
ЛЕГЕНДАРНИЙ
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!УСПІШНО ЗАВЕРШЕНО!

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС
ВІДПОВІДНО до програми польоту 15 серпня 1962 року в заданому райо

ні здійснено посадку космічних кораблів «Восток-3» з космонавтом това
ришем Ніколаєвим Андріяном Григоровичем 1 «Восток-4» з космонавтом товари
шем Поповичем Павлом Романовичем. Космічні кораблі «Восток-3» і <Вос- 
ток-4» приземлилися нормально.

Час приземлення космонавтів:
товариша Ніколаєва Андріяна Григоровича — 9 годин 55 хвилин, 
товариша Поповича Павла Романовича — 10 годин 01 хвилина.
Після космічного польоту і приземлення обидва космонавти почувають себе 

добре. Програму польоту космічних кораблів «Востон-3» 1 «Восток-4» виконано 
повністю.

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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ДО КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ І НАРОДІВ РАДЯНСЬКОГО 
СОЮЗУ! ДО НАРОДІВ І УРЯДІВ УСІХ КРАЇН! 

ДО ВСЬОГО ПРОГРЕСИВНОГО ЛЮДСТВА!
Звернення Центрального Комітету КПРС, Президії 

Верховної Ради СРСР і Уряду Радянського Союзу
V ЛІТОПИС освоєння космічного простору вписано нову славну сторінку. 
$ Вперше в світі радянські льотчики-космонавти здійснили на кораблях- 

супутниках героїчний безприкладний за своєю складністю і тривалістю груповий 
політ у космос.

11 1 12 серпня 1962 року могутні радянські ракети вивели на орбіти нав
коло Землі кораблі-супутники «Восток-3» і «Восток-4», пілотовані льотчиками- 
космонавтами — громадянами Союзу Радянських Соціалістичних Республік 
комуністами товаришами Ніколаєвим Андріяном Григоровичем і Поповичем Пав
лом Романовичем.

Виявивши величезну мужність і героїзм, товариші Н1кол?єв і Попович 
здійснили багатоденний груповий політ навколо Землі, блискуче виконали намі
чену програму і успішно приземлились у заданому районі на території нашої 
Батьківщини — Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

Космічний корабель-супутник «Восток-3», керований товаришем Нікола
євим, за 95 годин, тобто маііже за 4 доби облетів більш як 64 рази навколо зем
ної кулі і пройшов відстань понад 2 мільйони 600 тисяч кілометрів.

Космічний корабель-супутник «Восток-4», керований товаришем Попови
чем, за 71 годину, тобто майже за 3 доби облетів більш як 48 раз навколо на
шої планети і пройшов відстань близько 2 мільйонів кілометрів.

Спільний політ двох космічних кораблів проходив на близькій відстані один 
від одного. Між льотчнками-космонавтами здійснювався безпосередній сталий 
двосторонній радіозв’язок. Зліт і посадка кораблів-супутників здійснені в стро
гій відповідності з наміченими планами. Апаратура кораблів протягом усього 
перебування в космосі діяла безвідмовно. Стан здоров’я обох космонавтів під час 
польоту був відмінний, настрій бадьорий, працездатність зберігалася повністю. 
Під час польоту вони виконали велику програму наукових досліджень. Здоров’я 
льотчнків-космонавтів після повернення з складного космічного польоту добре.

Такий груповий політ забезпечений насамперед досконалістю космічних ко
раблів, точністю наукових розрахунків, винятковою чіткістю і злагодженістю 
роботи всіх радянських людей, які брали участь у виконанні цього відповідально- 
ного завдання.

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу, Президія 
Верховної Ради СРСР і Уряд Радянського Союзу з величезною радістю і за
доволенням відзначають, що радянські льотчики-космонавти, вчені, конструкто
ри, інженери, техніки і робітники, які брали участь у створенні космічних ко
раблів і обслуговуванні їх польотів у космосі, з честю виконали свій обов’язок 
перед Батьківщиною, перед прогресивним людством.

Багатоденний груповий політ навколо Землі знаменує повнії етап у дос
лідженні космосу. Вперше під час польотів було здійснено радіозв’язок не тіль
ки космічного корабля з Землею, але й між перебуваючими в польоті космічни
ми кораблями на різних дистанціях. Наука збагатилась найціннішими даними 
про стан людського організму в умовах космічного польоту. Два космонавти, які 
здійснювали одночасно груповий політ, підтримуючи між собою зв’язок і керу
ючи кораблями, координували один з одним свої дії, обмінювались відомостями 
про обстановку, про роботу апаратури, порівнювали результати спостережень. 
Тепер уже цілком очевидно, що радянським льотчикам-космонавтам підвладні 
відстані, обчислювані мільйонами кілометрів. Наближається час, коли вони по
ведуть могутні космічні кораблі до планет сонячної системи.

Великий подвиг товаришів Ніколаєва і Поповича підносить ще вище 
славу нашої Вітчизни, яскраво демонструє досягнення високорозвинутої радян
ської економіки, передової радянської науки і техніки, незаперечні переваги 
соціалістичного ладу.

Радянські герої космосу —це люди, які вийшли з глибин народу, виховані 
в рядах нашої славної Комуністичної партії. Вони виховані на високих ідеалах 
соціалізму і комунізму, до кінця віддані своєму народові, своїй Батьківщині. Во
ни втілюють нерушиму дружбу соціалістичних націй СРСР. Слідом за російськи
ми товаришами Гагаріним і Титовнм космос штурмували син чуваського народу 
товариш Ніколаєв і син українського народу товариш Попович. В єдиній брат
ній сім’ї народи Радянського Союзу будують комунізм, в єдиному строю вони 
йдуть і на штурм космосу в інтересах миру і прогресу, щастя усього людства.

Імена комуністів Юрія Гагаріна, Германа Титова, Андріяна Ніколаєва і 
Павла Поповича стали уособленням героїзму, творчого генія і працьовитості на
шого народу. Радянські космонавти — вірні і гідні сини нашої Батьківщини, ве
ликої ленінської Комуністичної партії. Це люди незламної мужності, великих 
знань, високої культури 1 моральної чистоти.

Тепер увесь світ бачить, що комуністи впевнено йдуть в авангарді людства 
на землі і в космосі, що соціалізм — це і є та надійна стартова площадка, з 
якої Радянський Союз успішно направляє в космос свої потужні досконалі кос
мічні кораблі.

Нові видатні успіхи в освоєнні космосу переконливо показують, що комунізм 
здобуває одну перемогу за одною в мирному змаганні з капіталізмом. Натхненнії 
рішеннями XXII з’їзду, новою Програмою партії, радянський народ впевнено 
будує комуністичне суспільство, прокладаючи всьому людству шлях до світлого 
майбутнього.

Здійснюється передбачення великого Леніна про перетворюючу роль науки, 
техніки і культури в розвитку суспільства: «Раніше, — говорив Володимир 
Ілліч, — весь людський розум, весь його геній творив тільки для того, щоб даги 
одним всі блага техніки й культури, а інших позбавити найнеобхіднішого — 
освіти і розвитку. А тепер всі чудеса техніки, всі здобутки культури стануть за
гальнонародним добром, 1 віднині ніколи людський розум і геній не будуть обер
нені в засоби насильства, в засоби експлуатації. Ми це знаємо, — і хіба в ім’я 
цього найвеличнішого історичного завдання не варто працювати, не варто від
дати всі сили? 1 трудящі виконають цю титанічну історичну роботу, бо в них 
закладені дрімаючі великі сили революції, відродження і оновлення».

[ Наша партія, наш народ йдуть по шляху, вказаному Леніним. Тепер усі ба
чать, які чудеса здійснюють пробуджені революцією гігантські творчі сили віль
них народів Радянської Батьківщини.

