
ЗУСТРІЧ ГЕРОЇВ-КОСМОНДВТІВ У МОСКВІ
МОСКВА, 18 серпня. (ТАРС). В тріумфуючій святковій Москві сьогодні 

урочистий день — столиця нашої Батьківщини зустрічає героїв космосу Андрій
ка Ніколаєва і Павла Поповича. Своїм історичним подвигом вони прославили 
Вітчизну, вписали золотими літерами в історію, на які великі звершення здатні 
люди країни, що прокладає людству шлях у комунізм.

З букетами квітів, з вітальними лозунгами зібрались на аеродромі пред
ставники трудящих столиці. Присутні члени дипломатичного корпусу, численні 
представники радянської та Іноземної преси.

Для зустрічі героїв-космонавтів на Внуковський аеродром прибули члени 
Президії ЦК КПРС, міністри, керівники партійних, радянських та інших гро
мадських організацій Москви. Тут же — родичі героїв космосу.

.-•Над Москвою, ескортований винищувачами, показується сріблястий повіт
ряний корабель «1Л-18». Герої прилетіли в столишо. Літак робить над містом 
коло пошани, сідає і підрулює до червоної килимової доріжки.

14 година. Під звуки авіаційного маршу, під оплески і дзвінке «ура» герої 
космосу Андріян Ніколаєв і Павло Попович спускаються по трапу і йдуть до 
трибуни.

Лунають слова рапортів. їх слухає Москва, слухає вся країна, весь світ. 
Прийнявши рапорт, Перший секретар ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР 
М. С. Хрущов поздоровляє космонавтів, обнімає їх по-батьківському, цілує. 
Героїв палко вітають усі присутні на трибуні — члени Президії ЦК КПРС, рід
ні космонавтів. Герої космосу, М. С. Хрущов, члени Президії ЦК КПРС, батьки 
героїв обходять колони представників трудящих Москви, вітають їх. Гримить 
овація. ■ •

На сонці виблискує лаком велика, оповита квітами, машина. В неї сідають 
Андріян Ніколаєв і Павло Попович, мати Андріяна — Ганна Олексіївна, бать
ко і мати Павла Поповича .— Роман Порфирович і Феодосія Касянівна, Марія— 
дружина Павла. В другій машині — члени Президії ЦК партії.

Автомобілі один за однйм покидають аеродром. Урочистий кортеж прямує 
по трасі космічних героїв — від повітряних воріт столиці до Ленінського про
спекту і далі на Красну площу, в тридцятикілометровий шлях овацій, слави, 
иайсердечніших привітань москвичів.

МОСКВА/18 серпня. (ТАРС). Колона машин в’їжджає на Ленінський 
проспект столиці. Всюди портрети А. Ніколаєва і. П. Поповича, на транспаран
тах написи: «Слава героям», «Слава радянському народові — покорителю кос
мосу», «Слава доблесним радянським космонавтам», «Вперед, до перемоги ко
мунізму».

Ще, здається, недавно по Ленінському проспекту прямували в тріумфаль
ному поході піонери. ранку космічної ери Юрій Гагарін і Герман Титов. Сьо
годні обабіч проспекту сотні тисяч людей зібралися вітати нових покорителів 
космосу. Москвичі і на балконах, і у вікнах будинків, прикрашених квітами, 
червоними полотнищами. Нескінченний потік привітань ллється назустріч 
героям.

Люди скандують: Ні-ко-ла-єву — слава! По-по-вичу — слава! Партії — 
слава!

Ось машини проїхали Октябрську площу, виїхали на вулицю Димитрова. 
Попереду вже видно червоні кремлівські зірки. Неначе маяки світили вони кос
монавтам на їх шляху до подвигу, який викликав захоплення у всього людства.
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МОСКВА, 18 серпня. (ТАРС). Красна площа. Сюди в дні великих загаль

нонародних торжеств приходять москвичі. І сьогодні тут зібрались десятки ти
сяч трудящих столиці.

На будинку ГУМ'у прапор з портретом В. І. Леніна 1 написом: «Вперед, до 
перемоги комунізму!»

Скрізь прапори, квіти.~На спуску до Москви-ріки — макет ракети, що рве
ться у височінь. На будинку Історичного музею напис: «Честь і слава героям- 
космонавтам майору Ніколаєву Андріянові Григоровичу і підполковнику По« 
повичу Павлові Романовичу — вірним синам нашої великої Батьківщини!». 
«Слава радянським ученим, конструкторам, інженерам, технікам і робітникам — 
творцям чудових космічних кораблів-супутників».

Член Президії ЦК КПРС, секретар ЦК КПРС Ф. Р. Козлов оголошує від» 
критим урочистий мітинг иа честь історичного польоту героїв-космонавтів НІ 
мітингу виступили Андріян Григорович Ніколаєв і Павло Романович Поповичу 
Палкою вдячністю до Батьківщини, яка виховала їх, Комуністичної партії прой« 
няті промови героїв-космонавтів.

Потім слово надається Першому секретареві ЦК КПРС, Голові Ради Мі
ністрів СРСР М. С. Хрущову.

ж ж ж
МОСКВА, 18 серпня. (ТАРС). Яскрава образна промова М. С. Хрущова ба

гаторазово переривається оплесками. Вони особливо довго лунають, коли глава 
Радянського уряду повідомляє про те, що відважним синам нашої Вітчизни Ан
дріянові Ніколаєву і Павлові Поповичу присвоюється високе звання Героїв Ра
дянського Союзу, а також славне звання «Льотчик-космонавт СРСР».

По сходах на Мавзолей веселою зграйкою збігають діти. Вони вручають бу
кети квітів Андріянові Ніколаєву і Павлові Поповичу, членам Президії ЦК КПРС, 
матері Андріяна Ніколаєва — Ганні Олексіївні, батькові і матері Павла Попови-^ 
ча — Романові Порфировичу і Феодосії Касянівні, дружині Павла — Марії 
дочці Наташі.

Ф. Р. Козлов оголошує мітинг закритим. Над Красною площею ллються уро
чисті звуки Гімну Радянського Союзу.

Починається демонстрація трудящих на честь нової видатної перемоги ра/ 
дянського народу в освоєнні космосу. Колона йде за колоною. Потік демонстранті^ 
тів не має кінця. Вони вітають героїв космосу, ленінський Центральний Комітеті?/ 
який веде наші’ країну по шляху, наміченому XXII з’їздом партії, до комунізму— Д 
світлого майбутнього всього людства. Над колонами демонстрантів — портрети ,і 
В. І. Леніна — засновника Комуністичної партії і Радянської держави, членів X* і 
Президії ЦК КПРС, героїв-космонавтів. Радості і торжества сповнений цей уро
чистий похід трудящих Москви.

-"її

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
ПРО ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ 

ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 
РАДЯНСЬКИМ ЛЬОТЧИКАМ-КОСМОНАВТАМ 

МАЙОРУ НІКОЛАЄВУ А. Г.
І ПІДПОЛКОВНИКУ ПОПОВИЧУ П. Р.

За здійснення першого в світі групового тривалого 
польоту в космос на кораблях-супутниках «Восток-3» і 
«Восток-4» присвоїти звання ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО 
СОЮЗУ з врученням ордена ЛЕНІНА і медалі «ЗОЛО
ТА ЗІРКА»:

льотчикові-космонавтові майору НІКОЛАЄВУ Ан
дріянові Григоровичу,

льотчикові-космонавтові підполковнику ПОПОВИЧУ 
Павлові Романовичу.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
Л. БРЕЖНЄВ.

