
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

НАУКА
ІДЕЙНОГО 
ЗМУЖНІННЯ

Марш дивізій,
11 одягнутих у броню

1 жовтня в Києві відбув
ся огляд військ, які брали 
участь у навчанні «Дніпро».

Минуло майже два тижні, 
як підняті по тривозі ці 
полки і дивізії вийшли з ра
йонів свого розташування. 
Позаду залишилася багато
кілометрові стрімкі марші 
і безсонні ночі, гарячі бої.

і от тепер «східні» і «за
хідні» зібралися разом на 
величезному плаці. Не

(ОГЛЯД військ 
НЯВЧАННЯ

„ДНІПРО-видно ні золотих погонів, ні 
парадних мундирів. Усі — 
від солдата до генерала — 
е польовій формі.

Стрій колон простягся 
на кілька кілометрів. За ко- 

воїнів •— бойова 
техніка, на танках і броне
транспортерах піднято 
стволи гармат і кулеметів. 
Піднялися, наче перед 
стартом, загострені сигари 
ракет.

Заключний етап навчан

ня прийшли подивитись де
сятки тисяч трудящих.

На центральну трибуну, 
розташовану перед фрон
том строю, тепло зустріну
ті присутніми піднімаються 
тт. Л. І. Брежнєв, О. М. Ко- 
сигін, М. В. Підгорний, 
П. Ю. Шелест, Д. Ф. Усти- 
нов, В. В. Щербицький, чле
ни і кандидати в члени По- 
літбюро ЦК КП України, ке
рівники ряду обласних пар
тійних організацій Білору
сії, вцщий командний і на
чальствуючий склад Зброй
них Сил СРСР.

Присутні військові деле
гації дружніх ар/лій.

Над плацом радіо розно
сить команду:

— РівняйсьІ Струнко!
Перший заступник міні

стра оборони СРСР, Маршал 
Радянського Союзу І. Г. 
Якубовський віддає рапорт 
міністрові оборони СРСР, 
Маршалові Радянського 
Союзу А. А. Гречко. Мі
ністр об'їжджає війська, ві
тається з воїнами, поздо
ровляє їх з успішним за
кінченням навчання. У від- 
повідь гримить дружне сол
датське «ура!»

Закінчивши об'їзд військ, 
міністр піднімається на три
буну і виголошує промову. 
Він говорить, що навчання 
показало високу майстер
ність наших командно-полі
тичних кадрів і штабів, доб
ру польову виучку військ, 
міцні морально-бойові 
якості солдатів, сержантів, 
офіцерів і генералів, їх го
товність виконати найсклад
ніші і найвідповідальніші 
бойові завдання.

Міністр оборони СРСР, 
Маршал Радянського Сою
зу А. А. Гречко звертаєть
ся з словами подяки до 
всіх учасників навчання.

— Дозвольте, — говорить 
він, — від імені особового 
складу Збройних Сил за
певнити Комуністичну пар
тію, наш Радянський уряд, 
весь радянський народ в 
тому, що воїни Радянської 
Армії і Військово-Морсько
го Флоту готові виконати 
будь-який наказ Батьківщи
ни по захисту завоювань Ве
ликого Жовтня.

Потім почався урочистий 
марш військ.

Над колонами бронетранс
портерів, танків, машин з

десантниками пронеслися 
швидкокрилі винищувачі, 
літаки-розвідники, бомбар
дувальники.

На огляді пройшла тількуі 
невелика частина бойової 
техніки і не, всіх з’єднань, 
які брали участь в навчанні 
«Дніпро». Але й те, що бу-
ло показано, с переконли
вим свідченням могутності 
наших Збройних Сил, їх 
постійної готовності до за
хисту завоювань Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції. Це навчання •— 
бойовий звіт нашої армії 
Центральному Комітетові 
КПРС, Радянському урядо
ві, всьому радянському на
родові напередодні славно
го 50-річчя соціалістичної 
Батьківщини.

Після огляду військ мі
ністр оборони СРСР, Мар
шал Радянського Союзу 
А. А. Гречко дав на честь 
учасників навчання обід, на 
якому були тт. Л. І. Бреж
нєв, О. М. Косигін, М. В. 
Нїдгорний, П. Ю. Шелест, 
Д. Ф. Устинов, В. В. Щер
бицький, члени і кандидати 
в члени Політбюро ЦК КП 
України, а також глави вій
ськових делегацій соціаліс
тичних країн, маршали Ра
дянського Союзу та родів 
військ, генерали і офіцери 
Радянської Армії.

Обід пройшов у теплій, 
сердечній обстановці.

(РАТАУ).

ДІЛА РОКУ 
ЮВІЛЕЙНОГО

Комсомольсько - моло
діжна бригада форму
вальників Віталія Геть
манця з цеху ковкого 
чавуну заводу «Червона ф 
зірка» за минулу семи- і 
річку виконала дев’ять 
річних норм. Сьогодні ця 
бригада теж одна з кра
щих на заводі, успішно 
бореться за звання ко
лективу імені 50-річчя 
Великого Жовтня.

У змагання за це ви
соке звання на заводі 
включилося повад двад
цять комсомольсько-мо
лодіжних бригад.

» * з
З нетерпінням чекають 

кіроної радці відкриття 
тролейбусної лінії. І 
комсомольці спенуправ- 
ліния «Електромонтаж» 
це добре розуміють. 15 
комсомольців з бригади 
Григорія Мірошниченка, 

працюють нині на і 
І підстанції тролейбусного !

депо, виконують постій
но норми на ПО—120 

г процентів.

, (Закінчення на 3-й стор.)

На фото: ланкові бригади монтажників тресту «Кіровоград- 
промбудя Борис Бесшкуренко (зліва) і Петро Ткаченко. 

Фото В. КОВПАКА.

НА ЧЕСТЬ
СВЯТА
У відповідності з Поста

новою ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР на ознамену
вання 50-річчя Радянської 
влади випускаються в обіг

з 1 жовтня 1967 року юві
лейні монети вартістю в 
один карбованець, 50, 20, 
15 і 10 копійок.

Поряд з монетами, які 
перебувають тепер в обігу, 
ювілейні обов'язкові до 
приймання державними, ко
оперативними, громадськи
ми підприємствами, устано
вами, організаціями, кол

госпами та окремими осо
бами в усі види платежів, а 
також банками, ощадними 
касами і поштовими під
приємствами для зарахуван
ня у вклади, на поточні, роз
рахункові рахунки, для пе
реказування і на екредити- 
ви без усяких обмежень.

(ТАРС).

Центральний Комітет ВЛКСМ прийняв постанову 
про поліпшення навчання членів ВЛКСМ і весвілко- 
воі молоді и 1967—68 навчальному році. У вій визна
чено, що в сучасних умовах особливо важливого зна
чення набуває глибоке і творче оволодіння комсо
мольцями і молоддю марксистсько-ленінською теорі
єю, вірне розуміння ними внутрішніх і зовнішньопо
літичних проблем комуністичного будівництва в Ра
дянському Союзі, розвитку світової соціалістичної 
системи, стратегії і тактики комуністичних і робітни
чих партій, молодіжного руху в боротьбі за мир, де
мократію та соціалізм.