У наш час наука і техніка відкривають безмежні можливості для оволодіння 
силами природи 1 всебічного їх використання на благо людини. Великі відкриття 
науки тільки тоді можуть служити поліпшенню умов життя, коли вони викорис
товуються в мирних цілях, в ім’я щастя людей.

Радянська держава послідовно і наполегливо бореться за міцний мир в 
усьому свіїі. З мирними цілями здійснено і нові польоти радянських космічних 
кораблів.

Людство палко бажає міцного миру на землі, і жодний уряд не може не 
зважати на це. Наскільки велика ненависть народів до ворогів миру, яскраво по
казав Всесвітній конгрес за загальне роззброєння і мир, що недавно відбувся 
в Москві. Від імені всіх народів конгрес гнівно засудив мілітаристські _ кола 
західних держав і закликав до активної боротьби за загальне і повне роззброєн
ня під суворим міжнародним контролем, за заборону навічно випробувань ядер
ної зброї.

Радянський уряд знову урочисто заявляє, що він повністю підтримує ви
моги народів про забезпечення міцного миру в усьому світі і робить все необхід
не для здійснення цих справедливих вимог.

Радянський уряд знову звертається до всіх урядів і народів з закликом ще 
наполегливіше боротися за врятування людства від загрози термоядерної війни-, 
за нерушимий мир на землі. Радянські люди впевнені в тому, що своєю наполег
ливою боротьбою народи відстоять справу миру.

Героїчні подвиги льотчиків-космонавтів товаришів Ніколаєва і Поповича 
наповнюють серця радянських людей, усіх чесних людей світу радістю і гор
дістю, кличуть наш народ до нових ...... " ..... а"”1 “

Вперед, до торжества справи
ЦЕНТРАЛЬНИЙ

КОМІТЕТ
КПРС
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успіхів у комуністичному будівництві! 
миру і прогресу!

ПРЕЗИДІЯ 
ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР

РАДА
МІНІСТРІВ 
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Розмова по телефону
М. С. Хрущова і Л. І. Брежнєва

з космонавтами А. Г. Ніколаєвим 
і П. Р. Поповичем

15 серпня 1962 року кос
монавти Андріян Григоро
вич Ніколаєв і Павло Рома
нович Попович через кілька 
годин після приземлення 
подзвонили по телефону в 
Ялту, де відпочивають 
М. С. Хрущов і Л. 1. Бреж
нєв.

Микита Сергійович у цей 
час розмовляв з членом анг
лійського парламенту па
ном Дж. Кроніним.

— Пробачте мені, — ска
зав М. С. Хрущов, звер
таючись до Кроніна. — Але 
я змушений на кілька хви
лин перервати нашу розмо
ву і поговорити з космо
навтами. Прошу почекати. 
А якщо хочете, будь ласка, 
можете бути присутнім при 
моїй розмові з космонав
тами.

Пан Кронін сказав: Я 
буду Щасливий, якщо Ви 
мені дозволите бути при
сутнім.

— Будь ласка, — відпо
вів Микита Сергійович Хру
щов.

Товариш Хрущов запро
сив Л. 1. Брежнєва, який 
прибув до Микити Сергійо
вича, познайомив його з 
Дж. Кроніним, і вони всі 
разом пішли в кабінет до 
телефону.

Нижче подається запис

розмови по телефону М. С. 
Хрущова і Л. 1. Брежнєва 
з космонавтами.

М. С. Хрущов: -Здрастуй
те, дорогий товаришу Ніко
лаєв. Ви мене добре чуєте?

А. Г. Ніколаєв: Добре
чую.

М. С. Хрущов: А я Вас 
прекрасно чую. Чую Ваш 
такий же бадьорий голос, 
як і в перший день Вашого 
польоту в космосі.

А. Ґ. Ніколаєв: Спасибі, 
спасибі!

М. С. Хрущов: Дуже ра
дий вітати Вас. Я захопле
ний, не знаю, які слова пі
дібрати, щоб висловити свої 
почуття.

А. Г. Ніколаєв: Спасибі, 
Микито Сергійовичу. Вели
ке спасибі!

М. С. Хрущов: Ви про
славили нашу Батьківщину, 
прославили народи Радян
ського Союзу і свій чува
ський народ. Деякі люди, 
особливо за рубежем, сла
бо знають національний 
склад Радянського Союзу, 
не всі знають, що є Чува
ська Автономна Республі
ка. Тепер весь світ знатиме, 
що в Радянському Союзі є 
чуваші, що чуваський на
род займає гідне місце у 
великій соціалістичній сім’ї 
радянських народів і вно-

сить свій видатний вкладу 
будівництво комунізму, в 
розвиток техніки, в освоєн
ня космосу.

А. Г. Ніколаєв: Спасибі, 
Микито Сергійовичу.

М. С. Хрущов: Думаю, що 
чуваші, як і всі радянські 
люди, сповнені почуття ра
дості, пишаються Вашим 
подвигом.

А. Г. Ніколаєв: Дякую 
Вам, Микито Сергійовичу, 
за добрі слова.

М. С. Хрущов: Коли я 
працював на рудниках Дон
басу, то там працювало ба
гато чувашів, і я їх добре 
знаю, це працьовитий на
род.

А. Г. Ніколаєв: Микито 
Сергійовичу, ще раз спа
сибі за теплі слова, спасибі!

М. С. Хрущов: Усі наро-. 
ди Радянського Союзу об’
єдналися в боротьбі за ве
лику спільну справу, якій 
ми всі служимо, — справу 
будівництва комунізму. На
ші народи спільними зусил
лями розвивають економ.- 
ку, науку, підносять куль
туру, успішно будують ко
мунізм.

Андріяне Григоровичк. 
скажіть, як відбувався Ваш

(Закінчення на 2-й стор.).



Розмова по телефону
М. С. Хрущова і Л. І. Брежнєва

з космонавтами А. Г. Ніколаєвим 
і П. Р. Поповичем

ко- 
ВсІ сис- 

нормаль- 
чудово, 

польотів, 
майор

(Закінчення)'.

політ і як Ви себе почуває
те?

А. Г. Ніколаєв: Микито 
Сергійовичу, дозвольте до
повісти.

Товаришу Перший секре
тар Центрального Комітету 
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, Голова 
Ради Міністрів Союзу 
РСР!

З великою радістю допо
відаю Вам, що завдання 
Центрального Комітету Ко
муністичної партії Радян
ського Союзу і Радянсько
го уряду успішно викона
но. Космічний корабель 
«Восток-3» здійснив тридо
бовий космічний політ. Про
тягом трьох діб я літав ра
зом з моїм небесним бра
том підполковником Попо
вичем, який пілотував 
рабель «Восток-4». “ 
теми працювали 
но, почуваю себе 
готовий до нових 
Льотчик-космонавт 
Ніколаєв.

М. С. Хрущов: Товаришу 
Ніколаєв! По-моєму, Ви по
милились на слові, що три 
доби літали. Ви літали чо
тири доби.

А. Г. Ніколаєв: Так, Ми
кито Сергійовичу, я літав 
чотири доби. Але разом з 
Поповичем, у складі пари, 
як у льотчиків кажуть, ми 
літали протягом трьох діб. 
Ми весь час малії тісний 
радіозв’язок, весь час пере
мовлялись. Політ пройшов 
дуже добре.

М. С. Хрущов: Ще раз по
здоровляю Вас. Дуже ра
дий. Пишаюся. Признаюсь, 
дуже хвилювався за Вас.

А. Г. Ніколаєв: Я, напев
но. менше хвилювався, Ми
кито Сергійовичу, ніж Ви.