Секретар Президії Верховної Ради- СРСР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. - - 
18 серпня 1962 р.

Широко відмічають День 
Повітряного Флоту СРСР 
трудящі Кіровоградщини. 
Вчора в міському парку 
імені Леніна м. Кіровогра
да відбувся цікавий моло
діжний вечір, па якому ви
ступив пілот-спортсмен Во
лодимир Утєнков. Силами

дтсаафівців Кіровоградсько
го аероклубу тут організо
вано виставку.

В районах і селах облас
ті прочитано ряд лекцій про 
міць сучасної радянської 
авіації. На підприємствах 
обласного центру з бесіда
ми про шляхи до спортнв-

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР.

Неділя, 19 серпня 1962 р.

ПРО ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ 
«ЛЬОТЧИК-КОСМОНАВТ СРСР» 

ЛЬОТЧИКАМ МАЙОРОВІ НІКОЛАЄВУ А. Г( 
І ПІДПОЛКОВНИКОВІ-ПОПОВИЧУ П. Р.

За здійснення групового тривалого космічного польо
ту на кораблях-супутниках «Восток-3» і «Восток-4» при
своїти звання «Льотчик-космонавт СРСР» громадянам 
Радянського Союзу:

льотчикові майору Ніколаєву Андріянові Григоровичу, 
льотчикові підполковнику Поповичу Павлові Рома

новичу. -
Голова Президії Верховної Ради СРСР

Л. БРЕЖНЄВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
18 серпня 1962 р.
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ної майстерності виступили 
пілоти-спортсмени А. По
пов, А. Павленко, А. Тру
фанов, П. Луговський, 
П. Банніков.

Сьогодні на кіровоград
ському кордодромі відбу
дуться показові виступи 
авіамоделістів.

П ПЕРШЕ в світі здійсне- 
но груповий політ двох 

космічних кораблів! Це 
повідомлення глибоко схви
лювало кожного з учителів 
Аджамської середньої шко
ли. Визначна перемога ра
дянської науки і техніки 
запалює і нас на нові діла. 
Будемо ще краще вчити і 
виховувати учнів. Адже з 
їх числа, можливо, теж ко
лись вийдуть космонавти. А 
що героєм стане не один — 
це напевне.

Наша школа вже готова 
до навчального року. Клас
ні кімнати, навчальні кабі
нети, різні майстерні, авто- 
клас побілені, пофарбовані. 
Так що учням можемо ска
зати: «Ласкаво просимо!»

31 серпня в школі відбу
деться традиційне, свято 
першого дзвінка. Одинадця- 
тикласники вручать пода
рунки і квіти найменшим 
школярам. Духовий оркестр 
зустріне малюків лунким 
маршем.

Т. СИДОРЕНКО,
вчитель.

$ Кіровоградський район.

Знімок льотчика-космонаота 
А. Г. Ніколаєва, прийнятий 
Центральним телебаченням без
посередньо із космосу.

Фотохроніка ТАРС.

І

Ціна 2 коп.

Радіємо, пишаємось!
|Т КЩО хто запитає, що 

найбільше мене схви
лювало — відповім одра
зу: політ А. Ніколаєва і 
П. Поповича. Цієї надзви
чайної радості, безмежної 
гордості за свою Вітчизну— 
колиску піонсрів-космонав- 
тів — не передати слова
ми. Вони, будь-які слова, 
безсилі тут, бліді перед 
тією великою любов’ю, яки
ми сповнені серця наших 
робітників.

3-нетерпінням я і мої дру
зі слідкували за польотом 
космічних кораблів. 1 раді
ли, і хвилювались за наших 
небесних братів. А коли по
чули повідомлення про їх

благополучне приземлення, 
радості нашій не було меж.

Раділи ми не тільки за 
відважних розвідників кос
мосу, а й за тих, хто ство
рив такі досконалі і надій
ні кораблі «Восток-3» і 
«Восток-4». Наскільки дале
ко і як швидко рушила впе
ред паша наука і техніка! 
Хочеться ще і ще краще 
працювати, щоб наша част
ка була в чаші комуністич
ного достатку нашої люби
мої Батьківщини.

М. БЕРЕЗЕНКО, 
стержневим заводу 
«Сільгосп деталь».

м. Кіровоград.



Повідомлення ТАРО

НА ОРБІТІ-„КОСМ0С-8“
18 серпня 1962 року в Радянському Союзі проведено 

успішний запуск на орбіту чергового штучного супут
ника Землі «Космос-8». На супутнику встановлено нау- % 
кову апаратуру, призначену для продовження дослід
ження космічного простору відповідно до програми, 
оголошеної ТАРС 16 березня ц. р.

Крім наукової апаратури, на борту супутника «Кос
мос-8» встановлено багатоканальну радіотелеметричну 
систему і радіотехнічні пристрої для вимірювання тра
єкторії. На супутнику є передавач «Маяк», що працює 
на частотах 20.00504 і 90,02268 мегагерц. За поперед
німи даними, період обертання супутника дорівнює 
92,93 хвилинам, кут нахилу орбіти до площини еквато
ра 49 градусів. Максимальне віддалення від( поверхні 
Землі становить 604 кілометри. Мінімальне віддален
ня — 256 кілометрів.

Радіотелеметрична інформація, прийнята з борту -су
путника, свідчить про нормальне функціонування всіх 
бортових систем. До координаційно-обчислювального 
центру надходить телеметрична інформація, а також 
дані про прийом радіосигналів передавача «Маяк».

Є У НАС БОНОВЕ ЗАВДАННЯ А 
заготовити 2900000 тонн силосу!^ 

■■ ■ • • • J

а-

• ЗА НЕРУШИМИЙ МИР НА ЗЕМЛІ
П АЛКО зустріли радян- 
“ ські люди опубліковане 
у зв’язку з новою перемо
гою в космосі Звернення 
Центрального Комітету 
КПРС, Президії Верховної 
Ради СРСР і Ради Мініст
рів СРСР 
ної партії 
країни, до 
усіх країн, 
ресивного 
історичний 
ворюється 
зборах трудящих 
Радянські люди 
висловлюваннях і 
но підтримують заклик уря
ду СРСР до народів ще 
наполегливіше боротись за 
врятування людства від 
загрози термоядерної вій
ни, за нерушимий мир на 
землі.

— Ленінська партія, Ра
дянський уряд, весь наш ве
ликий революційний .народ 
дбайливо викохують леген
дарних богатирів. Герої

до Комуністич- 
і народів нашої 
народів і урядів 
до всього прог- 

людства. Цей 
документ обго
на мітингах і 

країни, 
у своїх 

од постай-

космосу — це живе і прек
расне уособлення сили, та
ланту і генія нашого наро
ду, — говориться в резолю
ції, прийнятій на мітингу 
робітників і службовців 
московського верстатобудів
ного заводу «Красный про
летарий». Краснопролетар. 
ці пишаються тим, що в 
завоюванні космосу є і їх 
частка праці.

— Новий тріумф у кос
мосі — ще один доказ і 
нашої могутності і наших 
мирних прагнень, — від
значають у своїй резолюції 
трудящі Дніпропетровсько
го металургійного заводу 
імені Леніна. Ми, металур
ги, всім серцем підтримує
мо заклик Комуністичної 
партії, Радянського уряду 
до народів і держав: об’єд
нати зусилля в боротьбі за 
мир і прогрес, за ядерне і 
загальне роззброєння. На 
подвиг героїв космосу від
повімо подвигом у праці.

