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XXIV
МОСКВА. (ГАРС). 7 квітня продовжу

вав роботу XXIV з’їзд Комуністичної 
партії Радянського Союзу. Від імені чо- 
тирнадцятимільйонної партії комуністів 
з’їзд цілком і повністю схвалив політич
ну і практичну діяльність Центрального 
Комітету КПРС, пропозиції і висновки- 
які містить Звітна доповідь ЦК, зробле
на товаришем Л. І. Брежнєвим.

Директиви по дев’ятому п’ятирічному 
плану, які затвердить XXIV з’їзд, — це 
всенародна програма. Вірою в торжест
во політики партії, в невичерпні творчі 
сили і енергію народу, піклуванням про 
дальше зміцнення могутності Батьків
щини, підвищення добробуту радянських 
людей пройняті виступи делегатів, які 
обговорюють доповідь — Директиви 
XXIV з’їзду КПРС по п'ятирічному пла
ну розвитку народного господарства 
СРСР на 1971—1975 роки.

Плани партії — плани народу. Широ
та охоплення всіх найважливіших сторін 
життя радянського суспільства, велич 
поставлених завдань, якими нова п'яти
річка виділяється порівняно з усіма по
передніми, надихають народ на ноеі 
трудові подвиги.

На засіданнях 7 квітня тривало обго
ворення доповіді тов. О. М. Косигіна не 
Директиви XXIV з’їзду КПРС по п'яти
річному плану.

Делегати р’їзду у <;воїх виступах від
значають, що партія ставить і розв'язує 
такі завдання, про які раніше можна 
було тільки мріяти. У світі немає такої 
країни, де за останні п’ять років було б 
збудовано таку кількість квартир — 11 
мільйонів 350 тисяч. А в нинішньому 
п’ятиріччі їх буде збудовано ще більше 
— 565—575 мільйонів квадратних метрів.

Ніколи ще програма зростання народ
ного добробуту, піднесення життєвого 
рівня радянських людей не підкріплю
валась так грунтовно економічно — висо
ким рівнем розвитку всіх галузей соціа
лістичного виробництва, прискоренням 
технічного прогресу, зростанням продук
тивності праці.

Про виконання великої програми 
електрифікації країни розповів у своїй 
промові міністр енергетики і електрифі
кації СРСР тов. П. С. Непорожній. Цент
ральний Комітет і Радянський уряд при

)Комуністичної партії Радянського Союзу, 
гати від Кіровоградської області в залі засідань з’їзду.

Фото Я. Давидзона. (Фотохроніка РЛТЛУ).

діляли у звітному періоді величезну 
увагу випереджаючому розвиткові на
шої електроенергетики, сказав він. У ми
нулій п’ятирічці стали до ладу найпо
тужніші в світі гідроелектростанції — 
Братська і Красноярська, покладено по
чаток створенню великої атомної енер
гетики. Закінчено формування єдиної 
енергетичної системи європейської час
тини СРСР загальною потужністю понад 
100 мільйонів кіловат.

За минулі п’ять років збудовано 1 
мільйон 200 тисяч кілометрів сільських 
ліній електропередач. Централізованим 
електропостачанням від державних сис
тем забезпечується- 93 проценти спожи
вання електроенергії в колгоспах і рад
госпах.

П. С. Непорожній запевнив XXIV з’їзд 
партії, що енергетики країни використа
ють увесь нагромаджений досвід, знан
ня і творчу ініціативу для успішного ви
конання завдань по дальшому здійснен
ню ленінських ідей електрифікації 
Батьківщини.

Секретар ВЦРПС тов. В. І. Прохоров 
підкреслив, що у звітній доповіді ЦК да- 
цо високу оцінку діяльності профспілок. 
Радянські профспілки розцінюють це як 
величезне довір'я з боку партії. Постій- - 
на увага партії до роботи профспілок 
підвищує рівень їх організаторської і ви
ховної роботи, розширяє діяльність про
фесійних спілок в усіх сферах суспільст
ва. їх ряди за п'ятиріччя поповнились 
майже на 14 мільйонів чоловік. Поліп
шилась робота колективних органів — 
профкомів, до складу яких обрано 
близько 50 процентів робітників.