М. С. Хрущов: Може Ви 
ї менше хвилювалися. Ви 
були в космосі, старанно 
Готувалися до цього польо
ту, а я був на землі. Усі ці 
дні ходив по землі і думав, 
як Ви літаєте в космосі. 
Думав, як себе почувають 
наші космонавти товариші 
Ніколаєв і Попович. Коли 
я дізнався, що ви почуває
те себе добре, бадьоро, що 
техніка працює безвідмов
но, я трохи заспокоювався. 
Всі ми пишаємося вами, 
лишаємося вченими, інже
нерами, техніками, робітни
ками. які створили цей чу
довий корабель.

А. Г.
Микито 
сибі!

М. С. ..
Вас у Москві. До Вашого 
прибуття в Москву я також 
буду там, зустрічатиму вас 
разом з членами Президії 
Центрального Комітету Ко
муністичної партії і Уряду, 
представниками народу. До 
побачення, до скорої зустрі
чі. Запросіть, будь ласка, 
до телефону товариша По
повича.

А. Г. Ніколаєв: Спасибі, 
Микито Сергійовичу! До 
скорої зустрічі в Москві. 
Передаю трубку підполков
никові Поповичу.

П. Р. Попович: Алло, Ми
кито Сергійовичу!

М. С. Хрущов: Слухаю 
Вас, Павле Романовичу По
пович.

П. Р. Попович: Товаришу 
Перший секретар Централь
ного Комітету Комуністич
ної партії Радянського Со
юзу, Голова Ради Мініст
рів СРСРІ Радий доповіс
ти Вам, що завдання Уря
ду здійснити груповий кос
мічний політ успішно вико
нано. Корабель «Восток-4», 
разом з кораблем «Вос
ток-3». який пілотував кос
монавт майор Андріян Ні- 
колаев, три доби перебува
ли в спільному польоті і
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Ніколаєв: Спасибі, 
Сергійовичу, спа-

Хрущов. Чекатиму

Попович: Велике 
Микито Сергійо-

підтримували між собою 
радіозв’язок. Стан здоров’я 
чудовий. Готовий виконати 
будь-яке завдання партії і 
уряду. Підполковник По
пович.

М. С. Хрущов: Вітаю Вас, 
товаришу Попович. Радий 
чути бадьоре звучання Ва
шого голосу. Вашу заяву, 
що у Вас чудовий стан здо
ров’я і що Ви готові вико
нати будь-яке доручення, 
яке Вам буде дано партією 
і урядом. Поздоровляю Вас 
і бажаю невичерпного, доб
рого. бадьорого здоров’я.

П. Р. " 
спасибі, 
вичу.

М. С. Хрущов: Щиро ві
таю Вас.

П. Р. Поповнч: Спасибі, 
до зустрічі.

М. С. Хрущов: Я вже го
ворив товаришеві Ніколає- 
ву, ми зустрінемо вас гід
но. Весь народ радіє з ва
ших успіхів, святкує.

П. Р. Попович: Я перший 
радянський космонавт з Ук
раїни.

М. С. Хрущов: Мені ка
жуть, що вся Україна тор
жествує. І батько Ваш вуса 
так закрутив, як Тарас 
Бульба.

П. Р. Попович: Мій бать
ко вуса крутить!

М. С. Хрущов: Я бачив 
фотографію Вашого батька 
у «Правде». Це такий запо
розький козак, він неначе 
каже: «Давай коня й шаб
лю».

П. Р. Попович: А він, Ми
кито Сергійовичу, схожий 
на Тараса Бульбу.

М. С. Хрущов: Так, схо
жий.

Дуже радий, пишаюся Ва
ми, товаришу Попович, Ва
ми пишається весь радянсь
кий народ,-пишається Укра
їна. І не тільки Україна, 
але й росіяни, всі народи 
Радянського Союзу, всі чес
ні люди землі, які хочуть 
жити в мирі з усіма наро
дами. Вони пишаються цим 
подвигом тому, що значен
ня його не обмежується на
ціональними рамками, він 
виходить далеко за межі 
національних рамок і є по
двигом на благо усіх наро
дів, на 
гресу.

П. Р.
спасибі. Я зрозумів Вас ду
же добре.

М. С. Хрущов: Бажаю 
Вам успіху. Не буду Вас 
втомлювати, йдіть зараз 
відпочивати, тепер уже по- 
справжньому. Хоч у космо
сі у вас було більше тиші, 
ніж тут, але Ви, напевно, 
дуже стомилися. Ми вам 
такої тиші обіцяти не мо
жемо.

П. Р. Попович: Це вірно. 
Тут жарко, а там був ціл
ковитий комфорт.

М. С. Хрущов: Ну, тут ми 
Вам такого комфорту нада
ти не зможемо.

П. Р. Попович: Ну що ж 
поробиш.

М. С. Хрущов: Будемо 
жити разом, працювати, 
створювати к<?мфорт. До 
побачення.

П. Р. Попович: Спасибі. 
До побачення.

М. С. Хрущов: Бажаю'ус
піхів. Всього найкращого.

Зі мною поряд перебуває 
товариш Брежнєв Леонід 
Ілліч. І він теж хвилюєть
ся і хоче сказати вам своє 
тепле слово. Передаю йому 
трубку.

П. Р. Попович. Будь лас
ка. До побачення, Микито 
Сергійовичу.

Л. І. Брежнєв: Здрастуй
те, товаришу Попович.

П. Р. Попович: Підпол
ковник Попович слухає Вас.

Л. І. Брежнєв: Дорогий 
Павле Романовичу! Я по
спішаю передати свої по
чуття захоплення і гордості

благо миру і про-

Попович: Велике

Р. Попович: Дякую.
І. Брежнєв: А де ж 
небесний брат?
Р. Попович: Будь лас-

за Вас, безмірної радості 
за здійснений подвиг.

П. Р. Попович: Велике 
спасибі!

Л. І. Брежнєв: Я хочу 
так само, як Микита Сергі
йович, висловити не тільки 
захоплення, але й добрі по
бажання здоров’я на бага
то років і нових творчих 
успіхів у славу нашої вели
кої Батьківщини і нашого 
народу.

П. Р. Попович: Велике 
спасибі.

Л. І. Брежнєв: Обнімаю 
Вас міцно, по-українському, 
як земляка.

П. Р. Попович: Дякую, 
дякую.

Л. І. Брежнєв: Бажаю 
всього найкращого.

П.
Л.

Ваш
П.

ка, він тут. Велике спасибі.
Л. І. Брежнєв: Андріян 

Г ригоровнч?
А. Г. Ніколаєв: Я слухаю 

Вас.
Л. І. Брежнєв: Я сердеч

но поздоровляю Вас.
А. Г. Ніколаєв: Спасибі.
Л. І. Брежнєв: Я так са

мо, як Микита Сергійович і 
весь радянський народ, за
хоплений Вашою мужністю 
і безмежним подвигом.

А. Г. Ніколаєв: 
спасибі.

Л. І. Брежнєв: 
Вам найкращого 
нових дерзань і успіхів у 
Вашій благородній праці.

А. Г. Ніколаєв: Спасибі.
Л. І. Брежнєв: 

обнімаю Вас. До 
ня.

А. Г. Ніколаєв: 
чення, спасибі.

Велике

Бажаю 
здоров’я.

Ще раз 
побачен-

До поба-

Дорогі товариші!
Успішно завершено перший в історії груповий 

тривалий політ у космічному просторі двох радян
ських кораблів «Восток-3» і «Восток-4», пілотова
них громадянами Радянського Союзу товаришем 
Ніколаєвим Андріяном Григоровичем і товаришем 
Поповичем Павлом Романовичем. Здобуто нову 
блискучу перемогу в освоєнні космосу!

Відрадно усвідомлювати, що радянські люди 
першими проклали траси в глибинах космічного 
простору. Мужні космонавти Андріян Ніколаєв і 
Павло Поповнч своїм рекордним за тривалістю і 
складністю польотом, який виконав велику програ
му наукових досліджень, внесли новий гідний вклад 
у скарбницю передової радянської науки, примно
жили славу нашої Батьківщини. Радянський народ 
захоплений героїчним подвигом своїх синів!