Міжнародний форум студентства 
г 'ЛЕНІНГРАД,, 18 серпня. 
'(ТАРС). «Мир, солідар
ність, національна незалеж
ність і демократизація ос
віти» — ось девіз, під яким 
сьогодні у Таврійському 
палаці урочисто відкрився 
VII конгрес Міжнародної 
спілки студентів. 

І Інтернаціональний форум, 
студентства, в якому бе- 

понад 90 на- 
студентських

асоціацій, а також спосте
рігачі і гості, відкрив прези
дент МСС Іржі Пелікан.

Громом оплесків зустріли 
учасники 
Хрущова конгресові, 
оголосив особистий пред
ставник Голови Ради Мі
ністрів СРСР заступник 
голови Ради Міністрів Ро
сійської Федерації В. І. Ко- 
чемасов.

послання М. С.
яке

і

За 8 днів—97 гектарів
V НЬОГО засмагле від степового вітру та сонця об- 
* личчя, зосереджений погляд. Він наче приріс до си
діння агрегату. Реагує на найменший підозрілий шум 
механізмів. Часом поверне голову до тих, хто на авто
машині розрівнює зелену масу. Хитрувато усміхнеться, 
щось вигукне. Це — Віктор Запорожець, комбайнер рад
госпу імені Димитрова Устинівського району.

З перших же днів його агрегат взяв на других жни
вах орлиний розгін і відтоді не знає відпочинку. За 
вісім змін ним вже скошено 97 гектарів качанистої. Хо
роший показник, найкращий у районі!

Та інакше Віктор і не вміє працювати. Адже він 
не просто механізатор, а секретар комсомольської орга
нізації, начальник комсомольсько-молодіжних агрега
тів четвертого відділку радгоспу.

На площі 780 гектарів вирощують молоді механіза
тори відділку кукурудзу за методом двічі Героя Соціа
лістичної Праці О. В. Гіталова. Надійними помічника
ми Віктора є Віктор Табала, Григорій Парфенюк, Вік
тор Ярошенко, Василь Карпук, Сергій Новіков.

Хлопці утримували першість в 
бітку посівів кукурудзи, прагнуть 
і тепер, під час жнив. А як треба 
вожак Віктор Запорожець подає

Устниівський район.

районі під час обро- 
не поступитися нею 
працювати, — сам їх 
приклад.
В. БУРЛАЧЕНКО.

Д°Р,ТтІш ЦІЛОДОБОВО!
О □

17600 тонн кукурудзяно-2 над зеленавим 
го силосу (при зобов язаи-§ пплппииле чепс 
ні 27000 тонн по колгоспу) § 
взялась заготовити в цьому □ 
році молодь нашої артілі. §

Зараз на силосуванні пра-а 
цює три комсомольсько-мо-о 
лодіжних бригади. Перед уа 
соціалістичному змаганні ве-о----------- - - -
£ М°Т^ІЛ“.оЧр«»Р"аГй1 §

більш бойовий комсомоле о 
сько-молодіжний колективу 
що складається з 35 чоло-° 
вік. Особливо відзначають-£
ся
М. Романов, і 
ський, В. Кравченко та ін.

А. КОРОТЧЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу ім. Кірова Ком- 
паніївського району.

=В

Ще здалеку помітно: 5 
---------------1 килимом^ 

пропливає червоний пра-а 
порець. Він укріплений п 
на елеваторі комбайна, а 
То відзнака кращому си- □ 
лосозбиральному агрега- □ 
тові. Комбайнери Іван □ 
Осадчий та Олександр □ 
Молдованов день у день а

к

виці. Змінний виробіток а 
вони довели до 8,5—9 о 
гектарів при нормі 6. В о 
траншеї вже лягло понад ° 
три тисячі тонн сокова- □ 
того корму.

Цілодобово не вщухає а 
пісня моторів, у дві змі- □ 
ни ведеться закладення □ 
силосу. Адже кукурудзо- □ 
води зобов’язалися за □ 
10—ІЗ робочих днів упо- □ 
ратися з силосуванням о 
кукурудзи. А правління □ 
артілі виробило матері- □ 
альні стимули: колекти- □ 
вам збиральних агрега- □ 
тів та водіям, які пере- □ 
виконують змінні завдан- □ 
ня, щоденно вручаються а 
грошові премії. Всі меха- □ 
нізатори одержують без- □ 

харчування □
□

Велику увагу приділе- □ 
„ но облікові. На кожний □ 
§ рейс шофер одержує на- □ 
й кладну, де відмічається □ 
§ номер рейсу, вага та від □ 
й якого комбайна взято □ 
й вантаж. Це дає можли- □ 
□ вість точно встановити □ 
й облік врожаю з гектара □ 
й та продуктивність кож- □ □ о а а □ а □ □ □ □ □ □ □

на силосуванні шофер °
М. Хороль-g

• - о□□□О□□□□□□□13□□□□□ о□□□ о о□□□□□□ а . -
g безпосередньо в полі, 
а ~□□□

про хід заготівлі силосу районними комсомольськими 
організаціями станом на 15 серпня

РОЗПОЧАВСЯ двомісячник по ство-
* ренню запасів кормів для громад
ського тваринництва. Вже за перші два 
тижні комсомольцями області заготов
лено 786255 тонн силосу.

Дружно вступили у другі жнива 40 
комсомольсько-молодіжних бригад Бо- 
бринецького району. Хороших успіхів 
на силосуванні добились комсомольські 
організації Кіровоградського та Улья
новського територіальних 
радгоспних управлінь.

Прикладом для багатьох 
служити те, як організовано 
силосування комсомдльці колгоспу іме
ні Пархоменка Добровеличківського ра
йону. Тут розгорілося дійове змагання, 
бригада працює позмінно вдень і вно
чі', використовуються матеріальні й мо
ральні стимули змагання.

Однак деякі райкоми ще вкрай незадовільно організовують комсо
мольців й молодь на боротьбу за достаток силосу. Саме через те назуть 
задніх комсомольські організації Новогеоргіївського та Олександрій
ського районів (секретарі райкомів тт. Ткачук і Гресь).

Безвідповідально ставляться як до силосування, так і до звітування 
про хід цієї важливої роботи в Устинівському РК. ЛКСМУ (секретар 
тов. Дівін).

Периіе^ місце в процентному відношенні займає’ нині Новоукраїн- 
ський район. Але це — досить умовна першість. Адже район взяв явно 
занижені зобов’язання по заготівлі силосу.

У такій великій справі, як створення, кормового запасу, комсомольці 
повинні працювати на повну силу.

Район

Новоукраінський 
Бобринецький 
Ульяновський 
Голованівський 
Вільшанський 
Долинський 
Кіровоградський 
Хмелівський 
Новгородківський 
Новопразький 
Добровеличківський 
Олександрійський 
Маловисківський 
Рівнянський 
Онуфріївський 
Знам* янський 
Петрівський 
Компаніївський 
Новомиргородський 
Гайворонський 
Новоархангельський 
Новогеоргіївський 
Олександрівський

Процент 
виконання 

соц. зо
бов’язання 

60,0
54.7 
53,3
50.8 
44,2 
34,6
34.6 
31,1
27.7 
27
25.8 
25,0

колгоспно-

може по- 
проводять

коштовне

g та продуктивність
g ного зокрема силосозби- 
о о а а а □ а,□ д а□ - 
їааааоооаааоооаооооааоаоааіЗ

рального агрегату.
Л. БЛІТМАН.

Колгосп імені Енгельса 
Новоукраїнського 
району.