Керуючись рішеннями XXIII з’їзду 
КПРС, профспілки зосередили свої зу
силля на поліпшенні форм і методів 
соціалістичного змагання. Тепер в ньо
му бере участь 71 мільйон чоловік. 
Змагання сприяє розв’язанню найважли
віших економічних і соціальних зав
дань, всебічному піднесенню нашої еко
номіки, підвищенню матеріального доб
робуту радянського народу. Промовець 
присвятив значну частину свого виступу 
питанням поліпшення охорони праці, 
пдліпшенню умов праці жінок.

У зв’язку із зростанням суспільних 
фондів споживання зростають і масшта-

КПРС
би роботи профспілок по здійсненню 
державного соціального страхування 
трудящих, їх санаторно-курортному об
слуговуванню, розвитку туризму, фізич
ної культури і спорту.

Директор Московського автомобіль
ного заводу ім. Лихачова тов, П. Д. Бо
родин повідомив, що ЗІЛ тепер являє со
бою велике виробниче об’єднання, до 
складу якого входить 8 спеціалізованих 
заводів — філіалів, розташованих у Мо
скві та в інших містах країни. Створення 
такого об’єднання дало можливість знач
но підвищити рівень спеціалізації. У ми
нулому п’ятиріччі проведено велику ро
боту по впровадженню передової техно
логії, оновленню і модернізації устатку
вання. В результаті обсяг виробництва 
зріс на 66 процентів, випуск вантажних 
автомобілів зріс більш як у півтора 
раза, рентабельність виробництва під
вищилась за цей період втроє, е про
дуктивність праці на 44 проценти.

Промовець спинився на проблемах 
підвищення кваліфікації керівних кад
рів, відзначаючи, що в об'єднанні діє 
тепер вечірній факультет організаторів 
виробництва.

За проектом нового п’ятирічного пла
ну завод повинен освоїти проектну по
тужність і довести випуск автомобілів до 
200 тисяч на рік. Друге відповідальне і 
почесне завдання — створення кон
струкції автомобілів, які буде поставле
но на виробництво на Камському авто
мобільному заводі в Татарській АРСР. .

У спільну справу розвитку економіки 
нашої країни внесли свій вклад і трудя
щі Російської Федерації, сказав заступ
ник Голови Ради міністрів РРФСР, Голова 
Держплану Російської Федерації тов. 
К. М. Герасимов. У 1971—1975 роках у 
республіці здійснюватиметься взятий 
партією курс на інтенсифікацію усіх 
галузей, широке впровадження в прак
тику передової науки і техніки.

Важливі завдання треба буде здійсни
ти в галузі дальшого поліпшення розмі
щення продуктивних сил. У Західному 
Сибіру буде створено найбільшу в краї
ні -багу нафтової і газової промисловос
ті. Прискореними тел\пами намічено 
розвиток Далекого Сходу та інших схід- 

(Закінчення на 2-й стоп ).
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НАГОРОДОЮ
БАТЬКІВЩИНИ’
У Президії Верховної Ради СРСР

Указами Президії Верховної 
Ради СРСР за видатні успіхи 
у виконанні завдань п’ятирічно
го плану, досягнення високих тех- 
ніко-економічіїнх показників при« 
своєно звання Героя Соціалі
стичної Праці з врученням орде
на Леніна і золотої медалі 
«Серп і Молот» робітникам і спе
ціалістам, які найбільше відзна
чились, підприємств і організа
цій чорної і кольорової металур
гії, нафтової, вугільної, пазової і 
легкої промисловості, важкого, 
енергетичного і транспортного 
машинобудування, верстатобу
дівної та інструментальної про
мисловості, тракторного і сіль
ськогосподарського машинобуду
вання, автомобільної лдомисло« 
вості, будівництва промислових 
підприємств, житлових будинків 
і об’єктів культурно-побутового 
призначення.