Цей подвиг, як і подвиг перших радянських кос
монавтів, увійде у віки, завжди буде зразком нез
ламної волі, мужності і відваги.

Центральний Комітет Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, Президія Верховної Ради СРСР 
і Рада Міністрів СРСР сердечно і палко вітають 
і поздоровляють вас, дорогі товариші Ніколаєв 
Андріян Григорович 1 Поповнч Павло Романович, 
з успішним завершенням групового тривалого по- 
льоту в космічному просторі і благополучним повер
ненням на рідну радянську землю. Бажаємо вам 
міцного здоров’я 1 нових успіхів у вашій благород
ній праці в славу Батьківщини.

Космічні кораблі «Восток-3» і «Восток-4» є новим 
найвидатнішим досягненням радянської наукової 
і конструкторської думки. Здійснення на цих ко
раблях групового польоту в космосі — новин трі
умф радянської науки 1 техніки, творчого генія 
наших учених, конструкторів, інженерів, техніків 
і робітників. Цей політ матиме величезне значення 
для здійснення нових польотів у космос 1 на інші 
планети сонячної системи. Конструкція кораблів

ЦЕНТРАЛ ЬНИИ
КОМІТЕТ 

КПРС

і їх апаратура витримала всі випробування в склад- 
ннх умовах космічних польотів. Космонавти вико
нали велику програму наукових досліджень, ре
зультати яких збагатили світову науку.

Створенням могутніх космічних кораблів-супут- 
ннків «Восток-3» і «Восток-4», багатоденним гру
повим польотом на цих кораблях, здійсненим льот- 
чнкамн-космонавтами А. Г. Ніколаєвим 1 П. Р. По
повичем, внесено новин вндатннй вклад у здійснен
ня висунутого XXII з’їздом КПРС історичного зав
дання нашої радянської науки — зайняти передові 
позиції в світ! в усіх основних напрямах науки і тс хні їси.

Успіхи Радянського Союзу в освоєнні космосу 
₽аз пеРеконливо показують, яку невичерпну 

Нмиі У СНЛУ має _наше соціалістичне суспільство.
1У!ЄСЬ СВ1- бачИТь’ на які великі подвиги здат- 

н™ комуХИу. "аР°Д ~ актививй 1 СВ‘Д°"Я« «удіп-

СРСР імен* 
щннк о УРЯДУ, всіх народів нашої Батьків-,
СТРУКТоЩв “илко поздоровляють вчених, кон- 
тнвн та догані техніків» робітників, колек-
ні нових кормі««?*1’ УСІХ’Л° б₽ав участь у створен- 
і «Восток 4» V п^І^°Раб.ЛІВ СупутннкІВ «Восток-3» сруп“ао?оК4к:с^1чП^™ІХОТу.УСП1ШНО’’У 3«1ЙетЄНІ 

нераЛм,Ватехн'ікамЬїНро6ітннмм Конс’р*кто₽аи. 1яже- 
космічннх коравлІв-сун^їїїїйвГ ТВ°РЦЯМ ’,уд08НГ 

Смва ДгепоЄїч™^РапДЯ,,<:ькнм «осмонавтам!
Дівннкові комунізму.РаДЯНСЬКОГЯу «яродові - ву
зу ^“а^вХи^и?* Па₽ТІЇ Радянського Сою- 
радянського народу! °Рган1заторові усіх перемог 

Вперед, до перемоги комунізму!

ВЕРХОВНОЇ » ₽АДА
РАДИ^СРСР М,С^,В

Повідомлення ТАРС
Програму групового польоту космічних крраблів-супутників «Восток-3» і 

«Восток-4», пілотованих громадянами Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік космонавтами майором Ніколаєвим Андріяном Григоровичем і підполков-
ником Поповичем Павлом Романовичем, повністю завершено.

15 серпня 1962 року кораблі-супутники приземлились практично одночасноЩ иеріїпті импу J —х-------------  Г тг тс
в заданому районі Радянського Союзу, на південь від міста Караганди Казах
ської РСР, в безпосередній близькості від розрахованих точок посадки.

* ■* • • *• »______»-»іл» тг п плглприи а гтпгїгчГСамопочуття обох космонавтів і їх фізичний стан після приземлення добрі. 
Космонавтів Ніколаєва і Поповича при посадці зустріли: група забезпечен
ий »чіоГ;^ер^ляї^п^гника '«Восток^З»: який пілотувався космо-кя лікарі, друзі, кореспонденти і спортивні комісари.
Політ космічного корабля-супутника «Восток-3», який пілотувався космо

навтом товаришем Ніколаєвим Андріяном Григоровичем тривав 9о годин, тоб
то майже чотири доби. За цей час корабель «Восток-3» більш як 6 рази обле
тів навколо Землі, пройшовши шлях понад 2.600 тисяч кіло Р .

Тривалість космічного польоту корабля-супутника «Восток-4» з космонавтом 
товаришем Поповичем Павлом Романовичем, протягом якого він більш як 43 
раз облетів навколо земної кулі, становила 71 годину. Шлях, проиден їй за час 
польоту кораблем «Восток-4», становить близько двох мільйонів л

У груповому космічному польоті кораблі-супутники «Восток-3» 1 «Восток-4» 
були 71 годину, тобто майже три доби.

Наукові і технічні завдання безприкладного з тривалістю космічного польо
ту кораблів-супутників «Восток-3» і «Восток-4» і вперше здійсненого при цьому 
групового космічного польоту розв’язані уєпішно і повністю.

При груповому космічному польоті вперше було здійснено двосторонній ра
діозв’язок між космічними кораблями. В ході польоту космонавти вели~ере™ао* 
ри, обмінювались результатами спостережень 1 погоджували свої дії. Одержано 
цінні дані для організації зв’язку при тривалих космічних польотах.

Всі системи й агрегати космічних кораблів та встановлена на них щукові 
апаратура функціонували безвідмовно протягом всього часу польоту від моменту 
старту до посадки.

Радянські космонавти майстерно провели цей складний політ- ^Руі?ічпІІпк?‘ 
раблями і виконуючи великий комплекс наукових досліджень у стропи д ові- 
дності з завданням. •

Об’єктивні дані медичного контролю за станом здоров’я космонавтів, здій
снюваного протягом усього часу польоту, показали, що космонавта
товариші Ніколаєв і Попович прекрасно перенесли виведення на орбіту, багато
денний космічний політ 1 повернення на Землю.

У цьому чудовому польоті товариші Ніколаєв Андріян Григорович і Попо- 
шіч Павло Романович виявили виняткову мужність і відвагу, продемонструвавши

цінні дані для організації зв’язку при тривалих космічних польотах.

вич Павло Романович виявили виняткову мужність і відвагу, 
всьому світові високі моральні якості радянської людини.

Політ радянських космонавтів товаришів Ніколаєва і Поповича є новим
важливим етапом на шляху мирного освоєння космосу. 

В результаті групового польоту кораблів-супутниківи і ____________ __ —г-_________ - - «Восток-3» і «Вос-
ток-4» одержано матеріали величезної наукової і технічної цінності, які мати
муть винятково важливе значення для дальшого освоєння космічного простору 
і здійснення вікової мрії людства — польотів до інших планет і світів.

ІСосмічві кілоіаетри
ЗАКІНЧИВСЯ науковий 

експеримент, рівного 
якому люди не знали. Прой
дено мільйони кілометрів у 
просторі навколо земної ку
лі. Минуть роки, століття, 
але люди завжди з хвилю
ванням читатимуть про по
двиг А. Ніколаєва і ГІ. По
повича.

Радянський Союз відкрив
---------- 82 

шлях у зоряний світ. Імена 
піонерів далеких космічних 
подорожей — Ю. Гагарі- 
на, Г. Титова, А. Ніколає
ва, П. Поповича — відомі 
всім людям нашої планети.