У 1967—68 навчальному році головна увага в систе
мі комсомольської політосвіти зосереджується на 
глибокому вивченні Тез ЦК КПРС до 50-річчя Вели
кого Жовтня, проблем, пов'язаних з перетворенням 
у життя марксистсько-ленінського вчення, з практи
кою комуністичного будівництва на сучасному етапі. 
Слухачі опановуватимуть питання історії КПРС, бо
ротьби нашої партії за єдність міжнародного кому-ротьбп нашої партії за єдність 
вістнчного руху і згуртова
ність світової соціалістич
ної системи, роль світової 
соціалістичної системи, між
народного робітничого, на
ціонально-визвольного і мо
лодіжного руху в револю
ційному перетворенні світу.

Важливого значення в політгуртках надається та
ким проблемам: гармонійному розвитку особи в ко
лективі, взаємовідносинам колективу і суспільства, 
морально-етичним аспектам формування пової люди
ни, а також вивченню філософських основ кому» 
містичного світогляду, наукового комунізму, питань 
науки і культури, етики та естетики.

Нинішній навчальний рік у системі комсомольської 
політосвіти проходитиме в обстановці відзначення 
50-річчя Радянської влади, огляду всіх досягнень 
Радянської держави.

Центральний Комітет ЛКСМ України вимагає від 
комітетів комсомолу підвищити якість політичної 
підготовки молоді, допомагати їй творчо сприйняти 
досвід комуністичного будівництва в нашій країні і 
пов’язати вивчення діяльності Комуністичної партії 
з конкретними справами свого колективу, допомогти 
юнакам та дівчатам свідомо визначити своє місце в 
боротьбі за торжество комунізму.

Обкоми, міськкомі), райкоми комсомолу повинні 
широко і всебічно обговорити на зборах, бюро, пле
нумах комітетів комсомолу питання, пов’язані з ор
ганізацією політичного навчання комсомольців 1 мо
лоді. Перші заняття в усіх ланках політосвіти слід 
присвятити вивченню Тез ЦК КПРС «50 років Вели
кої Жовтневої соціалістичної революції».

При вивченні питань марксвстсько-лсиінської 
теорії, проблем боротьби КПРС за єдність міжнарод
ного комуністичного руху звернути особливу увагу 
па опанування творів Маркса, Енгельса, Леніна, ма
теріалів з'їздів партії.

Поряд з гуртками і теоретичними семінарами «Кру
гозір», «Паїв Ленінський комсомол», «Молодь і су
спільний прогрес», «Бесіди про партію», «Бесіди про 
виробничий колектив», університетами молодого 
марксиста, слід широко залучати молодь до "участі в 
молодіжних політичних клубах за інтересами: «Бать
ківщина», «ІТрометей», «Рідна земля», «Глобус», 
«Райдуга», «Еврика», «Олімп». Програми цих полі
тичних клубів передбачають органічне поєднання се
мінарських занять з питань марксистсько-ленінської 
теорії з творчими диспутами та дискусіями, тема
тичними бесідами і вечорами. Особлива увага ленін
ським урокам — дійовій формі вивчення теоретичної 
спадщини В. 1. Леніна.

Комітети комсомолу мають -забезпечити якісний 
добір пропагандистів, керівників різних форм полі
тичної освіти, запрошувати до виховної робот» з мо
лоддю кращих комсомольських активістів, спеціаліс
тів народного господарстві), ветеранів партії і ком
сомолу, молодих вчених.

Треба постійно підвищу ваги теоретичний та полі
тичний рівень комсомольських працівників, активу, 
пропагандистів. Систематично проводити семінари 
комсомольських пропагандистів, методичні конферен
ції, симпозіуми, обговорення рефератів лекторів і по- 
літіпформаторів, вчити їх найефективнішим формам 
та методам впливу на молодь. У листопаді рекомен
дується провести республіканський семіпар-нараду 
пропагандистів, керівників різних форм політичного 
навчання комсомольців і молоді. Для узагальнення і 
поширення кращого досвіду роботи комсомольських 
організацій по політичному загартуванню молоді ре
дакціям молодіжних газет і журналів, молодіжним 
редакціям радіо і телебачення слід розробити кон
кретні заходи по широкій пропаганді і роз’ясненню 
актуальних проблем політичної освіти юнаків та дів
чат, постійно висвітлювати питання марксистсько- 
ленінської теорії, систематично вести ділову розмову 
про роль пропагандистів у піднесенні ідейно-виховної 
роботи серед молоді.

«в

«ВИ, МОЛОДІ ДРУЗІ, ПОВИННІ ЛИШАЇ лея БАТЬКІВЩИНОЮ ТАК. САМО, ЯК ЛГ 
ШЛЮСЯ НЕЮ Я, СТАРА ЛЮДИНА. КОМСОМОЛЬЦІ 1 МОЛОДЬ, ВЧ^СЯ ІДЕ БІЛЬШІ 
РОБІТЬ ЦЕ З РАДІСТЮ, III НА ГОДИНУ НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО МАЙБУТНЄ НАШОЇ ВІ 
ЛИКОЇ БАТЬКІВЩИНИ».

К. г.. ЦІОЛКОЯСЬКИЙ.
-♦Комсомольская правда», 1934 рік.

Одне із звершень покоління, до якого звертався зірковий лоцман, 
космосу. На 4-й стор. питайте матеріали, нрпежпчєяі Ю-річчю аопусму 
єьного штучного супутника Землі.
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МОЛОДЕ, ТА НЕ ЗЕЛЕНЕ!
ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ ТЕХНІЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ

Перших відвідувачів 
прийняла 1 жовтня Цен
тральна виставка техніч
ної творчості молоді, 
експозицію якої розгор
нуто в 21 павільйоні 
ВДНГ СРСР. На ній 
представлені досягнення 
молодих винахідників, 
конструкторів і раціона
лізаторів — учасників 
всесоюзного огляду тех
нічної творчості юнацтва. 
Цей огляд проводився 
протягом року під деві
зом «Ювілеєві Жовтня —

майстерність і пошук мо
лодих».

Дві з половиною тися
чі експонатів виставки — 
це зразки і макети нових 
приладів, моторів, ори
гінальних пристроїв, най
складнішої електронної 
апаратури. їх впровад
ження в різних галузях 
промисловості, на транс
порті і в сільському гос
подарстві вже дало ве
личезний економічний 
ефект.

На виставці будуть 
проведені «Дні молодо
го новатора», конкурси 
на звання кращого тока
ря, фрезерувальника, 
тракториста, шофера, зу
стрічі переможців огля
ду з міністрами, визнач
ними вченими, спеціаліс
тами народного госпо
дарства, ветеранами пра
ці. Відбудеться конфе
ренція молодих буді
вельників Москви і Ле
нінграда. Учасники ви
ставки, яка триватиме 
до 20 жовтня, відвіда
ють науково-дослідні ін
ститути і конструктор
ські бюро Москви.