ПО КІРОВОГРАДСЬКІМ ОБ
ЛАСТІ:

Бєлолапогкову Дмитру Олек
сійовичу — машиністові екска
ватора Головківськогс розрізу 
комбінату ,«Олексаидріявугілля»„

* ♦ 5»

Указом Президії Верховної 
Ради СРСР за видатні успіхи, 
досягнуті в розвитку сільськогос
подарського виробництва і вико« 
ванні п’ятирічного плану прода
жу державі продуктів землероб
ства і тваринництва, присвоєно 
звання Героя Соціалістичної 
Праці з врученням ордена Ле
ніна і золотої медалі «Серп і 
Молот» передовикам сільського 
господарства Українське" PCP:

по КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБ« 
ЛАСТІ:

А дон і ну Івану Єгоровичу —« 
голові колгоспу «Росія» Олек- 
сандрівського району.

Аленькову Володимиру Григо
ровичу — голові колгоспу імені 
Дзержинського Знам’янського 
району.

Антоненко Парасковії Павлів
ні — свинарці колгоспу «Росія» 
Олександрійського району.

Бориску Василю Никифорови
чу — голові колгоспу імені Чка«

(Закінчення на 2-й стор.).
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10 квітня 1071 року»

них районів, у широких масштабах роз
горнеться в цій частині країни будів
ництво підприємств металургії, машино
будування, лісопереробної, легкої, хар
чової та інших галузей промисловості, 
енергетичних комплексів.

. Велика увага приділяється розвиткові 
сільського господарства Нечорноземної 
смуги республіки. Радгоспи і колгоспи 
Цієї зони мають величезні резерви для 
збільшення виробництва зерна та інших 
продуктів.

На вечірньому засіданні першим вис
тупив міністр освіти СРСР тов. М. О. 
Прокоф’єв. Він спинився на завданнях 
підвищення загальноосвітнього рівня 
тРУДящих, які стоять перед радянською 
школою. Сучасний етап комуністичного 
будівництва, сказав він, вимагає даль
шого поліпшення шкільної справи. Не
обхідно також удосконалювати і роботу 
в нешкільних дитячих закладах. Від іме
ні найчисленнішого загону радянської 
інтелігенції — працівників освіти про
мовець запевнив делегатів, що радян
ські педагоги не пошкодують сил, праць., 
вміння, досвіду, щоб виконати рішення 
і'їзду.

7 квітня на з’їзді виступили також мі
ністр легкої промисловості СРСР тов. 
М. Н. Тарасов, директор державного 
племінного заводу «Коммунарка» Мос
ковської області тов. О. М. Монахова, 
перший секретар Якутського обкому 
КПРС тов. Г. Й, Чиряєв, заступник Голо- 
DH Ради Міністрів СРСР, Голова Держ- 
гїлану СРСР М. К. Байбаков та інші. •

З’їзд вітали палко зустрінуті делега-. 
тами і гостями представники зарубіж
них комуністичних, національно-демо
кратичних і лівих соціалістичних партій,

Делегати обрали комісію для роз
гляду поправок і доповнень до проек- 
Ту Директив XXIV з’їзду КПРС по п’яти
річному плану розвитку народного гос
подарства СРСР на 1971—1975 роки під 
головуванням тов. О. М. Косигіна в 
кількості 115 чоловік.

МОСКВА. (ТАРС). 8 квітня на ранково
му засіданні XXIV з’їзду КПРС закінчи
лось обговорення доповіді про Директи
ви з'їзду по п’ятирічному плану розвитку 
народного господарства СРСР на 1971— 
.і 975 роки.

Промовці, що брали участь в обгово
ренні, відзначали, що нова п’ятирічка 
стане важливим етапом у створенні ма
теріально-технічної бази комунізму, в бу
дівництві комуністичного суспільства в 
нашій країні.

З заключним словом виступив Голова 

Ради Міністрів СРСР тов. О. М. Косигін. 
Він підбив підсумки обговорення проек
ту Директив. Ці підсумки, заявив тов. 
О. М. Косигін, переконливо свідчать про 
те, що наша партія в особі своїх делего
ваних на з’їзд представників одностайно 
схвалює величну, науково обгрунтовану 
програму соціально-економічного і куль- , 
турного будівництва в нашій країні. Го
лова Ради Міністрів СРСР повідомив, що 
комісія, створена з’їздом, розглянула 
поправки і доповнення, які надійшли до 
проекту Директив. Частину цих допов
нень і поправок комісія рекомендує 
включити в Директиви. Всі інші пропо
зиції комісія пропонує передати на роз
гляд Ради Міністрів СРСР, Держплану 
СРСР, міністерств і відомств з тим, щоб 
вони були уважно вивчені і враховані при 
розробці п’ятирічного плану.