Радянська наука і техні
ка, золоті руки наших ро
бітників створили перші в 
світі кораблі, які можуть 
пройти у Всесвіті з коло-

22---------

сальною швидкістю безмір
ні віддалі. Ці дивовижні 
машини народилися в краї
ні, яка будує комунізм.

Слава піонерам космосу!

Г. П. БАЙДУКОВ, 
генерал-полковник, Ге- ’ 
рой Радянського Со
юзу.

Москва.

4*
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наше, 
комсомольське завдання• J
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Беріть приклад з комсомольсько-молодіж
них бригад Добровеличківського району! ПЕРЕМОЖЦІ

•.

I
ВОЛОДАРІ ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА
ЧОМУ ВІДСТАЮТЬ ОЛИНЧАНИ?

Чи не забагато трісок?
НА 12 серпня з комсо

мольської площі артілі 
ім. Ульянова Долинського 
району не було покладено 
в бурт жодної тонни кача
нистої.

Вожак молоді артілі Ка
терина Артеменко ніяко
віє, не може знайти причин, 
щоб пояснити таке станови
ще.

— Ну, маємо 300 гектарів 
кукурудзи, 50 
силос.

— То чому 
«те!

— !
— Може,

з них — на

ж не силосу-

ше, ніж можна було споді
ватися.

Вирішили організувати не
дільник. Працівники конто
ри, члени правління, інтелі
генція села — всі до од
ного мусять вийти в поле 
на збирання. А чому ні
якої ініціативи на силосу
ванні не проявила комсо
мольська організація? Чому 
це голова артілі, людина, 
яка заклопотана десятками 
різних справ, повинен ще 
й Катерині нагадувати: «Да- 

недільник 
комсомо-

залишили цю 
площу для роздільного зби
рання в молочно- восковій 
стиглості?

— Не знаю. Треба запи
тати у голови колгоспу.

Виявляється, що днями 
керівники артілі, оглянув
ши молодіжну ділянку, ви
рішили її залишити на зер
но, як кращу. Катерина, на 

7 жаль, і про це не знала, 
не потурбувалася, щоб у 
такому випадку для комсо
мольців правління виділило 
іншу ділянку качанистої на 
силос.

Чи не міркує Катерина, 
приміром, так: «Я бухгал
тер артілі. А тому голова 
колгоспу нічого не скаже, 
якщо я подам відомості в 
райком комсомолу, що си
лами молоді зібрано і за
силосовано стільки-то ка
чанистої».

А між тим, другі жни
ва у колгоспі посуваються 
дуже повільно. З 700 гекта
рів качанистої, відведених 
на силос, за декаду зібра
но щось біля 150 гектарів. 
Голова правління М. Ф. Ко- 
бець прямо говорить, що 
низька трудова дисципліна, 
пізно розпочинаються ро
боти, що неполадків біль-

мова про

не поці- 
справи. 
даному 
свідком 

пустої

І В бригаді № 2 (брига
дир І. Ралєв) колгоспу 
«40-річчя Жовтня> Віль- 
шанського району, не ме
ханізовано закривання 
силосних траншей. Трак
торну лопату не відре
монтували, і тепер кол
госпникам доводиться 
викопувати цю 
роботу вручну, 
методом
вкривають більше 
ня. А їх в бригаді 
заповнено три. 
чином, силос 
свої якості вже тепер.

важку ф
Таким •

одну траншею 
тиж- X 
вже І

Таким а 
втрачає -і

вай-но і ти на 
організуй своїх 
лят».

Коли зайшла
створення комсомольсько- 
молодіжної бригади, Кате
рина заявила:

— У нас мало молоді, 
всього 42 комсомольці.

Це — не виправдання. Ад
же в колгоспі ім. Фрун
зе, наприклад, знайшли ви
хід, залучивши в комсо
мольсько - молодіжну бри
гаду школярів місцевої 
восьмирічки. Завзятості уч
ня Семена Таміловича, ви
пускниць школи Віри Шеп- 
рут, Зіни Хорольської, Та
мари Майстренко та ін
ших може позаздрити будь- 
хто.

Доводиться тільки диву
ватися, що в колгоспі іме
ні Ульянова досі з праців
ників райкому комсомолу 
ніхто не побував, 
кавився, як ідуть

Та чи тільки в 
колгоспі? Я був
майже двогодинної 
балаканини райкомівців, що 
проходила в кабінеті друго
го секретаря Г. Мірошника. 
Йшлося про те, де, на базі 
якого колгоспу провести 
пленум, щоб, поряд з ін
шими питаннями, на кон
кретному прикладі показа
ти, як слід силосувати ку
курудзу.

Вибір падав на два кол
госпи: імені Шевченка 
аДружба». Сперечалися, бо 
ніхто не був, не знав, що 
зараз конкретно робиться 
в цих господарствах (до ре
чі, колгосп «Дружба» при
міський).

Райком комсомолу до
сить непродумано, несер
йозно підійшов до других 
жнив. Ясно, що в перший 
же день силосування тре
ба було взяти розгін по 
всьому району.

І

Але другий секретар за
сів на три з половиною дні 
на новобудові цукрозаводу, 
а перший — Олег Нікора, 
побував лише у колгоспі 
«Зоря комунізму», де є 
звільнений секретар ком
сомольської організації.

Планували в райкомі ком
сомолу направити в колгос
пи активістів. І направили... 
аж двох.

Слід віддати належне 
піонервожатій Долинськоі 
середньої школи № 2 Ні
ні Стелі, яку послали □ 
колгосп імені XX партз'їзду. 
Сталося так, що комсо
мольська організація арті
лі зустріла жнива без сво
го вожака. І секретар, і 
його заступник були відсут
ні. Ніна сама організувала 
комсомольсько - молодіж
ну бригаду на чолі з шофе
ром Анатолієм Коваленком. 
Переговорила з правлінням 
про заохочувальні премії. 
Тут уже стало традицією в 
кінці дня підбивати підсум
ки роботи. Переможцеві 
змагання урочисто вручає
ться червоний прапорець. 
Виходять «блискавки».

Переконавшись на цьому

Ожили польові дороги, що ведуть з степу до ферм 
артілі «Радянська Україна» Новопразького району. 
По них від світанку й до ночі курсують на тракто
рах з причепами комсомольці Олександр Тимченко, 
Іван Половий, Віктор Чайка. Часом обережно, щоб 
не розтрусити зелену масу, на автомашинах їх обга
няють Микола Бабич, Іван Бражник та інші водії.

А в степу косять качанисту агрегати Миколи Мака
рова та Олексія Пархоменка. На тракторі Олексія — 
червоний прапорець. Нелегко далася йому і його на
парнику комбайнеру Григорію Тимченку першість. 
Кукурудза виросла висока, соковита.

...Закінчився ще один трудовий день. Підведено 
підсумки. Григорій тисне Олексію руку:

— Знову ми перемогли. Так тримати до кінця зби
ральної! — підбадьорює Григорій напарника.

Боротьба за силос продовжується.
Г. ФІЛАТОВ, 

наш позаштатний кореспондент.
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прикладі, що актив — ве
лика підмога, райком ком
сомолу вирішив все ж ре
алізувати свій план. Проз
вучав набат. 11 — 13 серп
ня в більшість 
виїхали активісти, 
пізніше, мовляв, 
ли.

Райкомівці, склавши умо
ви змагання, тут же забули 
про них, і десь загубили. 
Рилися в столах, в сейфах, 
в усі закутки заглядали — 
немає.

— Хлопці, що ви собі 
думаєте) — в розпачі го
ворить комсорг Долинсько
го колгоспно - радгоспного 
управління Алім Ярошен
ко. — Чому не передруку
вали і не розіслали умови 
секретарям у колгоспи?