студентства, 
руть участь 
ціональних

й

■

■
R

— Спасибі за поздоровлення! — 
відповідає батько космонавта П. Р. 
Поповича — Роман Порфирович на 
численні телефонні дзвінки зі всіх 
кінців країни. Кожному хочеться від 
душі поздоровити батька героя.

Фото М. СЕЛЮЧЕНКА і В. СИЧОВА.

(Знімок прийнято 
по фототелеграфу). 
Фотохроніиа ТАРС.

Сі

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
. . ■ 19 серпня 1962 р., 2 стор.

19,9
17,7
14,0
12,5
3,7
28

ПРИМІТКА: 3 Устинівського району
відомості не поступили.

=S

КОМСОМОЛЬСЬКІ СТОРІНКИ В ГАЗЕТІ
ИТАЧІ відразу звернули на це ува- 

* гу. В газеті «Радянське село» (Но- 
воукраїнське територіальне виробниче 
колгоспно-радгоспне управління) 16 
серпня друга і третя полоси були при
свячені участі юнаків та дівчат Ново- 
українського і Рівнянського районів в 
комсомольському двомісячнику по заго
тівлі зеленої маси для тваринництва.

Комсомольці і молодь виробничого 
управління зобов’язалися в поточному 
році засилосувати 190 тисяч тонн куку
рудзи.

Під опублікованими матеріалами сто
яв підпис: «Ці сторінки підготовлені по
заштатним відділом комсомольського 
життя при редакції газети «Радянське 
село».

Комсомольські сторінки відкриваються 
виступом комсорга обкому ЛКСМУ

НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ—ГРОМАДСЬКИМ ПОРЯДОК
16 серпня відбулась шос

та сесія виконкому облас
ної Ради депутатів тру
дящих. Депутати і запроше
ні працівники адміністра
тивних установ та керів
ники підприємств заслуха
ли доповідь прокурора об
ласті В. М. Дятлова «Про 
стан і заходи по дальшому 
зміцненню 
законності
.правопорядку, 
боротьби з хабарництвом, 
крадіжками державного та

соціалістичної
І державного 

посилення

кооперативного майна та 
спекуляцією» і звіт обласно
го суду, який зробив ного 
голова С. С. Іванов. Роз
глянуто також співдоповідь 
по першому і другому пи
таннях голови постійної 
комісії по додержанню со
ціалістичної законності Д. І. 
Широкоряда.

В обговоренні доповідей 
і співдоповідей взяли участь 
начальник обласного відді
лу УВС т. Скирда, началь
ник штабу народних дру-

жин м. Олександрії т.Тур- 
бара, голова Хмелівськоі 
районної адміністративної 
комісії т. Жабокрицький, го
лова обласного управління 
продтоварів т. ” 
чальннк
міського ____ ...
т. Шевченко, прокурор Но
воукраїнського району т. Ба-, 
каєв та інші. '

По обговореним питанням 
прийняте розгорнуте рішен
ня.

Бойко, на-
Кіровоградського 
відділу міліції

Ю. Целиха. Автор детально аналізує 
стан справ у молодіжних ланках, брига
дах екіпажах, вказує на недоліки, допу- 
їннваВх.ПЄРШ1 ДН1 Р°боТ11 на ДРУ™Х 

Поряд з кореспонденціями секретарів 
аптіл<іМіО«ЬгМ<ИХ організаЦЇй рівнянської 
кплгпгпк-.Суворова та новоукраїнського 
піл нпп'п1М’ <чалін1на> позаштатний від- 
ге1ь! й к-Л°ВО водієві колгоспу ім. Ен- 

. Коваленку та завідуючій фер- 
«ою четвер^1 бригади колгоспу ім. Кар. 
діїят^ся^п • ВІЗНЮК- Юнак» і дівчата 
ппа До' ДОСВ1ДОМ роботи, розповідають 
на других ™варишів- які відзначилися 
па других жнивах.
опГгїїік^ЛІ0’ Щ° позаштатний відділ 
пння пУДа Хмов» соціалістичного зма- 
дтя іомгНК°МІВ ЛКСМУ на силосуванні 
Хїпи. їпЛЬ^КНХт?рганізадій та тРан: 
Піпвшп\р п' нгад‘ У великій мірі
їоанспа^иПНТу3-аЗМ ЮНаків 1 дівчат на. 
маси ’ аНИ1 Т3 закла-^ані1і силосної^ 

строван^ТАл-0^* СТорінки непогано ілю- 
заторів Г Кай агрегат молодих механі
заторів і. Коваленка та О Няплжрикі під час роботи, і знімок учасників сем’ 
Г7івчаВтаК°вЧГилПІ СУворова юХ 

комбінований сило£К КРЗЩЄ заготовляПІ 

мол2ського°жи7тяГНзоГоб ВІДДІЛу комС°’ 
ток, підготувавши Р»бИЛИ Вдалин П°'! ' 
сторінки <гМпаВШИ в газеті тематнчі 
заХХмп ™°ДНМН рУКам» завзятій 
новоукоаїниілЄЛНКИЙ сило$*- Ініціатива 

' ку інших па - -варта наслідування з бо- 
ній газет Р иком,в комсомолу та редак- 
ннх^аЛни^0^ прн -риторіаль-
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24 ГОДИНИ
ГГРІУМФАЛЬНИЙ космічний політ кораблів «Вос- 
Л ток -3* і «Восток-4» завершено. Здавалось, по
чиналося нормальне земне життя. Але перший день 
відпочинку космонавтів Андріяна Ніколаєва і Павла 
Поповича на землі проходив у «важкій обстановці» 
Журналісти, фоторепортери, кінооператори, корес^ 
пондентм радіо — запитання, запитання, сотні за
питань. Незабаром касети фоторепортерів стали 
пустими. Кінооператори ж продовжували знімати: 
найкращі кадри будуть включені у фільм про іс
торичний груповий політ радянських космічних ко
раблів.

ТОІ\О’..А“А?‘."Н Нікола«« І Павло Попович 
про закін-
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доповіли Микиті Сергійовичу Хрущову 
ченив польоту, настали вільні хвилини.

— Тепер Ви. заволодієте 
лікаря Андрія Вікторовича.

— Ні, погляньте на них.
Лікар має рацію, судячи 

цілком здорові, настрій у 
редає космонавтам пачку газет, збережених для них 
за весь час польоту. Андріян Ніколаєв узяв номер 
«Правды*, погортав п і спинився на листі матері, 
опублікованому в газеті.

— Треба з’їздити до матері, — каже він. — У 
цьому році мені не вдалося побувати в Шоршелах.

Перегортає номери газет і Павло Попович. Його 
цікавить, як оцінюють політ радянських космічних 
кораблів у зарубіжних країнах.

— Тепер Америка — наздоганяй! — резюмує 
космонавт.

День завершення історичного рейсу закінчується. 
Космонавтам час відпочити.

Лікарі забирають своїх підопічних.
Через кілька годин ми знову зустрічаємося з 

медиками.
— Ну, як!
— Чудово, чудово, — відповідає один з них, — 

серце космонавтів працює прекрасно, тиск крові, 
дихання, все в найкращій формі.

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□О

І
ЦХ ЕРЕВАЖНУ більшість робітників інструментального 1 
■Ч® цеху Кіровоградського агрегатного заводу складав 2 
молодь. Хороше відзивається вона про свого ровесника ї 
Віктора Ковтуна. Він — чуйний товариш, прекрасний 5 
виробничник.