(Кор. ТАРС).

Фестиваль студен
тів КРАЇНИ, присвя
чений 50-річчю Жовт-' 

ня, відкрився 1 жовтня в 
Баку. В столицю Азербайд
жану приїхали студенти ву
зів Москви, Риги, Львова, 
Тбілісі, Єревана та бага-

Студентський 
фестиваль

тьох інших міст країни. До
віз фестивалю: «Вславляю 
мою Батьківщину ясну. Рес
публіку мою».

у програмі фестивалю 
диспути, зустрічі з ветера
нами революції, героями 
праці, концерти художньої 
самодіяльності.

(Кор. ТАРС).

«Я просто вважаю, що без романтики ми не зможемо жити. Світ зупиниться. 
Я впевнений, що рухають його вперед мрійники і фантазери. Це просто інша наз
ва революціонерів, винахідників і поетів. А комунізм — це найвища романтика».

А. МЕРКУЛОВ.

Що означає це неспокійне і дивне слово — романтика? Боротьбу за радість 
майбутнього? Притягання далеких країв? Чи пошуки незвичайного у буднях, твор
чості? А може, романтика світиться й іншими гранями?

В Пс®МАНТИКУ
фальшиві документи, зника
ли з концтабору і знаходи
ли дорогу до Чорного лісу.

Багатьох врятувала, а 
сама не вбереглася. Схо
пили гестапівці. Година-

СОЧІ, 2 жовтня. (Кор. ТАРС). Пісня Олександри 
Пахмутової «Ніжність» здобула перше місце і приз ЦК 
ВЛКСМ на міжнародному фестивалі молодіжної пісні, 
що проходить у Сочі. Ця лірична мелодія прозвучала у 
виконанні 18-річної співачки з Ленінграда Марії 
Кодряну.

__ а хвилювалася, колії одержала запрошення взяти 
участь у фестивалі, — сказала Кодряну. — Раніше мені 
не доводилося виступати на такому відповідальному 
огляді молодих артистів. -

Друге місце на конкурсі на крашу пісню здобув твір 
болгарського композитора Бориса Караднмчева «Пісня 
про людину, яка не підписалася*. її виконав Бісер Кі
ров, 24-річний соліст естрадного оркестру «Балкантонэ.

Трете місце жюрі присудило румунській пісні. Це — 
«Любима земля» композитора Георгі Григоріу. її вико
нала Дойна Бадя.

З жовтня на фестивалі закінчиться конкурс виконав
ців. Жюрі назве кращих із 17 співаків Болгарії, Угорщи
ни НДР, Куби, МНР, Польщі, Румунії, Чехословаччини 
та’СРСР. 
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£2ЕРЕЗЕНЬ кинув під ноги 
проталини і вирізьбив 

на гілках перші бруньки. 
Від їх пахощів п’янило. А 
ще п’янкішим було почуття 
свободи. І коли перші ком
сомольці зібралися на орга
нізаційні збори, ось-ось го
товий був зірватися з уст 
заклик: «Дайош світову ре
волюцію!» Метушливий Па
риж і похмурий Лондон у 
їх уяві вже здіймали черво
ні прапори. Та був важкий 
1919 рік. Вороже кільце 

Рад. Тож на перших комсо-

ми її били 
ми палицями, катували, але не вирзали 
ня.

гумови- 
зізнан-

стискало Країну
/польських зборах відразу постало питання: хто 
бажає на фронт?

«І відгукнулися всі», — згадує Людмилова.
Вони вже бачили себе на коні з шаблюкою 

у шаленій атаці чи з гвинтівкою в дозорі. Та 
повітовий комітет комсомолу був невмоли
мий: «Послати в Червону Армію тридцять про
центів членів Спілки. Решта залишається на 
місцях». Відрядили кращих з кращих. П’ятде
сят чоловік.

Решта вже в травні перейшла на казармений 
стан, вступила в загони особливого призначен
ня, бо до міста кралася банда Григор’єва.

«Комсомольцям но доводилося відпочивати ні 
идень, пі вночі. 8 годин працювали на підприємстві, 
я потім — у повіткомі. Не раз нічну тишу порушува
ли команди чергових, — згадує та ж Людмилова. — 
Комсомольці похаппем одягались, вибігали з примі
щення, шикувалися і, одержавши наказ, вирушали 
на охорону міста».

«Мы наш, мы новый мир построим», — тоді зрина
ли тз тут, то там над містом дзвінкі голоси.

Червона Армія вигнала банду. Та влітку са
раною насунули денікінці. У підпілля пішов 
комсомол, створив підпільну друкарню, і ві
дозви до населення не гірше куль дошкуляли 
ворогам.

Важко їм було — першим. Та сьогоднішні 
юні їм по-доброму заздрять і скаржаться, що 
хіба у наш час віднайдеш романтику.

ТАК ДУМАЛА й Оленка. 
“ Потім і вчителькою ста

ла — Оленою Захарівною 
Бур'яновою. Ні, ні, та й 
бачила себе то чапаєвською 
кулеметницею, то розвід
ницею у Котовського. І все 
розповідала дітям про муж
ність. Це було перед вій
ною. А вже у перший пово
єнний рік посивіла вчитель
ка розповідала перерослим 
школярам про подвиг ком
сомолки Бур’янової.

Вона, Бур’янова, почала 
шукати підпілля, тільки фашисти окупували 
місто;. Відразу знайти не вдалося. Тож сама 
організувала підпільну комсомольську групу 
3 старшокласників і вчителів. Орлине серце і 
в Михайла Тихонського, і в Миколи Безфамиль- 
ного, Надії Шаповалової, і в Тамари Щер- 
акозоі. Вони писали і розповсюджували лис

тівки, допомагали військовополоненим. Щер- 
бакова влаштувалася друкаркою в поліцію і 
дістазала для підпільників перепустки. 
МУПппптґ/пН ,19’2 ”?лУ13а "ак“ЗОМ ПІДПІЛЬНОГО Обко- 

Iу б’Л ,П. Гл"псрсій,,і організації, що діяли в міс- 
т'' °° ПЛ с” п °л"у ~ ІМЄ|’І Ворошилова. Олена 
пільннків."3 ЦСМ’ “ П квартн₽а - Я“КОЮ для під.

В°на ночі просиджувала біля приймача, ловлячи 
голос Москви. А ранком, мов бистрокрилі птахи, роз
літалися по місту свіжі повідомлення Радінформбкь 
ро. З іі допомогою військовополонені одержували

покоти- 
АХ лася на захід. А в місті 
ще пахло пороховим димом 

» і битою цеглою. Молодим 
хотілося з Армією дійти до 

А їм казали: «Під- 
Потім. Зараз робо

ти і в місті вистачить».
І вони, 16—18 річні, взя

лися за лопати і кельми. На 
«Червону зірку» спочатку 
прийшло 18 комсомольців. 