Під час складання п’ятирічного плану, 
сказав далі тов. О. М. Косигін, ми буде
мо керуватись основними ідеями, вису
нутими Леонідом Іллічем Брежнєвим у 
звітній доповіді Центрального Комітету, і 
широко використаємо пропозиції, що їх 
містили виступи делегатів з’їзду.

Директиви, затверджені партійним 
з’їздом, стануть основою дев’ятого п’я
тибічного плану. В ході розробки п’яти
річного плану, безсумнівно, буде виявле
но нові резерви підвищення ефективнос
ті суспільного виробництва і зростання 
продуктивності праці, мобілізовано до
даткові ресурси для повнішого задово
лення зростаючих матеріальних і куль
турних потреб народу.

Голова Ради Міністрів СРСР повідомив, 
що п’ятирічний план, після завершення 
його складання, буде розгляную б уря
ді, внесено на розгляд Пленуму Цент
рального Комітету КПРС і сесії Верховної 
Ради СРСР.

♦ « *
З’їзд вітали представники братніх пар

тій.
Делегати одноголосно прийняли Звер

нення XXIV з’їзду КПРС «Свободу і мир 
народам Індокитаю!». У цьому Звернен
ні від імені радянських комуністів, всього 
радянського народу з’їзд шле братер
ський полум’яний привіт героїчному в’єт
намському народові та його бойовому 
авангардові — Партії трудяших В’єтнаму, 
мужнім патріотам Лаосу і Камбоджі, без
страшним борцям проти імперіалізму 
США, за свободу, незалежність і мирне 
майбутнє країн Індокитаю.

Радянський Союз, говориться у Звер
ненні, подавав і подає всебічну підтрим
ку і допомогу Демократичній Республіці 
В’єтнам в будівництві соціалізму, у зміц
ненні її обороноздатності, відбитті ім
періалістичних посягань, послідовно і рі
шуче виступав і виступає на боці ви

звольного руху у Південному В’єтнамі, 
Лаосі і Камбоджі, який вносить видатний 
вклад у справу миру і національної неза
лежності народів. XXIV з’їзд КПРС уро
чисто заявляє, що Радянський Союз і да
лі додержуватиме цього курсу.

Делегати з’їзду одноголосно прийма
ють заяву «За справедливий і міцний 
мир на Близькому Сході», в якій пред
ставники чотирнадцятимільйонної армії 
радянських комуністів, виражаючи волю 
народів Радянського Союзу, рішуче за
суджують імперіалістичну агресію Із
раїлю проти арабських держав, що про
водиться при підтримці американського 
імперіалізму, і заявляють про свою бра
терську солідарність з мужньою бороть
бою арабських народів за ліквідацію 
наслідків ізраїльської агресії, за торже
ство ідеалів свободи, незалежності і со
ціальної справедливості.

Неухильно проводячи ленінську полі
тику миру і дружби між народами, XXIV 
з’їзд заявляє, що Радянський Союз і далі 
послідовно підтримуватиме справедливу 
справу арабських народів, які зазнали 
ізраїльської агресії.

Потім з’їзд приступив до розгляду 
дальшого пункту порядку денного — 
вибори центральних органів партії.

МОСКВА. (ТАРС). 9 квітня у Кремлів
ському Палаці з’їздів завершив роботу 
XXIV з’їзд Комуністичної партії Радян
ського Союзу.

З'їзд розглянув найважливіші питання 
політичної, економічної, ідеологічної та 
організаторської діяльності партії, під
бив підсумки героїчної праці радянсько
го народу □ минулому п’ятиріччі, озбро
їв партію, всіх радянських людей чіт
кою політичною лінією, натхненною про
грамою творення на наступний період.