знімку: Віктор КОВТУН.
Фото

героями) — питаю я у

з їх вигляду 
них чудовий. Хтось пе-

космонавти

З КОСМОНАВТАМИ
...Вранці нова зустріч з космонавтами. Сьогодні 

на них замість космічного одягу звичайна форма 
військових льотчиків. Виглядають вони дуже ба
дьоро, настрій піднесений, святковий. Та чи й може 
бути інакше!

— Тепер у нас з Павлом ще одна професія, —

....... ...........................................................
| РЕПОРТАЖ
І З БОРТУ ЛІТАКА .
каже Андріян Ніколаєв, показуючи на шахтарську 
каску і рудничний ліхтарик. Ці традиційні атрибути 
шахтарської праці космонавтам вручено від імені 
карагандинських шахтарів.

Павло Романович показує нам невеликий портре
тик Леніна, намальований на полотні.

— Портрет Леніна був зі мною в космосі. Який 
би був щасливий Володимир Ілліч, коли б бачив, 
що радянські люди будують комунізм, успішно по
коряють Всесвіт, що все робиться для блага людей.

Нас повідомляють, що космонавти вирушають до
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і

нового пункту при
значення. Незаба
ром усі ми зби
раємось в літаку.

В салоні, за невеликим столиком сидять Андріян 
Ніколаєв, Павло Попович і Герман Титов. Вони 
розглядають щойно одержані свіжі 'газети. На пер
ших полосах опубліковано Звернення Центрального 
Комітету КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і 
Уряду Радянського Союзу до Комуністичної партії 
і народів Радянського Союзу, до народів і урядів 
усіх країн, до всього прогресивного людства.

★ ★ ★
{ ОСМІЧНИЙ політ закінчено, але роботи у Андрі- 

яна Ніколаєва і Павла Поповича не зменшилось. 
Вони почали готуватися до зустрічі з членами дер
жавної комісії. їм треба зробити докладний звіт 
про свою наукову роботу і життя в космосі.

Літак приземлився в пункті призначення. Тільки- 
но до літака підігнали трап, як по його сходах наго
ру збіг першовідкривач космосу Юрій Гагарін. 
Назустріч йому вийшли Андріян Ніколаєв, Павло 
Попович і Герман Титов. Сердечні обійми, поцілун
ки.

— Поздоровляю, поздоровляю вас, мої друзі! У 
нашому полку прибуло! — каже Юрій Гагарін. 
— Тепер нас уже четверо.

Борт літака.
О. РОМАНОВ, 

спец. кор. ТАРС.

героїв-космонавтів — 
У МОСКВІ

М ОСКВА сердечно вітає ро- 
•’* дичів відважних космонав
тів Андріяна Ніколаєва і Пав
ла Поповича.

З Чебоксар приїхала мати Ан
дріяна Ніколаєва Ганна Олек
сіївна, брати Іван і Петро і 
сестра Зінаїда.

З українського селища Узнн 
прилетіли мати а батько Пав- 
ла Поповича — Феодосія Ка- 
сянівна і Роман Порфировнч. 
З ними — брати героя Петро й 
Микола, сестра Марія.

Незабаром після приїзду в 
Москву мати Андріяна Ніко
лаєва і батьки Павла Попови
ча змогли поговорити по теле
фону з своїми синами.

Сім'ї героїв побували в сту
дії телебачення, де їх познайо
мили з кінорепортажем з райо
ну приземлення і зустрічі кос
монавтів.

За особистий єн лад у семирічку ЗАЛІЗНИЧНУ ТЕХНІКУ
В НАДІЙНІ РУКИ молодих

І. НАЗАРАТІЯ.

КОМСОРГИ ОБМІНЮЮТЬСЯ ДУМКАМИ

ДОСА'ДНО, що починати доводилося 
з усе того ж «збирання даних». Але 

нічого не поробиш, — все це потрібно 
знати і завжди мати під рукою: скіль
ки комсомольських організацій в управ
лінні, розстановка сил і склад 
мольських кадрів, 
бов’язання і ріст рядів... Щодо остан, 
нього, то я намалював собі у блокноті 
спеціальну схему, з якої видно як рос
ла протягом останнього часу та чи ін
ша первинна організація. Саме цей блок
нот підказав мені командировку у Біль- 
шанський район. Стривожило, що ось 
уже 5 місяців у колгоспі ім. Зайковсько- 
го не було прийнято жодного нового 
члена. Причини? Вони з’ясувались уже 
в перший день мого перебування в кол. 
госпі. Протягом року — жодних зборів, 
ніяких цікавих вечорів й інших ком
сомольських заходів.

Власне, з молодих тваринників, із 
зустрічей та розмов з ними розпочав я 
свою роботу. 18 молодих доярок по 
виробничих показниках йшли нижче за- 
гальноколгоспкого рівня. Особливо пога
но йшли справи в одному з корпусів, 
куди не подавалась вода, корми дос
тавлялись з перебоями. З парторгом 
колгоспу т. Бурлаченком взялись ми за 
ліквідацію безладдя.

Поліпшились згодом справи на фер
мі — піднявся у дівчат настрій. Друж
но відгукнулись вони на пропозицію 
створити комсомольсько-молодіжну фер
му. Членами її стало 28 молодих до
ярок...

Скликали ми разом з комітетом за- 
гальноколгоспні комсомольські збори, 
поговорили з молоддю про все, що було 
на серці. ,

Не набираюсь сміливості стверджу, 
вати, що після цього тут все буде без

комсо-
комсомольські 30-

доганно. Очевидно, ще не раз доведеть
ся завітати у цей колгосп.

ЧАСТО доводилось мені бувати на сви
нофермі добровеличківського колгос

пу імені XXII з’їзду КПРС. Знайомий 
з чудовими дівчатами — тутешніми 
молодими свинарками Клавою Щерба- 
тюк й Марією Бондаренко. Хороші у 
них справи і, взагалі, ферма тут типо
ва, обладнана, культурно ведеться гос
подарство. .

У виробничому управлінні схвально 
зустріли пропозицію про організацію 
школи передового досвіду молодих сви
нарок на базі цієї ферми.

У ВИРІ
В кінці липня відбулося перше за

няття. З цікавістю слухали молоді тва
ринники зоотехніка управління т. Коло
ні йця, а потім — своїх колег. Досвідом 
поділилися Віктор Дубовецький з кол
госпу імені Леніна, Василь Вовненко з 
колгоспу імені Кірова цього ж району, 
Володимир Зієров з колгоспу імені Ди
митрова Вільшанського району та ба
гато інших свинарів. Від багатьох учас
ників семінару можна було чути, що 
взяли вони звідси чимало корисного, но
вого.

Наступний семінар проведемо вже 
окремо для свинарів відгодівельних груп 
і для тих, хто працює біля маточного 
поголів'я.

Тепер — на черзі наші молоді доярки. 
Для них школу передового досвіду вар
то б створити на базі колгоспу імені Ка. 
лініна Добровеличківського району. Ад
же там вже споруджується «ялинка».

=

Т> ІК 1962-й буде знаменним в житті 
-* знам’янських залізничників. На діль
ниці Знам’янка — П'ятихатки буде вве
дено електричну тягу.

Дев’яносто років^гут працювали паро
вози, починаючи від слабеньких «Ов», 
давно зданих у металевий брухт, і до 
найпотужніших вітчизняних паровозів 
«ФД». Але й ті зараз мовчазними ше
ренгами вишикувались на запасних ко
ліях, поступившись місцем новій, наба
гато досконалішій техніці — теплово
зам та електровозам.