__  ___ Потім число перших зрос-
ДЖ.Л ІГ ло до 120. І Валентин Га

маюн, і Катерина Зубова, і 
Микола Олексієнко, як і їх однолітки, не мали 
спеціальності. Розбирали завали, клали стіни, 
склили вікна. Працювали і в дощ, і в 25-гра- 
дусний мороз.

І завод підвівся з руїн, ожиз. Микола Олек
сієнко став штампувальником, Валентин Га
маюн — слюсарем. І вже у 1949 році Вален
тин Гамаюн працював у рахунок 1952 року, а 
Георгій Горський і його на рік випередив.

Невблаганно спливали роки. Не той нині за
вод. А молодь?

Рік 1969. «Постановили виготовити інстру
мент, зібрати -книги і настільні ігри для будів
ників Каховської ГЕС», — читаємо в протоко
лах засідань завкому комсомолу. 1 поряд — 
позначка про виконання.

Рік 1962. «Взяти шефство над виконанням за
мовлення Республіки Куба і виконати замов
лення достроково, до 45-ї річниці Великого 
Жовтня», — знову читаємо в протоколах. А 
далі — конкретне завдання кожній комсомоль
ській організації цеху, кожній групі.

Рік 1967. На заводі кожний шостий робіт
ник — комсомолець. Знайомимося з Наташею 
Лупинос. Вона — токар, бригадир комсомоль
сько-молодіжної бригади комуністичної праці. 
Бесіда коротка, хоч зміна й закінчилася. Лише 
дізнаюся, що з нормами справляються та що 
в кіно всією бригадою ходять. «На заняття в 
технікум на шість годин, — немов виправдо
вується Наташа. — А ще й на Госпітальний про
вулок треба з’їздити, там одна _____
бабуся зверталася, щоб допо
могли будівельним матеріа
лом.

З технікумом ясно, а от з 
бабусею не зовсім. «Наташа ж 
депутат міськради», — пояс
нив член завкому комсомолу 
Віктор Голубицький, 
вже побігла.

Потім ми ще раз 
з Наташею. Про 
бригади, про роботу йшла мо
ва. І фрези та різці в її розпо
віді були не звичайним мета
лом, а казковими умільцями, 
володар яких — людина. 
-------------------------------------@

КАНОНАДА вже
лася на зг

коли вона

зустрілися 
дівчат її

Тільки народившись, комсо
мол почав готувати собі юну 
зміну. На Єлисаветградщині ди
тячий комуністичний рух заро
дився в 1922 році. З невеликих 
загонів виросла сьогоднішня ба
гатотисячна піонерська черво- 
ногалстучна сім’я.

На фото: осередок харчови
ків із загоном піонерів та воїна
ми підшефної частини Червоної 
Армії.

Фото 1925 р.

РОМАНТИКУ кожний по- 
різному розуміє. Саме 

тому в школі № 11, яку за
кінчила Катя Яновська, і за
раз не здогадуються, що 
примусило дівчину після 
школи піти на завод. (

Матеріальна потреба? Ні. 
Сім’я Катерини цілком за
безпечена.
Слабкі знання? Та як 
можна про це подумати, ко
ли дівчину пам’ятають як 
одну із сильних учениць, 
медалістку.

Катя в школі була особливою ученицею.
Про чудодійний промінь лазера, ще будучи 

у дев'ятому класі, читала лекції в центрально
му лекторії. Цей шістнадцятирічний пропаган
дист, член товариства «Знання», обслужив 
більше 18 тисяч робітників і службовців. І це 
в той час, коли пропагандистом може бути ли
ше доросла людина, яка має освітній ценз.

У фізику, в техніку Катя і в школі була, і 
зараз залишилась закоханою. Гурток юних лю
бителів техніки вона почала відвідувати в п’я
тому класі. Тоді їй доручали лише чорнову ро
боту — кріпити, паяти. А трохи згодом вона 
приступила до виготовлення цифрового сума
тора. .

Дехто з однокласників заздрив: мовляв, ця 
вступить до інституту. Та замість студентського 
квитка вона так само гордо показувала пере
пустку на «Червону зірку». А трохи пізніше і 
студентський квиток, тільки з позначкою «ве
чірній відділ».

В електротехнічній лабораторії працюють ли
ше два представники жіночої статі, в їх числі 
Катя—електромонтером.

Чи не шкодує Катя, що не навчається на 
стаціонарі?

Питання навіть образило дівчину.
— Що ви? Я ж свідомо пішла на це.
От і спробуй точно визначити, що таке ро

мантика!
Матеріал підготували: В. ГОЛУБИЦЬ
КИЙ — начальник штабу «Комсомоль
ського прожектора» заводу «Червона 
зірка», П. КОВЕРГА — секретар комі
тету комсомолу заводу «Червона зірка», 
Е. КОЛЯДА, Р. ТУР БАЙ — наукові 
працівники обласного краєзнавчого му
зею, Г. ПРОКОПЕНКО, в. цвях — 
спецкори «Молодого комунара».

м. Кіровоград.

Молодіє і кращає наш Кі
ровоград. То будівельники 
роблять його таким. Серед 
них — і комсомолка Світла
на Корсун. У бригаду ма.ій- 
рів-штукатурів першого бу
дівельного управління трес
ту «Кіровоградпромбуд» во
на прийшла після закінчен
ня профтехучилища. Сьо
годні Світлана не лише 
майстер своєї справи, а б 
член комсомольського комі
тету тресту, баскетболістка 
товариства «Авангард».

Фото В. КОВПАКА.
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ДІ "V МЕНЕ є давній хороший друг, який 

* ділить зі мною радість успіху і сму
ток невдач. З ним я вперше їздила до 
Києва і до Москви. Скільки доріг зви
вистими стрічками розмотувалось за на
ми і попереду нас. Мій друг — заслуже
ний самодіяльний ансамбль танцю «Ят
рань».

Членом цього колективу я стала ще з 
шкільних років. І ось уже дев’ять весен 
у моїй пам’яті шумлять оплесками кон
цертні зали України, Росії, зарубіжних 

СЛОВО 
ПРО ДРУГА

країн. Танці. Запальні, урочисті, жар
тівливі, вони перепиваються райдугою 
настрою, яку перекидаємо ми, «ятраіг- 
ці», зг сцени до залу для глядачів. Коли 

“Йикенуеш запальний танець, не помічаєш 
ні вогнів рампи, ні глядачів. Тільки десь 
поруч палає вечірнє багаття, нагадуючи 
про неспокійне життя. А потім жагучий, 
нестримний, відчайдушний вихор підхоп
лює тебе і несе навколо ватри. І тоді 
на мить перетворюєшся на птаха, яко
му не страшно ні зламати крила, пі по
мерти від голоду чи холоду, але який 
боїться втратити свою волю...

Нещодавно ми повернулися зі столиці 

нашої республіки, де виступали па фес
тивалі. Ніколи не забудуться усмішки 
киян, схожі на букети квітів, і тендітні 
букети, схожі на усмішки. Позаду пе
редостанній тур конкурсу художньої са
модіяльності, присвяченого 50-річчю Ве
ликого Жовтня, попереду — останній.

