то
го, як були побудовані нові 
багатоквартирні будинки на 
розі вулиць Леніна та Чер- 
воногвардійської. Хлопчики 
збиралися на пустирі про
сто поганяти м’яча.

Одного разу хтось 
юних футболістів запропо
нував:

— Давайте, хлопці, зі
граємо з сусідськими фут
болістами.

Перша пеоемога окрили
ла.

— Потрібно, друзі, спо
рудити майданчик, — за
пропонував Слава Колоді- 
цький. — Нехай
кий, зате буде де тренува
тися.

Закипіла робота. Виноси
лося сміття, каміння, ви
рівнювалося поле. Потім 
встановили ворота. Коман
ду став тренувати робітник 
агрегатного заводу Леонід 
Поволоцький.

Поступово визначився на
пад, захист, півзахист. 
Центральним захисником 
став Вова Куценко. Добре 
б’ють по воротах Валерій 
Артеменко, 
Не кожен 
м’яч, як 
ський. Він

нсвелич-

Вова Поляков, 
може взяти так

Вова Неміров- 
основний во-Справа не в

II Е ТАК давно ввечері я 
“ поверталася додому ав

тобусом Кущовка-Ьалашів- 
ка, який курсує по маршру
ту № 11. Поряд зі мною си
дів робітник «Втормета» 
т. Сорочан. Кондуктор О. Са
мойленко запропонувала 
придбати 

квитки. Соро- ||Ж1
чан подав їй

10 копійок.
— А знаєте, 

що за гроші 
ви даєте? — 
запитала кон
дуктор.

Пасажир зніяковіло від
повів:

— Не знаю...
— Ви дали мені старі 

гроші!
— Вибачаюсь, я одержав 

їх тільки що в магазині і 
не звернув уваги.

— Стару монету я у вас 
візьму, а за проїзд розра
хуйтесь негайно. Мене не ці
кавить, що ви з роботи їде
те і що у вас всього лише 
10 копійок. На наступній 
зупинці виходьте з автобу
са. Я безбілетних не вожу!

Видно було, що Ссрочану 
стало якось не по собі, со
ромно за те, що він випад
ково став винуватцем, а ще 
більше за недовір’я до лю
дини.

торам не лише .
за тренуван- $
ня, а й за вка-1
зану дорогі/ і
на спортивний ї
майданчик. З

ОіСКИБЦОВ, {
голова колекти- 
ву фізкультури.

ПОЗНАЙОМТЕСЯ: кіровоградка Ніла Небогатова.
Вона лише в цьому році закінчила середню шко

лу, а вже має перший розряд із спортивної гімнас
тики. Ось і на знімку: Ніла викопує елемент із 
вільних вправ.

<П ЕРЕМОЖНИЦЯ обласних велогонок (з розділь- 
“ ним стартом на 15 кілометрів) Жанна Циганаш.

Фото В. ШТЕЙНБЕРГА.
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роз- 
вог- 
фти

10 копійках
Пасажири були обурені 

поведінкою кондуктора. По
тяглися десятки рук з моне
тами, щоб заплатити за про
їзд «безбілетного». На нас
тупній зупинці увійшов зна
йомий Сорочана і заплатив 
за свого товариша.

Пасажири 
стали говори
ти кондукто
ру про людя
ність, чуй
ність.
— Кондуктор 
не може бу- 

йому працюва-ти людиною, 
ти потрібно, — з грубоватою 
прямотою цинічно відпові
ла О. Самойленко. — А що, 
як перевірить контролер?..

— Ми б усе ПОЯСНИЛИ, —’ 
сказав хтось з пасажирів.

«Кондуктор не Гіовкнен бу
ти людиною...» Чи так це? 
Зрозуміло, що безбілетних 
пасажирів не повинно бути. 
Але ж і О. Самойленко не 
повинна забувати, що вона 
працює з людьми. Довір’я, 
чуйність і повага до них — 
головні риси комуністичної 
моралі, про які ми всі по
винні 
цього 
міти
№ 45

пам’ятати. На жаль, 
вперто не хоче зрозу- 
кондуктор автобуса 
О. Самойленко. Ми 

сподіваємося, що колектив, 
в якому вона працює, зро
бить правильні висновки з 
цього прикрого випадку. Ад
же справа врешті-решт не в 
10 копійках...

О. МАЛОМАН.

Т. в. о. редактора
В. КРАМАРЕНКО.

КІНОТЕАТР ІМ. ДЗЕРЖИН- 
СЬКОГО. «Обвал». Початок о 9 
год. ЗО хв., 1і год. ранку. 12 год- 
ЗО хв., 2 год., З год. ЗО хв., 5 год. 
Дня. 6 год. ЗО хв., 8 гол.. 9 год. 
ЗО ха. вечора. На літньому май
данчику — «П’ятий відділ». По
чаток о 9 год. вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». «Ві
денські зустрічі», «Новини дня 
№ 27/61», «Радянський спорт 
№ 5». Демонструються без пе
рерий з 10 год. ранку до 9 год. 
иечора. Художній фільм «Мачу
ха». Початок о 9 год. ЗО хв. ве
чора.

КІНОТЕАТР «СІІВАШЕЦЬ». 
«Наші хлопці». Початок о Ю 
ГОД. ранку, 12. 2, 4 год. дня. 6. 8. 
Ю год. вечора. На літньому 
майданчику «Люблю тебе, жит
тя». Початок о 9 год. вечора.

КІНОТЕАТР «МИР». Для Ді* 
той — «Останній із Сабудару»- 
Початок о 9 год ЗО хв. та II год. 
20 хв. ранку. «Три зірки». Поча
ток о і год. 10 хв., З год., 4 гой- 
50 хв. дня. 6 год. 40 хв.. 8 гой. 
30 хв. та 10 год. 10 хв. вечора.