Хто ж поведе електропоїзди! Перши
ми вирушать у рейс Герой Соціалістич
ної Праці, делегат XXII з’їзду КПРС 
Георгій Сергійович Рикунов і депутат 
Верховної Ради СРСР Володимир Ми
хайлович Малєєв. Але поряд з цими 
прославленими машиністами електрово
зи поведуть комсомольці — молоді 
хлопці, що тільки починають виходити 
на широкий, відкритий у майбутнє путь.

Перейде на електровоз один з кра
щих машиністів, керівник бригади кому
ністичної праці комсомолець Микола 
Соколенко. Всі члени бригади теж ус
пішно пройшли перекваліфікацію і ста-

ли електровозниками.
У молоді нестримний потяг до знань. 

Бажаючих навчатися водити та ремон
тувати електровози й тепловози дуже 
багато. Торік близько ста комсомоль
ців навчалося □ школах робітничої мо
лоді. Цього року теж понад 60 ком
сомольців сядуть за парти. Дев’ять 
членів ВЛКСМ мають вищу освіту, біль
ше 120 — середню. Десятки молодих 
виробничників навчаються в техніку
мах і вузах. Диплом інженера одер
жав у цьому році машиніст комсомо
лець Павло Мацкул. Закінчили навчання 
в технікумі машиністи - комсомольці 
Юрій Артемов, Олександр Тихончук, 

^Анатолій Попов, оператор Віра Данасі- 
єнко та інші.

Велика група паровозників зараз про
ходить перекваліфікацію. У їх числі 
комсомольці, члени бригад комуністич
ної праці Юрій Бразукевич, Анатолій 
Мироненко, Василь Осипенко та інші. 
Можна сміливо сказати, що нова техніка 
буде в надійних руках!

В. БОГУСЛАВСЬКЙЙ, 
секретар вузлового комітету ком
сомолу станції Знам’янка.

ШУКАЧІ
— Наступна зупинка — завод 

«Хімік», — оголошує кондукторка 
автобуса № 10.

Ні, це не завод великої хімії, а 
звичайне підприємство місцевої про
мисловості. Виробляють тут легку 
покрівлю, так званий беміт для сіль
ського господарства і бітумінований 
папір.

В цехах «Хіміка» працюють люди, 
творча думка яких просто на очах

® - ......=
"РОЗПОЧАЛОСЬ силосування. Гаряча 

пора, яку в нас називають другими 
жнивами. У такій великій роботі не 
можна без змагання, не можна без 
власного комсомольського маяка. Ним 
стала комсомольська організація колгос
пу імені Пархоменка. Напередодні си
лосування побував я у цій артілі. З 
секретарем первинної організації арті
лі Людмилою Жеребцовою переглянули 
списки комсомольсько - молодіжної 
бригади, створеної на час других жнив, 
домовились з правлінням про техніку 
та умови преміювання. Бонн тут ціка
ві: якщо траншея на 5 тисяч тонн буде 
заповнена за 5 робочих днів — брига
да одержує 500 крб. премії, якщо за 6 
днів — 300 крб. за 7 днів — 100 крб.

Пархомівці зобов’язалися за 14 ро-

ЖИТТЯ
бочих днів завершити силосування по 
колгоспу. Працюють вдень і вночі. Без. 
перервним потоком надходить силосна 
маса. Не вщухає завзяття молодих. До 
всієї молоді Добровеличківського тери
торіального управління звернулась ця 
бригада з закликом завершити силосу
вання у двотижневий строк. За прик
ладом колгоспу ім. Пархоменка орга
нізовують свою роботу її інші молодіж
ні бригади.

Ще в розпалі силосування, а час вже 
думати й про збирання кукурудзи на 
зерно.

Ні в чому не відстає молодь. Отож, 
завжди і ми, комсомольські працівня- 

у вирі життя, на бистрині.
В. МУНТЯН, 

комсорг обкому ЛКСМУ при Доб- 
ровеличківському територіально
му виробничому колгоспно-рад
госпному управлінні.

ки,

НОВОГО
перетворює завод. Ім’я цим людям, 
шукачам нового, прогресивного — 
раціоналізатори. Ще не так давно 
зливання мазуту проводилось пра- 
й’дівським способом. Над траншеєю 
ставився бак, в котлован заїжджала 
машина і таким чином переливали 
мазут.

«А якщо переобладнати автома
шину?» — подумав слюсар Кирило 
Макаренко.

Пропозицію обговорили на засі
данні ради винахідників і раціоналі
заторів. Незабаром на території за
воду з’явилась спецмашина. Поліп
шились умови праці, набагато скоро
тився час зливання мазуту.

Часто електрик Степан Урсулов 
зупинявся біля ванни, в якій розігрі
вався парою бітум і задумувався: 
чи не можна впряіти в цю справу 
електрику. І ось пропозиція раціона
лізатора запроваджена у виробницт
во: в п’ятнадцять разів збільшилась 
продуктивність праці, а економічний 
ефект становить 500 карбованців.

Не могло не хвилювати раціоналі
заторів і те, що беміт дуже швидко 
вибуває з ладу під впливом дощів. 
І ось головний інженер заводу Воло
димир Чуленко, начальник відділу 
технічного контролю Вікторія Телнх 
і технолог Сергій Первов запропону
вали нову технологію виготовлення 
беміту. Це втричі поліпшило якість 
покрівлі 1 більше ніж вдвічі збіль
шує продуктивність. Та й собівар
тість однієї тисячі листів беміту зни
зилась на 22 крб.

Невеликий, але дружний колектив 
«Хіміка» — весь у дерзанні, в твор
чих пошуках. Тільки за півріччя ра
ціоналізатори заводу подали 33 про
позиції, з яких 17 вже впроваджено 
у виробництво. З місяця в місяць 
хіміки виконують своє виробниче зав
дання. Та й не може бути інакше. 
Адже колектив бореться за високе 
звання підприємства ^комуністичної 
праці.

Г. ТОЛОК, 
керівник позаштатного відді
лу технічного їірогресу ре
дакції газети «Молодий кому
нар».

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
19 серпня 1962 р., З стор.
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ПОЗДОРОВЛЕННЯ

РАДЯНСЬКОМУ НАРОДОВІ
О ЗАРУБІ ЖНИХ країн продовжують 

надходити на ім'я М. С. Хрущова 
і Л. 1. Брежнєва привітання Радян
ському урядові і народові у зв'язку з 
успішним польотом героїв-космонавтів 
А. Ніколаєва і П. Поповича. В поздо
ровній телеграмі керівників Румун
ської Народної Республіки товаришів 
Георгіу Дежа і Маурера говориться: 
«Це епохальне звершення радянської 
людини показує, з якою силою соціа
лізм поширює панування людини над 
природою на користь усього людства, 
прогресу й миру».

Одержано привітання від президента 
США Дж. Кеннеді. «Я шлю Вам і всьо
му радянському народові, — пише він 
у телеграмі М. С. Хрущову, — най- 
сердечніїиі поздоровлення від народу і 
уряду Сполучених Штатів з нагоди ви
датного групового польоту майора Ні- 
колаєва і підполковника Поповича».

Сердечні поздоровлення передають 
також прем'єр-міністр Великобританії 
Г. Макміллан, голова Ради міністрів 
Італійської Республіки А. Фанфані, го
лова Революційної ради Бірманського 
Союзу генерал Не Він, імператор Ефіо
пії Хвиле Селассіє І, прем'єр-міністр 
Японії Кеда Хаято, глава держави Кам
боджа Народом Сіанук, прем'єр-міністр 
Швеції Т. Ерландер та інші.