Зараз у нас — гаряча пора. Репети
руємо старі танці, відшліфовуємо окре
мі рухи, деталі, а заодно розучуємо і 
нові. Попереду — боротьба за ювілейне 
«золото». Основним своїм суперни

ком вважаємо Хар
ківський ансамбль 
танцю «Квітка».

Я працюю па те
леграфі. Цього ро
ку вступила до 
Кіровоградські ого 
педінституту па 
перший курс ве
чірнього факуль
тету. Після роботи 
спішу в інститут, 
потім — на репе

тицію. Звичайно, важкувато це все поєд
нувати. Але вірний друг завжди прихо
дить на поміч. Дівчата нашого танцю
вального завжди підтримають добрим 
словом, щирою порадою, а коли "потріб
но, то й допоможуть.

«Ятрань» — це мій справжній друг, і 
я не уявляю, як я можу прожити без 
нього, якщо коли-небудь нам доведеться 
розлучитись. Адже втрата друга — це 
втрата в якійсь мірі і самого себе.

Євгенія НІ КУЛІ НА, 
учасниця заслуженого ансамблю 
танцю «Ятрань».

На фото: танцює «Ятрань».

ДІЛА РОКУ 
ЮВІЛЕЙНОГО

(Закінчення. Початок на 1-й стор.)«

У комсомольсько-молодіжної брига
ди Володимира Бойка з Агрегатного 
Заводу е спеціальний рахунок. Це — 
рахунок Героя Радянського Союзу 
П. Линника. Славного Героя комсо
мольці навічно занесли в список сво
єї бригади. А гроші, що заробляють на 
його ім’я, направляють у фонд миру.

Минулої весни бригада ще одним 
заходом увіковічнила світлу пам’ять 
воїна — посадила у парку імені 
Пушкіна алею імені П. Линника.

* * ♦
Комсомол міста взяв шефство над 

будівництвом дитячої лікарні в райо
ні Черемушок. Проведено три неділь
ники, на яких молоді ентузіасти до
помогли виконати земляні роботи та 
інше.

♦ • «
Стадіон «Юний піонер», що в цьо

му році став до ладу, збудовано в 
основному силами кіровоградських 
комсомольців. Це вони збудували ни
нішнього року й шість тенісних кортів, 
сім комплексних спортивних майдан
чиків, десять волейбольних і дев’ять 
баскетбольних майданчиків.

* « * у
На Черемушках зводиться гурто

житок і учбовий корпус інституту 
сільськогосподарського машинобуду
вання. Будівельники — самі студен
ти.

Допомагають зводити учбові кор
пуси й учні будівельного технікуму.

* * *
Комсомольці і молодь міста вес

ною в районі Лслеківки створили зо
ну відпочинку, посадивши дерева на 
площі близько 300 гектарів.

« * *
На комсомольсько-молодіжні будо

ви країни комсомол міста направив 
цього року 33 своїх кращих синів, в 
тому числі 11 чоловік — на «Канда- 
лакштрансбуд» і стільки ж — на бу
дівництво металургійного комбінату 
в Єнакієве. * » ♦

Комсомольці міста за вісім місяців 
розповсюдили на 8708 карбованців лі
тератури. Найбільший рахунок у 
юнаків та дівчат заводу радіовиро- 
бів, швейної (Ьабрики, середньої шко
ли № 34.

|_|АША ХОРОВА КАПЕЛА виступала на 
1 1 конкурсі самодіяльних митців у 
Києві. Жюрі конкурсу дало високу оцін
ку виконавській майстерності студентів. 
Тоді ж голова республіканського жюрі, 
соліст Київського оперного театру, ком
позитор і поет, народний артист УРСР 
Сергій Козак пообіцяв приїхати до Кі
ровограда.

І ось нещодавно С. Козак був гостем 
нашого інституту. Він прослухав багато 
творів. Особливо сподобались Сергію 
Давидовичу «Сонце заходить» В. М. 
Іконника, «Тихо, тихо Дунай воду несе» 
в обробці Степового, «Вічний револю
ціонер» М. В. Лисенка та друга частина 
«Рекаієма» Моцарта.

У нашому репертуарі був також твір 
С. Д. Козака «На Жовті Води», який ми 
виконали на прохання автора. Компози
тор зробив кілька слушних зауважень, 
що допоможуть у подальшій роботі, 

Зустрінемося 
в КИЄВІ

особливо над новим великим твором 
С. Д. Козака «Дума про Україну».

Гість поздоровив капелу з нагород
женням золотою медаллю і дипломом 
першого ступеня, які ми здобули на 
республіканському огляді-конкурсі ху
дожньої самодіяльності.

Прощаючись, гість сказав:
— Працюйте, любі друзі, і ми ще не 

раз зустрінемося в Києві.
Ми теж у це віримо.

В. ЛАЗЄЄВ, 
учасник хорової капели педагогіч
ного інституту імені О. С. Пушкі
на, студент 3-го курсу.

На фото: квіти — нашому дорогому гостю 
С. Д- КОЗАКУ

Кручі не страшні
сміливим

Завадівська траса стала міс
цем паломництва любителів мо
тоциклетного спорту. Рівно два 
місяці тому кіровоградці спосте
рігали захоплюючі поєдинки фі
налістів мотокросу IV ювілей
ної Спартакіади народів СРСР, 
а І жовтня вони стали свідка
ми міжнародного товариського 
командного мотокросу, в якому 
взяли участь спортсмени Росій
ської Федерації, Чехословаць
кої Соціалістичної* Республіки, 
Народної Республіки Болгарії, 
Румунської Соціалістичної Рес
публіки, України та Кірово
града.

Серед спортсменів братніх со
ціалістичних країн виступали 
відомі гонщики: чемпіон Бол
гарії Георгі Янакіев, чемпіон 
Румунії Овідіу Пую, неоднора
зові учасники міжнародних го
нок румун Флоріян Штефан та 
чех Антоні» Грах. Більшість з 
них вже вдруге виступають на 
Завадівськііі трасі.

Кіровограді побачили май
стрів спорту Юрія Матвєєва і 

k Генна дія Мойсеева (обидва 3 
.<?ФСР), учасників чемпіонату 

світу українських гонщиків Во
лодимира Погребняка та Леоні
да Шинкаренка.

Нашим землякам Володимиру 
Купрієнку, Валентину Бородаю, 
Миколі Більбаченку та Андрію 
Чабанову довелось вступити в 
боротьбу з відомими асами мо
тоциклетного спорту.

Першими на старт вийшли 
спортсмени на машинах класу 
250 кубічних сантиметрів. Пер
ших три кола гонку очолює 

Г. Моисеев. Український спорт
смен Л. Шинкаренко у першо
му колі був шостим. Потім 
кросмсн на машині під № 15 
впевнено обходить своїх супер
ників і решту кіл нікому не 
поступається першістю.