— Та паперу не було, — 
з олімпійським спокоєм 
відповідає Олег Нікора.

Там, де рубають дрова, 
тріски летять. Але чи не 
забагато отих трісок в ро
боті Долинського райкому 
комсомолу?

С. ВОЗНЮК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Ж И и в
(9 КІЛЬКИ сягає око — густий, темнозелений ліс 
<9 кукурудзи. Польова дорога ділить його на дві
<9 частини. По один бік шляху гордовито похитує 
0 рудуватими чубами кукурудза, що визріває на зер- 
0 по, по другий — приглушено шелестить соковитими
V стеблами силосна площа.
V Довга рівна стрічка перетяла 
ч другу плантацію. По ній назуст- 
\ річ один одному рухаються два 
к комбайни. З кожним заходом 
х стрічка все ширшає, збільшує-

ться викошена ділянка. Нагріте повітря насичене 
л густими пахощами молодої кукурудзи.
л До шляху наближається комбайн Миколи Козлов- 
л ського. найкращого комбайнера колгоспу імені XXII 
Л з’їзду КПРС. Стомлене припорошене обличчя одразу 
0 жвавішає, коли мова заходить про кукурудзу.
0 — Наша, — з задоволенням оглядає він планта-
<9 цію. — Самі сіяли, самі й збираємо.:.
/ — А збирати є що. Праця не пропала. Більше 350
ч центнерів зеленої маси з гектара буде в цьому ро. 

додає тракторист Анатолій Кучерявенко.

• • •

ВСЯ НАДІЯ
Мал. А. Михліка.

НА РУКИ...

ці, — додає тракторист Анатолій Кучерявенко.
— Зараз ми збираємо по 8—10 гектарів за день. 

А можна було б збирати більше, якби машини не 
підводили. Пізно присилають з автоколони, — го
ворить другий комбайнер Олександр Клименко.

Перервана на хвилинку роботу знову продовжу
ється. Гудуть трактори, одну за одною підганяють 
свої автомашини В. Кучерявенко, А. Бурмістров, 
О. Субота, В. Гаразда і інші. Густий потік зеленої 
маси сиплеться в кузови. Тепер гарячий момент у 
вантажників. Вправно розрівнюють вони масу, слід
кують, як навантажуються машини. Добре працю
ють О. Сидорчук, С. Гаєвська, М. Хробак, С. Гере- 
га, В. Лахно, Г. Романюк і інші. Водії задоволені 
своїми помічниками. Кілька хвилин — і машина 
заповнена. Шофери обережно ведуть їх до тран
шей, щоб не розсипати по дорозі цінну масу.

— Хороші хлопці, — говорить бригадир Микола 
Подоляк. — Майже всі роблять по 15—17 рей
сів за день. От тільки автоколонівські прибувають 
пізно.

Зеленуваті очі Анатолія Бурмістрова трохи зухва
ло поблискують:

— А ви про це скажіть нашому начальству. Хай 
воно скоріше повертається з нарядами. А ми з 
шести годин можемо виїжджати.

На розвантажуванні машин не затримуються. Ге
оргій Шевчук та Віктор Харитоненко не дають 
їм простоювати. Силос закладають одночас
но наземним і траншейними способами. Всі заклопо
тані, у кожного своя робота. Наземним методом у

Чудово йде оранка грунту! По 7—8 гектарів за зміну дає 
тракторнст-комсомолець Віктор БОРЗЕНКО з колгоспу імені 
17 партконференції Маловисківського району.

Фото А. ДІБРОВНОГО.

X

х

бригаді силосують вперше. Таким способом уже за
силосовано кукурудзи з площі 78 гектарів. Маса 
добре укладена, утрамбована.

— Володя Руденко трамбував, — тепло говорить 
зоотехнік колгоспу О. Є. Рибак. — Наш найкращий 
тракторист. Золотий хлопець. В дві зміни працює.

Кремезний, загорілий юнак сором’язливо посмі
хається. Він весь наче облитий сонцем.

— Я працюю разом з Сашею Мусієнко. Через три 
дні потрібно переходити в іншу бригаду. Тому й 
поспішаємо.

— А квапитись є чого, — заклопотано говорить 
О. Є. Рибак. — Лише в цій бригаді ми повинні за
класти три з половиною тисячі тонн силосу, по кол
госпу — 12 тисяч тонн. У минулому році ми мали 
лише по 6 тонн силосу на фуражну корову, а в цьо
му році буде по 20 тонн. Потрудитись доведеться 
добре. Зате кормів у нас буде вдосталь, — додає 
він задоволено.

Лише в обідню перерву затихає гуркіт моторів. 
Є час посміятись, пожартувати. Для шоферів та 
трактористів організовано харчування на польово
му стані. Смачні обіди готують Л. С. Козловська та 
Н. С. Каплун. Куховарки задоволені — хлопці їдять 
з апетитом.

Любить молодь, коли в обідній час до неї прихо
дять старші. Завжди тепло вони зустрічають пар
торга В. Ф. Степанцова, йому є про що порозмовля
ти з молодими. А сьогодні Василь Федорович ще й 
квитки привіз на виставу Івановського театру. Але 
зразу ж виявляється, що квитків мало. Та довго 
сумувати молодь не вміє. Зав'язується жвава роз
мова, виникає безліч цікавих питань. Гарячі в ро
боті і в суперечках.

А через три дні весь цей дружний молодий за. 
гін буде продовжувати боротьбу за достаток кормів 
вже в іншій бригаді.

Н. БЕРЕЗОВСЬКА.
Добровеличківський район.
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СПОІ’ТШВ IIІІІІ М А Я к 
КІРОВОГРАДЩИНИ 
СПОРТОМ сміливих і від

важних називають пара
шутизм. Скільки витримки 
і відваги, холоднокровності 
і вміння потрібно, щоб 
здійснити перший стрибок!
А якої сили волі повинна 
бути людина, що має на 
своєму рахунку 640 стриб
ків?

Це було майже десять ро
ків тому. Травневого ранку 
до аероклубу ДТСААФ зай
шов нічим непримітний хлоп
чина. На вигляд йому було 
ис більше чотирнадцяти.

— Хочу стати парашутис
том, —* сказав він і ніяково 
□осміхнувся.

Хтозна, що пробудило 
цю мрію. Можливо, безкі
нечна голубінь неба, яка бу
ла цього дня особливо щед
ра сонцем, чи просто юнаць
ка фантазія кликала у ви
сочінь.

Анатолія Отяна зарахува
ли до аероклубу.

Навчання в будівельному 
технікумі і тренування за
повнювали трудовий день 
Анатолія. Але на його об
личчі майже ніколи не було 
помітно втоми.

— Стрибав завжди проду
мано, зібрано, ніколи не 
соромився розпитувати про 
■се, — розповідає тренер 
А. Отяна Павло БаннІков.

“[ вий- 
переможцем на місь- 
а пізніше н на облас-

Отяна
Спочатку Анатолій 

шов
КНХ, _ ___ - ____
них змаганнях. В 1958 році
на 
ганнях 
майстра спорту СРСР. Цьо
го ж літа хлопець пішов 
до лав Радянської Армії.

Одного разу проводилися 
парашутні стрибки на точ
ність приземлення. Склад
ність змагань полягала в 
тому, що необхідно було 
стрибати на досить невелнч-

республіканських зма- 
виконав норматив

ке озеро, розташоване в 
лісі.

Мало хто насмілився спро
бувати свої сили і вміння 
на такий ризикований стри
бок. Анатолій одним з пер
ших сміливців полетів на 
голубий п’ятачок водної по
верхні...

І ось сьогодні ми бачимо 
цього 
години

спортсмена. Чотири 
ранку, а Отям вже

перед- 
перед 

змагання
ми. 1 не встигла вогненна 
куля сонця торкнутися сво
їм промінням землі, як 
Анатолій записав до свого 
спортивного арсеналу ще 
три стрибки.