Палкі братерські поздоровлення з ве
ликою перемогою шлють центральні ко
мітети комуністичних партій Франції, 
Австрії, Норвегії, Аргентіни, Греції, Ту
нісу, Туреччини, Німеччини.
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Довго довелось місцев
комівцям «уламувати» 

Івана Сидоровича, щоб той 
організував художню само
діяльність.

— Нема у нас артистич
них сил. Невже важко це 
зрозуміти? — морщився го
ловний лікар.

А це нещодавно, зовсім 
несподівано, головлікар зро
бив крутий поворот у бік 
мистецтва.

— Куди ми йдемо, това
риші? — напустився він з 
критикою на місцевкомів
ців. — В болото! Оброста
ємо корою і мохом! Зараз 
на кожному кроці самоді
яльність, а ми?.. Обговорю
вали ми це питання? Так... 
Але як? Без вогню. Нема 
того, щоб сісти адміністра
ції на шию, довести, роз’яс
нити... Я, коли хочете, дав
но закоханий в мистецтво. 
Треба нам негайно перебу
дуватися. Головне — ре
пертуар. Щоб він сподобав
ся нашим... нашим...

І вже через місяць ко
лектив лікарні давав у клу
бі перший ксяцерт. В інте
ресах повного успіху Іван 
Сидорович частково пере- 
розприділив ролі. Отелло — 
завгосп був посланий до 
під’їзду і мав повідомити 
Івана Сидоровича про при
буття почесних гостей.

— Ще встигнеш задави
ти свою Дездемону, — вті
шав його головлікар. — Зіг
раєш поки що роль Мерку
рія — посланця богів.

А сторожу наказав вико
нувати свої прямі функції: 
охороняти передній ряд 
стільців від домагань недо
гадливої публіки.

Настав час починати: зал 
ломився від глядачів. Са
модіяльні артисти раділи. 
А Іван Сидорович пустими 
нудьгуючими очима "дивив
ся кудись поверх людей, V 
далечінь, і все відкладав 
початок.

Але ось на його чоло на
че хтось кинув грудочку 
масла. Суворі зморшки ро
зійшлись, все на обличчі 
пом’якшало і ніби потекло 
вниз: він не побачив — по
чув гуркіт брички, яку пос
лав до завідуючого рай- 
здороввідділом. З шанобли
вою посмішкою Іван Сидо
рович метнувся до ВИХО
ДУ-

А незабаром почулась і 
сирена «Волги» — прибув 
голова райвиконкому.

Не було тільки третього 
із запрошених — гостя 
обласного масштабу. А втім, 
далі відкладати початок не 
можна було. Попередивши 
Галушку-сторожа, щоб 
той нікого не пускав на 
завітне місце, Іван Сидоро
вич бадьоро побіг за кулі
си. Там він дав знати ама
торам, що особисто буде 
вести програму концерту.

Після першого ж номера 
Іван Сидорович увійшов у 
роль.

— Товариші! В залі при
сутній дорогий наш гість, 

«наш Дмитро Купріянович 
(конферансьє зробив реве
ранс у бік голови райви
конкому). Він великий лю
битель української народної 
пісні. На його замовлення 
(тут Дмитро Купріянович 
здивовано підняв брови: 
ніякого замовлення він і 
гадки не мав давати), на 
його замовлення доведеть
ся виконати «Гандзю»... Що 
ж, інтерес до «Гандзі» в 
роки Дмитра Купріяиовича 
цілком закономірний... Оп
лески. товариші, оплески!

Не встигла виконавиця 
«Гандзі» сховатись за ку
лісами, як Іван Сидорович 
знову з’явився на сцені.

— Товариші! Коли у лю
дини буває найбільша ра
дість? У піонера — коли 
вступає в комсомол, у юна
ка — коли одружується. 
А у медика? Коли до нас 
приїжджає наш шановний 
Амброс Сидорович!.. Його 
улюблений монолог із п’єси 
«Платон Кречет» прочитає..

Та в самого Івана Сидо
ровича найбільша радість 
затьмарювалась. Третій від 
краю стілець, де мав сидіти 
його обласний шеф — заві
дуючий облздороввідділом—

Из лирической 
тетради I 

МАЛЬЧИКИ
Мальчики, успевшие за двадцать 
Все постичь и тайны все познать— 
Мальчики умеют обижаться, 
Мальчики умеют целоваться, 
Каждый раз другую провожать. 
Умные, начитанные мальчики 
Нежность пьют и с каждым годом 

старятся, 
И в любовь играются, как 

в мячики, 
Легкою победою бахвалятся. 
Мальчики особенное ищут... 
...Нежность нм за тридцать 

не испить, 
И в любви, как самый жалкий 

нищий, 
Будут подаяние просить.

МИНУТКА*
Это ли шутка, это ли шутка!
Что для влюбленного может быть 

горыие, 
Ведь остановка всего лишь минутка — 
И не больше.
В этой минуте толку-то, толку, 
Но и минута для счастливых — 

счастье: 
Милой успеешь с вагона вдогонку 
Вымолвить «здрасте!».
Эта минута сердца будоражит, 
Многих утешит, других озадачит. 
...Слышите, люди, минута даже 
Многое значит!..

_________ Александр ЧЕРНЕЦКИЙ.
♦) Минутка — остановка электрички на 

Кавказских Минеральных Водах.

той стілець пустував. «За. 
раз же його любимий но
мер!» — подумав конфе
рансьє і в ту ж мить по
тягся вперед. До передньо
го ряду незалежною гор
довитою ходою крокував...

Він був у знайомому 
синього драпу пальті з ви. 
лнекуючнм каракулевим ко
міром і в такій же караку
левій шапці.

— Вони! — У груди 
вкрався приємний холодок, 
наче хто обкутував серце 
шозком. Перехопило по
дих. — Тільки ж — чому 
у шапці? — напружував 
очі конферансьє, вдивляю
чись в затемнений зал. Він 
пам’ятав свого шефа завж
ди у шляпі. — Зрозуміло: 
скромність. Вона-бо — ок
раса людини!..

Сумніви остаточно розві
ялись, коли Іван Сидорович 
побачив, як шанобливо під
хопились із своїх місць Ам
брос Сидорович та голова 
райвиконкому, як потиска
ли прибулому гостеві руки, 
як усаджували.

Конферансьє перебирав з 
нетерплячки ногами. Моно
лог здавався йому безкінеч
ним. Нарешті, «Христина 
АрхипівнД» на середині зби
лась і на мить замовкла.

— Досить. Кінцівку самі 
додумають, — зрадів Іван 
Сидорович.

Він вибіг на сцену і за
аплодував, збуривши весь 
зал. Потім спинився біля 
місця, де сидів найпочес- 
ніший гість.

— Дорогі товариші гля
дачі! — не сказав, а прос
півав Іван Сидорович не 
своїм голосом і на хвилю 
завмер, прислухаючись до 
його нових модуляцій. — 
Користуючись присутністю 
дорогого нашого обласного 
товариша і враховуючи йо
го любов до... його любов,

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ КОМЕНТАР 
ДО ЕТАПІВ КОСМІЧНОГО ПОЛЬОТУ

ВИХОДИТЬ НА ОРБІТУ
ЛЮЧОВЕ завдання космонавтики — 

подолання сили тяжіння неможливо 
розв’язати, не маючи ракет, здатних 
розвивати космічні швидкості. Саме ус
піхи і досягнення радянських ракето- 
будівників стали базою для тріумфаль
них польотів космічних кораблів «Вос- 
ток», що хвилюють тепер увесь світ.