Другий заїзд теж був вдалим 
для Л. Шинкаренка. Всі два
надцять кіл він лідирує п гор
дій самотності. Є. Петушков 
(РРФСР) скільки не намагає
ться, але не може наздогнати 
українського спортсмена.

Трійка кіровоградців В. Боро
дай, А. Чабанов та М. Більба
ченко дружно закінчили заїзд, 
їх місця — сьоме, восьме, де
в’яте.
Та чи не найцікавішою
* була боротьба, яка розгорі

лась між спортсменами, що ви
ступали на мотоциклах 500 ку
бічних сантиметрів. Потужні 
машини долали круті підйоми 
па повній швидкості. Здавало
ся, лише якусь хвилю тому лі
дер промайнув перед суддів
ським столиком, як знову вже 
наближається його машина. В 
першому заїзді ним був О. Ле
бедев (РРФСР), в другому -• 
його товариш по команді 
Ю. Матвеев. Вдало закінчив 
перший заїзд В. Купрієнко. На 
фініш він прийшов третім. У 
другому заїзді він теж був пов
ний рішучості не відставати 
від лідерів. І це йому вдава
лось. Два кола Володимир пе
реслідував чехословацького
спортсмена Швастака Квацла- 
ва, який ішов третім. Але тра- 

токросу.
Приз обкому комсомолу 

одержав наймолодший се" 
ред кіровоградських крос-
меніп Микола Більбаченко.

На фото вгорі — М. БІЛЬ' 
БАЧЕНКО.

Фото В. КОВПАКА.

На фото внизу — команда 
Російської Федерації — пе" 
реможець міжнародного мо

пплось непередбачене — підвів 
мотоцикл. Спортсмен зійшов з 
траси.

Спортсмени Російської Феде
рації і чехословацькі кросме
ни показали приклад колекти
візму і злагодженості. Майже 
всі заїзди вони закінчували 
компактно, займаючи сусідні 
місця.

Так, в обох заїздах на маши
нах 250 кубічних см Г. Мои
сеев і Є. Петушков нікому не 
поступились другим і третім 
місцями. Четвертим і п’ятим в 
обох заїздах на машинах цьо
го ж класу були чехословацькі 
кросмени Антонін Грах і Ота- 
кар Томан.

Переможцем мотокросу ви
йшла команда РРФСР. Вона 
нагороджена призом і дипло
мом. На другому місці коман
да ЧССР. На третьому — ук
раїнські кросмени, па четверто
му — румунські. П’яте місце 
завоювала команда кіровоград
ського автомотоклубу.

Обком комсомолу встановив 
приз наймолодшому кросмену- 
земляку. його одержав Мико
ла Більбаченко.

Прощаючись, спортсмени і 
тренери побажали один одному 
успіхів і спортивних досягнеш.. 
Попереду у них — нові зустрі
чі на Завадівській трасі, яка, 
як сказав представник чехо
словацької команди Милослав 
Стібор, хоч важка і курна, але 
чудова для дружніх поєдинків.

В. ГАНОЦЬКИИ.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 4 жовтня. Перша 
програма. 11.00 — Телефільм 
«Я — Айва один». (Кірово
град). 11.20 — Художній фільм 
«Кріпосна актриса». (Кірово
град). 16 55 — Кубок володарів 
кубків з футбола. «Мотор» 
(Цвіккау) — «Торпедо» (М).
18.45 — Кіровоградські вісті. 
18.55 — Кубок європейських 
чемпіонів з футбола. «Динамо» 
(К) — «Селтік» (Глазго). В 
перерві — мультфільм. (К).
20.45 — Перший міжнародний 
молодіжний фестиваль естрад
ної пісні. (Сочі). В перерві те- 
леновини. (М). 22.30 — До Де
кади російської літератури і 
мистецтва на Україні. Новини 
кіноекрана. (К).

Друга програма. 11.00—«Бар
вінок». Лялькова вистава. 
(Дніпропетровськ). 18.45 — Те- 
левісті. (К). 22.30 — В ефірі
«Молодість». (М). 22.50 — «Му
зичний маяк». (М).

ЧЕТВЕР, 5 жовтня. Перша 
програма. 10.00 — Телефільм 
«Москва, про яку думаєш». (Кі
ровоград). 11.10 — Кубок євро
пейських чемпіонів з футбола. 
«Динамо» (К) — «Селтік»
(Глазго). Повторення у відео- 
запису. 16 50 — «Піоперія». Те
левізійний журнал. (К). 17 20 — 
«Краса людська». Телевізійний 
альманах. (Львів). 17.50 — Те-, 
левісті. (К). 18.10 — «Світ сьо
годні». (М). 18.40 — «Російська 
пісня в Японії». Концерт-нарис. 
(М). 19.30 — Літопис піввіку. 
«Рік 1911-й», телефільм. (М).
20.30 — Телецовинн. (М). 21.00— 
«Солдати революції». (Варша
ва). 21.30 — До Декади росій
ської літератури І мистецтва на 
Україні. (К). 21.40 — Телепла- 
кат «Вийшов «Ятрань» з бере
гів». (Кіровоград). 21.45 — Ого
лошення. (Кіровоград). 21.50 — 
Телефільм «Слідами легенди». 
(Кіровоград). 22.10 — Телефільм 
«Москва, про яку думаєш». (Кі
ровоград).

Друга програма. 21.40 — До 
50-річчя Великого Жовтня. Про
грама, присвячена Дню Дніпро
петровщини. (К).
0 ПОКАЗУЄ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬК
СЕРЕДА, 4 жовтня. 11,00 — 

♦Барвінок». Лялькова вистава. 
16.4а — Кубок володарів кубків 
з Футбола. «Мотор» (Цвіккау)— 
«Торпедо» (Москва). 13.45 — 
«На варті мирного труда». (М).

19.00 — Кубок європейських чем
піонів з футбола. «Динамо» 
(Київ) — «Селтік» (Глазго).
20.45 — Перший міжнародний 
молодіжний фестиваль естрад
ної пісні. (Сочі). 22.30 — В ефі
рі «Молодість». (М). 22.50 —
«Музичний маяк» (М).

ЧЕТВЕР, 5 жовтня. 17.20 — 
Телевізійний альманах «Краса 
людська». (Львів). 17.50 — Теле
візійні вісті. 18.10 — «Світ сьо
годні». (М). 18.40 — «Російська 
пісня п Японії». Концерт-нарис. 
(М). 19.30 — Літопис піввіку. 
«Рік 1914-й». Телефільм. (М).
20.30 — Телевізійні новини. (М). 
21.00 — «Солдати революції». 
(Варшава). 21.30 — До Декади 
російської літератури і мис.-

тецтва па Україні. (Київ). 21.4$ 
— До 50-річчя Великого Жовт
ня. Програма УТ, присвячена 
Дню Дніпропетровщини.