Ю. КАМІНСЬКИЙ. 
На зіНмку: А. ОТЯН. 
Фото І. НАЗАРАТІЯ.

на ногах. В нього 
останнє тренування 
відлові да.і ьнн м и

І не встигла
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ОГЛЯД
повідомлень

ТАРС
СВІТ АПЛОДУЄ 

»> ПОЧУТТЯМ подиву 
** хоплення стежить

і за- 
люд- 

ство за сміливим штурмом Все
світу радянськими людьми 
А. Г. Ніколаєвнм і П. Р. Попо
вичем.

Груповий космічний політ ра
дянських космонавтів всюди 
оцінюють як иайвндатнішу по
дію нашого часу. Суцільним 
потоком йдуть численні відгу
ки на тріумфальний успіх ра
дянської науки і техніки. Світ 
аплодує радянському зоряно
му дуетові. В радянських ге
роях-космонавтах люди Землі 
бачать гідних ечнів не тільки 
радянського народу, але всьо
го роду людського. Люди різ
них національностей і рас, най
різноманітніших політичних пе
реконань, єдині в одному — 
Радянський Союз пішов далеко 
■перед в освоєнні космосу. «Це 
фантастичне досягнення, 
кова майстерність, яка 
потрібна для цього, просто не- 
чувана», — пише англійська 
газета «Дейлі експресе».

Багато громадських і політич
них діячів віддають належне 
нашій науці, техніці, нашим 
чудовим вченим, конструкто
рам, інженерам і робітникам. 
Досягнення Радянського Сою
зу, заявив президент Індії 
С. Радхакрішнан, справляють 
на мене величезне враження. 
Президент США Д. Кеннеді пе
редав через агентство Ассоші- 
емтсд Пресс таке поздоровлен
ня: «Я поздоровляю Радян
ський Союз з цим винятковим 
технічним подвигом і вітаю 
мужність двох нових астронав
тів».

йозну загрозу справі миру в 
Європі і знову підкреслює 
необхідність якнайшвидшого 
укладення німецького мирного 
договору і перетворення Захід
ного Берліна в демілітаризова
не вільне місто.

від-

розвідку на території Радян
ського Союзу. •

«Нова позиція» США, за
явив представник СРСР В. О. 
Зорін, не полегшує розв’язан
ня проблеми випробувань. Во
на є лише тактичним манев
ром, розрахованим на те, щоб 
приховати від світової громад
ської думки справжні наміри 
США в питанні ядерних випро
бувань.

••

Лау
бу л а

НА ЖЕНЕВСЬКИХ 
ПЕРЕГОВОРАХ 

ПО РОЗЗБРОЄННЮ

МИНУВ МІСЯЦЬ з дня 
новления роботи Комітету

18-ти держав по роззброєнню. 
За цей час проведено чимало 
засідань і дискусій, але в ре
зультаті незговірливості захід
них держав відчутних результа
тів поки що не досягнуто.

Намагаючись ослабити обу
рення громадськості політикою 
«ядерного страхання», яку про
водять США і Англія, західні 
держави вдаються до різних 
пропагандистських маневрів. 
Одним з таких маневрів були 
«нові» американські пропози
ції, викладені главою делега
ції США А. Діном на засідан
ні підкомітету трьох держав в 
питанні про припинення ядер
них випробувань. Навіть галета 
«Нью-Йорк тайме» охаракте
ризувала «нову» позицію США» 
як «спритний маневр», як «гру», 
розраховану на пропагандист
ський ефект. Справді, «нові» 
американські пропозиції не міс
тять нічого нового. В них по 
суті викладено стару вимогу 
США про створення сітки між
народних постів, за допомогою 
яких можна було б провадити

ПРОВОКАТОРИ 
НЕ ВГАМОВУЮТЬСЯ

ОСТАННІМ часом західно- 
НІМЕЦЬКІ поборники 

«холодної війни» посилили во
рожі дії проти Німецької Де
мократичної 
опорний пункт їх злочинної І 
діяльності, по старому, викори
стовується Західний Берлін. 
Там продовжують діяти 90 ім
періалістичних секретних цент
рів. Західноберлінські «ультра» І 
чинять на кордоні з НДР на
пади на прикордонні пости, ' 
вибухи, підпали, вбивства. Про
вокатори безчинствують на мі
ській залізниці, що проходить І 
по території Західного Берлі- | 
на і перебуває під управлінням Г. 
НДР.

Провокаційна метушня в За
хідному Берліні особливо по
силилася в зв’язку з рокови- і 
нами, що минули 13 серпня, з 
дня проведення урядом НДР 
заходів по гарантуванню без
пеки своїх кордонів у Захід
ному Берліні.

Для того, щоб ще більше на
пружити обстановку, в Захід
ний Берлін з провокаційними 
цілями прибув президент ФРН І 
Любке. Він має намір пикону- І 
вати там свої президентські І 
функції, хоча Західний Бер
лін, як відомо, не належить 
ФРН. У провокаційних заходах 1 
бере активну участь західно- 
берлінський бургомістр Брандт, 
який виступив цими днями з 
наклепницькими заявами по 
радіо І телебаченню.

Провокаційна діяльність бонн
ських і західноберлінськнх ре
ваншистів, здійснювана при . 
підтримці трьох західних оку- 
ваціммих держав, створює сер- І

Республіки. Як 
пункт їх

СКДРГУ РОЗБИРАЛИ
Рябко не знав ні в чім

біди, 
Любив курятком ласувати. 
Але ж... кінці сховать куди?

1 як чубатеньких
списати?

— Ну звісно як, —
сказав тут Кіт, — 

На Лиса спишемо 
пташину! — 

Почув те Лис, — 
померкнув світ.

— Отак невинно і загину, 
Хоча і крильця

ще не згриз.
Ба ні! — тут схаменувся 

Лис,—
Я справу цю так

не залишу
І Льву докладно 

все напишу.
Отих бо злодіїв од роду 

На чисту виведу я воду! —
І що ж, насправді 

написав
І Льву ту скаргу 

надіслав.
Чи бюрократ був Лев,

чи здуру,
(Бо жив самотньо він 

за муром),
Цидульку ту послав

Рябку
і резолюцію таку:

ФОРУМ МОЛОДІ 
У ВАРШАВІ

У ПОЛЬСЬКІЙ столиці Вар
шаві відкрилася У1-а 

асамблея Всесвітньої федерації 
демократичної молоді. В її ро
боті беруть участь 600 делега
тів І гостей, які представляють 
понад 200 молодіжних органі
зацій із 100 країн.

Із звітною доповіддю про ді
яльність ВФДМ за трирічний 
період виступив президент фе
дерації П’єро П’враллі. Він по
відомив, що за останні три ро
ки посилився рух молоді, яка 
бореться за мир, незалежність 
народів, демократію і краще 
майбутнє молодого покоління. 
Число членів ВФДМ зросло з 
87 мільйонів до 101 мільйона 
чоловік.

Посланці юності землі обго
ворюють проблеми участі моло
ді та її організацій у бороть
бі за загальне роззброєння та 
здійснення принципів мирного 
співіснування, за повну лікві
дацію колоніалізму.

(ТАРС).
-----------------------

ТУ БАЙКА
Дпі ’
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ЯК УПРАВЛЯЮТЬ
СУПУТНИКОМ

«Переходжу на ручне керування», — 
радирує космонавт. Що ж це таке, руч
не керування? І взагалі, як керують су
часними супутниками? Пілот літака мо
же спрямувати його в будьякий бік і 
зробити посадку на будь-якому аеродро
мі світу, якщо тільки вистачить палива. 
Космонавт при сучасному рівні розвит
ку техніки цього зробити не може.