Як же побудований ракетний двигун, 
здатний розвивати в 20 раз більшу по
тужність, ніж Кременчуцька гідроелек
тростанція?

Сучасні ракетні двигуни працюють 
або на твердому, або на рідкому па
ливі. Наприклад, рідинний ракетний дви
гун. В камеру згорання двигуна впорс
кується пальне і окислювач — компо
ненти палива. Ними, можуть бути, 
наприклад, гас і азотна кислота.

Компоненти рідкого палива збері
гаються в баках ракети набагато біль
ших за об’ємом, ніж камера згорання. 
Це дає можливість збільшити час робо
ти рідинного ракетного двигуна порівня
но з двигуном твердого палива. Але це 
ж і ускладнює двигун. Виникає потреба 
перекачувати компоненти палива з баків 
у камеру згорання, регулювати спів
відношення пального і окислювача, 
кількість подачі палива.

Робота ракетного двигуна полягає в 
переміщенні апарата. Вона вимірюється 
добутком сили тяги на пройдений ра-
кетою шлях. Потужність 
же двигуна—це робота, 
яку він виконує протя
гом секунди. Коли ми те
пер пригадаємо, що швид
кість дорівнює шляху,

наша балетна трупа вико
нає «Танок маленьких мед
сестер...», — пробачте, «ма
леньких лебедів». На паль
чиках, на пальчиках!..

Номер скінчився. Услід 
танцюристкам, що поплив
ли за куліси, виплив кон
ферансьє. Кинув полум’я
ний погляд на завітне міс
це, але...

Товариш з області стояв 
спиною до сцени і просив 
тиші. Головлікар витягся і 
замахав на експансивних 
глядачів, а кцмусь навіть 
пригрозив пальцем: тихо, 
мовляв, товариш з області!..

— Спасибі Івану Сидоро
вичу, що він так прекрасно 
знає наші смаки, — почав 
гість. — Ми любимо і Чай- 
ковського, і Глінку, і Мико
лу Віталійовича Лисенка. 
Тільки...

Конферансьє стояв, схи
ливши набік голову і пок
лавши долоню на долоню, 
готовий аплодувати. Його 
трохи бентежив голос об
ласного товариша: якийсь 
він не той... «Грип захвати
ли», — співчутливо подумав 
Іван Сидорович. А товариш 
продовжував:

— ...Тільки я, ви це доб
ре знаєте, ніякий не облас
ний начальник, а просто 
конюх. Іван Сидорович, ма
буть, не розглядів.

Іван Сидорович скіфською 
бабою стояв на сцені. До
лоні були складені, погас
лий погляд втуплений у» 
промовця. Сумнівів бути не 
могло: у цьому товаришеві 
він справді впізнав тепер 
колгоспного конюха, знатну 
людину села, який жив за 
п’ять хат від нього і якого 
він до цього якось не помі
чав.

А в залі, мов буря, зір
вались аплодисменти. Смія
лись і аплодували гості, 
сміялись і аплодували одно
сельчани. Іван Сидорович 
не зчувся, як руки його 
самі по собі зробили хло
пок: раз, потім ще і ще, 
швидше і швидше, і він, 
увійшовши в роль, гукав до 
залу:

— Оплески, товариші, оп
лески!

Микола ПЕТРОВ.
Знам’янськин район. 

НАШІ ГОСТІ
ОСЬ ВЖЕ кілька дніп в Кі

ровограді з незмінним ус
піхом проходять гастролі теат
ралізованого ансамблю пісні' 
і танцю циган , під . художнім 
керівництвом Заслуженого ар
тиста Аджарської АРСР В. Кор-
жова. В програмі талановитого 
колективу старовинні циганські 
пісні і танці, твори циган кра
їн народної демократії, театра
лізовані вистави.

Особливо тепло сприймають 
глядачі виступи молодого тан
цюриста Валерія Чунчукова, 
виконавця таборних танців Ва
силя Чунчукова, солістів Г. Ле- 
карева і Л. Волох, танцюрист
ки О. Леванської, концертмей
стера Ж. Кормової тс Ін,

який проходить тіло за одиницю часу, 
то легко встановимо, що потужність, яку 
розвиває ракетний двигун, дорівнює 
добуткові сили тяги на швидкість по
льоту ракети.

Чим більшою є швидкість польоту, 
тим більша потужність ракетного двигу
на. При польоті ракети з першою кос
мічною швидкістю, що дорівнює майже 
8 кілометрам на секунду, її двигун роз
виватиме потужність більш як 20 тисяч 
кінських сил на кожний кілограм спа
люваного палива.

Багато проблем виникло перед твор
цями ракетних двигунів. Тут є над чим 
попрацювати спеціалістам багатьох га
лузей науки. Металурги повинні були 
дати жароміцні метали, хіміки — висо
коякісне паливо, конструктори — спро
ектувати двигун, теплотехніки — забез
печити його охолодження, кібернети
ки — розробити автоматичні • системи 
керування і контролю. Велика праця 
радянського народу вкладається в ство
рення космічного' корабля, ракети- 
носія та її двигунів. Висока оцінка цієї 
плодотворної праці в успішних польо
тах нових радянських космонавтів Ан- 
дріяна Ніколаєва і Павла Поповича.

Юрій СУШКОВ, 
кандидат технічних наук.

*, ЛЕНІНГРАД. Піонери і 
школярі Смоленського рано- 

!< ну люблять свій Будинок 
піоперів. Учні навчаються в 
різних гуртках. Цікаву мо
дель пасажирської ракети 
виготовляє учень 8-го класу 

1143-ої школи Геннадій Бі- 
лов. ■»—

На знімку: Гснпадій БІ- 
ЛОВ біля своєї моделі па- 

і сажнрськдї ракети.
} Фото В. ЦІНА.
> (Фотохроніка ТАРС).

Редактор П. МАРЧЕНКО.

ДМІСТА Ц
Кінотеатр «Снвашець». Для 

дітей «ФЕДЬКО». Початок об 
11 год. ЗО хв. та 12 год. 50 хп. 
дня. Перед останнім сеансом в 
залі демонструються додаткопі 
фільми: «ПОВЕРНЕННЯ В
ЖИТТЯ» та «ХУДОЖНИК 
ЗЛАТЮ БОДЖІЄВ». На літ
ньому майданчику «ВІДРЯД
ЖЕННЯ*. Початок о 8 год. 
45 хв. вечора. Додаткові філь
ми «МОСКВА—АНТАРКТИДА» 
та «ЗА ВИСОКУ КУЛЬТУРНУ 
ТОРГІВЛЮ».

Кінотеатр ім. Дзсржннського. 
«В ЦЮ НІЧ». Початок о 12 
год. 45 хв., 2 год. ЗО хв., 4 гол. 
15 хп. дня, 6, 7 год. 45 хп..
9 год. ЗО хв. вечора. На літньо
му майданчику «ВОНА ВАС 
ЛЮБИТЬ». Початок о 9 гол. 
вечора. Для дітей «НОВИН 
ІУЛЛ1ВЕР», Початок о 9 год. 
ЗО хв. та 11 год. ранку. До
датковий фільм перед останнім 
сеансом п залі і на літньому, 
майданчику «НАША ПРАВДА».

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.
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БК 00276. Зам. № 5072.

Редакція працює з 10 години ранку до 6 години вечора, 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!

Кіровоі'радська обласна друкарня ім. Г. М. Димитрова.
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