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
СЕРЕДА, 4 жовтня. 16.55 — 

Кубок володарів кубків з фут
бола. «Мотор» (Цвіккау) — 
«Торпедо» (Москва). 18.45 — 
«На варті мирного труда». (М). 
19.00 — Кубок європейських чем
піонів з футбола. «Динамо» 
(Київ) — «Селтік» (Глазго).
20.45 — Перший міжнародний 
молодіжний фестиваль естрад
ної пісні. (Сочі). 22.30 — Ху
дожній фільм «Тринадцять 
днів».

ЧЕТВЕР, 5 жовтня. 10.30 — 
Документальний фільм. 11.10 — 
Художній фільм «Тринадцять
днів». 17.20 — Телевізійний
альманах «Краса людська».
(Львів). 17.50 — Телевізійні віс
ті. 18.10 — «Світ сьогодні». (М). 
18.40 — «Російська пісня в Япо
нії». Концерт-нарис. (М). 19 30 — 
Літопис піввіку. «Рік 1914-й». 
Телефільм. (М). 20.30 — Телеві
зійні новини. (М). 21.10 — «Сол
дати революції». (Варшава).
21.30 - До Декади російської 
літератури І мистецтва на Ук
раїні. (К). 21.40 — До 60-рі'шя 
Великого Жовтня. Програма УГ. 
присвячена Дню Дніпропетров
щини.
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Академік Анатолій БЛАГОНРАВОВ, голова Комісії 
Академії наук СРСР по дослідженню і використанню 
космічного простору.
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ЩС МІСЦЯ,

/

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
Друкарня Імені Г, М. Димитрова обласного управління но пресі, м, КіровограТвул^їнииТБК 00534

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

Індекс 01197,

• ДЛЯ 
ДОПИТЛИВИХ

•МОЛОДОЙ НОММУНАР» 

орг«я КироаогсАЛСисго 

сЄмол-» ПИСМУ,

Професор Н. В. ПУШКОВ;.
ІІа Землі дуже багато місць, де магнітну зйомку 

з-за іеографічннх умов провести неможливо. Для су
путників таких ділянок земної поверхні не Існує. До 
тою ж. швидкість зйомок збільшується. Достатньо 
навести такий приклад. Вчені американською інсти
туту Карнет! проводили магнітні виміри п океанах з 
1900 до 1929 року. В їх розпорядженні було двоє су-

Академік М. В. КЕЛДИШ:

Одержано важливі дані про структуру верхніх ша
рів атмосфери, про залежність густоти і тиску атмо
сфери від діяльності Сонця. Було відкрито так звану 
«Іонізуючу геокорону», яка простяглася на відстань 
до 20 тисяч кілометрів. В міжпланетному просторі 
вперше експериментально зареестропано потоки кор
пускул, ямі викидало Сонце, одержано дані про 
структуру магнітною поля Землі на відстані декіль
кох земних радіусів, зроблено планетарну карту роз-

повернення
і

на поверхню

* *
Радянські спе- 

впериіе здійснили 
і його

ПОГОДА
Сьогодні вдень по місту 

та області очікується мін
лива хмарність без значних 
опадів. Вітер південно-за
хідний, слабкий до помір
ного. Температура повітря 
но місту 19 — 21 градус, по 
області )7 — 22 градуси 
тепла.

Зам. № 4897 Тираж 33.000.

Ллоделшс Є. К. ФЕДОРОВ:
Метеорологи помиляються досить часто. Це їх роз

плата за незнання. Який не численний арсенал мстсо- 
є.танцій, точні прилади і багаторічні спостереження — 
всього цього не вистачає для точного прогнозування 
погоди. По-перше, великі простори Світового океану 
і навіть суші не контролюються метеорологами, бо с 
ще місця, де дуже важко створити станції сностерс-

Професор 1. В. ПА11ОВ:
Уже перші польоти штучних супутників Землі при

несли геодезистам багато цінних відомостей. І те, що 
вони дали всього за декілька років, можна без пере
більшення оцінити нарівні з тим, що принесли бага
торічні експедиції п усі куточки Землі, п яких побу
вали геодезисти з XVII століття і початку двадцято-

М. Кіровоград, яуп, Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
таря - 45-35, відділів — 45-36.

Член-кореспондснт АН СРСР В. І. СИ ФОРО В:
Запитайте у жителя Владивостока: що дав йому ведуться телепередачі через космос Космічне тсле- 

космос? Bin зразу ж відповість: «Наблизив Моснву». бачення вже зблизило континенти, завтра воно и іблн- 
Тому що між столицею і Датским Сходом сьогодні зить до нас планети... » • > ■

женнії, і, по-друге, надіть з Існуючих станцій прово
дити спостереження надзвичайно важко. Уявіть собі, 
що все людство живе не на землі, а на дні океану. 
З допомогою приладів учені реєструють багато про
цесів, які відбуваються п товщі води, а що робиться 
па поверхні, вони не знають. В подібному становищі 
знаходиться іі ваша метеорологія...

Серія метеорологічних супутників Землі приносип. 
о вхідні для свііоптнкіп дані про «портрет» вапно- 

0 "Р°п°РУ- ЦІ космічні лабораторії ведуть 
За ПОВІТРЯНИМ ОКЄВНОМ ЗеМЛІ 

з космосу, і спер уже можна, користуючись одержа- 
плГппЛл*^<Мп>< п *!0СМ0.$І І "а Землі, ближче зайнятися 
іозробкою Всесвітньої системи прогнозування погоди.

ДЕСЯТЬ РОКІВ

••

1

4чжовтня 1957 року в Радянському 
Союзі було виведено на орбіту пер
ший штучний супутник Землі. Вперше 
в історії земної цивілізації апаратові, 
створеному руками людини, було на
дано швидкість близько 8 кілометрів 
на секунду, достатню для того, ш,об 
забезпечити обертання навколо пла
нети без витрат палива по космічній 
орбіті.

Вже ця одна подія сама по собі 
була знаменною віхою в історії люд
ства, наочним виразом досягнутого 
високого рівня розвитку науки і тех
ніки. Та ще важливіше те, що запуск 
першого штучного супутника поклав 
початок планомірному штурмові кос
мічного простору.

Космічна ера — закономірний етап 
у розвитку земної цивілізації. її при
хід підготовлено не тільки численни
ми науково-технічними досягненнями, 
які забезпечили можливість створен
ня космічних апаратів і ракет-носіїв, 
в й потребами сучасного природо
знавства.

Знаменно, що вже через три з по
ловиною роки після виведення на 
орбіту автоматичного апарата, яким 
був перший радянський супутник, 
крок у космос зробила й сама люди
на. Безпосередня участь людини в 
космічних польотах диктується

самперед характером наукових зав
дань, пов’язаних з освоєнням косміч
ного простору. Але не тільки цим. 
Вихід людини в космос поклав поча
ток новій — космічній — стадії існу
вання земної цивілізації, початок кос
мічній діяльності людини.