Супутник обертається лише по певній 
орбіті, а саме по тій, на яку його виве
ла ракета-носій. Якщо космонавт захо
тів пролетіти над Москвою, лишається 
,герпляче чекати, коли орбіта супутника 
пройде над містом або, точніше, коли 
Москва, внаслідок обертання Землі нав
коло осі, виявиться під орбітою. Та й 
цього ще недостатньо: Москва може 
бути під орбітою, а супутник в цей час 
промітатиме десь над Тйхнм океаном. 
Коли ж супутник долетить до москов
ської широти, Москва вже вийде з-під 
орбіти. Отже, космонавт не може зміню
вати напрямок польоту за власним ба
жанням. У чому ж тоді полягає керу
вання супутником?

Супутник, що обертається по орбіті, 
перебуває в стані невагомості і якщо 
ним не керувати, він буде безладно пе
ревертатися. Космонавт Карпентер за
ради експерименту перестав керувати 
супутником (автоматичну систему керу
вання він теж виключив). 
почав виробляти хитромудрі 
прив’язаний до крісла космонавт вияв
лявся то обличчям в бік польоту і го
ловою до Землі, то обличчям проти по
льоту і ногами до Землі. Подібний по
літ «без керма і без вітрил» довелося 
швидко припинити. Отже, головне при
значення системи керування сучасних 
пілотованих супутників — утримати їх 
в потрібному положенні відносно Зем
лі, тобто орієнтувати супутник у прос
торі.

Космонавт тримає в руці важіль ке
рування і при відхиленні супутника від 
потрібного положення за допомогою цьо
го важеля включає виконавчі органи 
керування. У літака органами керуван
ня є рулі, елерони та інші аеродинаміч
ні поверхні. А у супутника? В безповіт
ряному просторі аеродинамічні рулі не 
допоможуть. Там потрібно використову
вати реактивні пристрої. Наприклад, з 
невеликих сопел може викидатися стис
нений газ, який створить реактивну си
лу, і супутник одержить імпульс у на
прямку, протилежному напрямкові виті
кання газу. Наприклад, щоб повернути 
супутник ліворуч, газ потрібно випусти
ти праворуч.

Супутник 
кульбіти:

рухом корпусу

Якщо супутник повернули ліворуч, цс 
не значить, що він зійде з орбіти і по
летить ліворуч. Він тільки повернеться 
відносно вертикальної осі і полетить 
уперед не носовою частиною, а правим 
бортом. Щоб повернути супутник, по
трібен порівняно невеликий імпульс. Кос
монавти повідомляють, що їм доводило
ся повертати супутник
(як велосипед!) і навіть рухом голови.

Пілотовані супутники повинні повер
нутися на Землю. Тому система їх ке
рування служить не тільки для орієнта
ції в польоті, а й для надання супутни
кові певного положення перед включен
ням гальмувальної рухової установки. 
Якщо в цей момент супутник буде орі
єнтовано неправильно, то космонавтові 
загрожує величезна небезпека.

Найстрашніше станеться тоді, якщо 
супутник, замість того, щоб піти на зни
ження, піде вгору і перейде на більш ви
соку орбіту. Такий супутник може ста
ти «літаючою труною» для космонавта. 
Неправильна орієнтація в момент вклю
чення гальмувальної рухової установки 
може теж призвести до того, що супут
ник увійде в щільні шари атмосфери 
під непередбаченим кутом і згорить або 
нагріється до такої температури, що кос
монавт, який знаходиться в ньому, за
гине. Нарешті, 
орієнтації в момент 
путник може зробити 
від заданого району, 
путником «Аврора-7».

Система керування 
доти, поки на борту супутника є пали
во для неї. Американські супутники 
роблять тільки по три витки, зокрема, 
тому, що вагові обмеження не дозволя
ють маги на борту супутника достатньо 
палива для забезпечення роботи систе
ми керування, скажімо, протягом доби 
(18 витків).

Від правильної роботи системи керу
вання залежить життя космонавта. То
му на пілотованих супутниках, крім руч
ного керування, використовується авто
матична система керування, яка є основ
ною. Ручне керування здійснюється по
ки що тільки як експеримент для ви
вчення здатності людини вести космічні 
кораблі. І в майбутніх супутниках, без
умовно, автоматична система управління 
(як і автопілот у літаках) відіграватиме 

важливу роль.

яким знаходиться в ньому, 
внаслідок неправильної 

гальмування су- 
посадку «далеко 

як це було з су-

може працювати

Юрій МАРИ НІН, 
науковий коментатор АПН.

ТВО редактора
В. КРАМАРЕНКО.
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В КІНОТЕАТРАХ МІСТА 
Кінотеатр ім. Дзсржинського.

♦ «В ЦЮ НІЧ». Початок об II 
Х год. ранку, 12 год. 45 хв., 2 год.
X ЗО хв. і 4 год. 15 хв. дня, 6 год., 
17 год. 45 хв. і 9 год. ЗО хв. вс

ій дітей — «іду ДО 
--------- Початок о 9 год. ЗО хв.
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Хчора. Дл 
:влс». П< 
?ранку.
♦ Кінотеатр «Мир». Для дітей 
:«БІДЯ КРУТОГО ЯРА». ГІоча-
♦ ток о 9 год. 50 хв. ранку, 11 год.
♦ .50 хв., 1 год. 10 хв., 2 год. 50
♦ хв. дня. Збірник кінокомедійпнх 
І фільмів: «ЗВАНА ВЕЧЕРЯ», 
5 «НІЧ 1 ПОДЕ», «ПЕЧІНКА». 
І Початок сеансів о 4 год. ЗО хв.
♦ дня, 6 год. 10 хв., 7 год. 50 хв..
І 9 год. ЗО хв. вечора.
І Кінотеатр «Сивашець». Для 
І дітей «ФЕДЬКО». Початок о 
X 12 годині дня.
: Кінотеатр «Хроніка». Збірник 
«хронікально - документальних 
X фільмів: «СВЯТО В ТОГО». 
Х«ОГЛЯД РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ
♦ ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНО- 
Хсті*. «НОВИНИ ДНЯ». Філь-
♦ ми демонструються з І0 год. 
♦ранку до 9 год. вечора.
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«Тов. Ряб. розбер.
і зах. вживіт.» 

Рябка аж кинуло у піт. 
Він з ходу в справі 

розібрався 
А Львиці комірець

дістався.
Читачу! Дам тобі пораду:
Приглянсь пильніш

до справ,
Чи не у вашій то райраді 
Лев досвід перейняв?

Олександр ШКАБОЙ.

І Тривожна, нелегка служба людей у синіх шинелях.
і Це добре розумів Леонід Кудря, коли кілька років
♦ тому вступав до міліцейської школи. Після закінчен- 
| ня навчання Леонід працює в Гайворонському рай- 
: очному відділенні міліції. Яке б складне завдання 
X не діставав Кудря — завжди виконує його чесно і 
І оперативно.

— Часто доводиться і безсонні ночі проводити, і 
по кілька днів вдома не бувати, — говорить Леонід. 
— Та не в цьому суть. Я покликаний берегти своїх 
земляків від хуліганства, від усякого зла...

Це було сказано просто, спокійно. І сірі очі хлоп
ця під пасмами широких брів променіли добротою, | 
людяністю. Тож і має Леонід справжній авторитет | 
серед своїх товаришів по роботі і щедру повагу се- X 
ред людей. і

w.w.y
І • •

Фото В. ЮР’ЄВА. "І

♦

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, ЗО
Б0 Н,ЄвЙлїв -еоК2Т4°.Ра ~ Б8’’2’ в,дпов,Аальн«го секретаря 

Газета виходить у середу, п'ятницю І неділю.

«Молодой коммупар» — орган Кировоградского областио'0 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитров««

Б К 00273. Зам. № 4994.
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