Важливе значення для дальшого 
освоєння космосу мають польоти ра
дянських місячних Станцій. Нашим 
ученим вдалося успішно вирішити 
надзвичайно важливе для здійснення 
майбутніх космічних досліджень зав
дання м’якої посадки космічного апа
рата на поверхню іншого небесного 
тіла і створення його штучних супут
ників. При цьому особливе значення 
має забезпечення високої надійності 
і стабільності роботи апаратури. До-< 
сить нагадати, що всі п’ять послідов
них польотів радянських місячних 
станцій, починаючи з «Луньі-9», за
вершилися успіхом: дві — «Луна-9» і 
«Луна-13п здійснили посадку на Мі
сяць, а «Луна-10», «Луна-11» і «Лу-
на-12а стали її штучними супутни
ками.

Людство вступає в друге десятиліт
тя космічної ери. і можна не сумні
ватися, що вже в недалекому май
бутньому ми станемо свідками нових 
космічних перемог, які все більше й 
більше впливатимуть на життя людей.

експеримент
г~--------------------:-----■ - :------

4 жовтня 1957 року на 
навколоземну орбіту в 
СРСР було виведено пер
ший штучний супутник.

♦ * *
З листопада 1957 року. 

11а борту другого супутни
ка почала свій семиденний 
політ собака «Лайка». Екс
перимент довів можливість 
перебування живої істоти в 
умовах космічного пбльоту.

1959 рік. 
ціалісти < 
попадання в Місяць 
обліт. Було сфото
графовано більшу 
частину зворот
ного боку Місяця 
(решту невидимої 
з Землі місячної 
півкулі було сфо- 
тогра ф о в а н о в 
1965 році з допо
могою космічної 
«Зонд-З» ).

* » *
1960 рік. Радянські спе

ціалісти розв'язали най
складнішу проблему космо
навтики — повернення ко- 
рабля-супутника і його 
мешканців 
Землі.

ту її корабля «Восток-6» в 
космос було виведено ко
рабель-супутник «Восток- 
5», пілотований Валерієм 
Биковським. »

В жовтні 1964 року на ко- 
раблі-супутнику «Восход» 
здійснена перша комплекс
на експедиція в космічний 
простір. В складі екіпажу 
були 
Володимир 
наукових 
кандидат 
Костянтин 
спеціаліст 
дицини — 
Вперше застосована на ко
раблі «Восход» система м’я
кої посадки дозволила здій
снити. приземлення практич
но з нульовою швидкістю.

» » * _
18 березня 1965 року. 

Радянський космонавт 
Олексій Леонов покинув 
борт космічного корабля і 
вийшов у космос.

* *
поклав початок 
Місяця. Радян- 

й конструктори 
м’яку посадку

♦ # »
12 квітня 1961 року. Кос

мічна ракета потужністю 
20 мільйонів кінських сил 
винесла в космічний простір 
першу людину — громадя
нина СРСР Юрія Гагаріна. 
В серпні цього ж року Гер
ман Титов здійснив добо
вий орбітальний політ.

» » *
Серпень 1962 року. Здій

снено перший одночасний 
політ двох пілотованих ко- 
риблів-супутників. Майже 
чотири доби знаходився в 
космосі Андріян Ніколаев і 
близько трьох діб — Павло 
Попович. Під час польоту 
Андріяна Ніколаєва вперше 
зображення космонавта пе
редавалося на екрани «до
машніх» телевізорів.

♦ * *
16 червня 1963 року. 

Вперше в космічному рейсі 
жінка — Валентина Тереш- .........._________7,._ ______
нова. За дві доби до стар- орбіту супутника Місяця.

інженер-полковник
Комаров і два 

працівники — 
технічних наук 
Феоктистов та 

з космічної ме- 
Борис. Єгоров.

♦
1966 рік 

освоєнню 
ські вчені 
здійснили 
станції «Луна-9» на місячну 
поверхню і вивели автома
тичну станцію «Луна-10» на

Рею

історії
Нам, радянським космонавтам, ви

пало велике щастя зустрічати 50-у 
річницю Жовтня, працюючи в галузі 
освоєння космічного простору.

Напередодні 50-річчя нашоїНапередодні 50-річчя нашої дер
жави ми відзначаємо ще один ювілей. 
4 жовтня минає 10 років космічної 
ери, початок якій поклав запуск пер
шого в світі радянського штучного 
супутника Землі.

Історія ніби поставила грандіозний 
експеримент. Космонавтика і пов’я
зані з нею науки три десятиліття то
му почали розвиватись у багатьох 
країнах, з тією тільки різницею, що 
в вашій державі після революції, 
громадянської війни, інтервенції про
мисловість і техніка створювалися 
майже наново.

Космонавтика, що народилася де
сять років тому, за короткий строк 
встигла пройти цілі стани свого роз-

космонавтика 
па грунті 

галузях 
з тим 

зв’язок: 
нриско, 
прогре-

витку і продовжує розвиватися все 
швидшими темпами. Зараз, певно, не
має іншої галузі людської діяльності, 
яка- розвивалася б так само швидко.

Слідом за першим радянським «ма
леньким Місяцем» сотні космічних 
апаратів викреслили траси в близько
му і далекому космосі.

Я вже говорив, ЩО
могла народитися тільки 
великих досягнень у різних 
науки і техніки. Але разом 
спостерігається і- зворотний 
космонавтика — потужний 
рювач науково-технічного 
су — є, з одного боку, джерелом но
вої інформації про Землю і Всесвіт, 
а з другого, «автором» нових завдань.

Останніми роками все ширше вико
ристовуються космічні апарати і в 
чисто практичних цілях: для створен
ня ліній наддалекого фототелеграф
ного і телефонного зв’язку, для ре
трансляції радіо- і телевізійних про
грам, для потреб метеорології. У Ра
дянському Союзі для цього викорис
товуються супутннки-унів с р с а л и 
«Мрлвия-1», деякі модифікації супут
ників серії «Космос».

Хотілося б підкреслити, що майже 
всі якісно нові кроки в космонавтиці 
зроблені радянськими вченими й кон
структорами.

Юрій ГАГАРІН,
Герой Радянського Союзу, льот- 
чик-космонавт СРСР.

поділу інтенсивності космічного випромінювання па 
висотах 220—300 кілометрів і виявлено і область ано
мально високої інтенсивності випромінювання в ра
йоні . Бразільської магнітної аномалії і багато іншого.

Одним із найважливіших досягнень у вивченні на
вколоземною простору е відкриття радіаційних поясів 
Землі, фотографування зворотного боку Місяця і те
левізійна передача з поверхні Місяця...

го. З народженням нової науки — космічної геоде
зії — ми можемо з повним правом сказати, що тіль
ки штучні супутники Землі зможуть, нарешті, відпо
вісти на питання, ще хвилює вчених багато Десяти
літь: яка ж форма нашої планетні1

дсп — «Галілсй» і «Карпегіо, які зборознили 800 ти- 
сяч кілометрів океанськими просторами. Супутник же 
може пройти таку віддаль за добу..

Магнітні виміри, проведені на супутниках, вже до
помогли геологам виявити величезні родовита. Одне 
з них знаходиться в Сибіру.
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