На ранковому засіданні були одного
лосно прийняті Резолюція XXIV з’їзду 
КПРС на звітну доповідь Центрального 
Комітету КПРС, Постанова XXIV з’їзду 
КПРС про часткові зміни у Статуті 
КПРС, Постанова XXIV з’їзду КПРС про 
затвердження Директив XXIV з’їзду 
КПРС по п’ятирічному плану розвитку 
народного господарства СРСР на 1971— 
.1975 роки.

Делегати бурхливими, тривалими оп
лесками зустріли повідомлення про од
ностайне обрання членів Центрального 
Комітету КПРС, кандидатів у члени ЦК, 
членів Центральної ревізійної комісії 
КПРС.

Є: С *

У яскраву хвилюючу демонстрацію 
монолітної згуртованості партії і наро
ду, непохитної вірності партії великому 
прапорові марксизму-ленінізму, бойової 

солідарності радянських комуністів з 
міжнародним комуністичним рухом ви
лилося заключне засідання з їзду.

Товариш Л. І. Брежнєв, який головував 
на заключному засіданні, повідомив під
сумки роботи першого Пленуму ЦЄНі- 
рального Комітету нашої партії, обрано
го XXIV з’їздом КПРС.

Палкою, довго не стихаючою овацією 
зустрів зал повідомлення про обрання 
товариша Л. І. Брежнєва Генеральним 
секретарем ЦК КПРС.

Під бурхливі оплески товариш Л. І. 
Брежнєв оголосив склад Політбюро 
Центрального Комітету Комуністичної 
партії Радянського Союзу і Секретаріа
ту ЦК.

Членами Політбюро ЦК КПРС обрані 
товариші: Брежнєв Л. і., Воронов Г. І., 
Гришин В. В., Кириленко А. П„ Коси
гін О. М., Кулаков Ф. Д-, Кунаев Д. А., 
Мазуров К. Т., Пельше А. Я., Підгорний 
М. В., Полянський Д. С., Суслов М. А., 
Шелепін О. М„ Шелест П. Ю., Щербиць- 
кий В. В.

Кандидатами в члени Політбюро ЦК 
КПРС обрані товариші: Андропов Ю. В., 
Демічев П. Н., Машеров П. М., Мжава
надзе В. П„ Рашидов Ш. ₽., Устинов Д. Ф.

Секретарями ЦК КПРС обрані товари
ші: Брежнєв Л. І. — Генеральний секре
тар ЦК КПРС, Демічев П. Н., Капіто- | 
нов І. В., Катушев К. Ф., Кириленко А. П., 
Кулаков Ф. Д., Пономарьов Б. М., Со- 
ломенцев М. С., Суслов М. А., Усти
нов Д. Ф.

Товариш Л. І. Брежнєв виголошує за
ключну промову, яку делегати з'їзду і 
гості вислухали з величезною увагою, 
не раз переривали бурхливими, трива
лими оплесками.

Порядок денний вичерпано. Товариш 
Л. І. Брежнєв оголошує XXIV з’їзд Ко
муністичної партії Радянського Союзу 
закритим.

Зал стоячи влаштовує овацію. Вигуки 
«Ура!», «Ленінській Комуністичній пар
тії — слава!», «Ленінському ЦК — сла
ва!», «Радянському народові — слава!».

Під склепінням величезного залу мо
гутньо, велично звучить партійний гімн 
«Інтернаціонал», Разом з делегатами йо
го з великим натхненням співають по
сланці братніх партій, які прибули у Мо
скву з усіх континентів.

Овація гримить з наростаючою си
лою. Делегати і гості бурхливо аплоду
ють. Лунають багаторазово повторюва
ні вигуки «Ура!», «Слава!», привітання на 
честь Комуністичної партії Радянського 
Союзу та її ленінського Центрального 
Комітету, на честь єдності комуністів 
земної кулі, які високо несуть прапор 
марксизму-ленінізму.

З ВИСОКОЮ НАГОРОДОЮ БАТЬКІВЩИНИ!
(Закінчення. Початок на 1-м стор.). 

лова Новомиргородського райо
ну.

Годованцю Михайлу Васильо
вичу — завідуючому молочното
варною фермою колгоспу «Біль
шовик» Гайворонського району«

Гулі Володимиру Васильови
чу — першому секретареві Ма- 
ловисківського райкому КП Ук
раїни.

Дейнеко Ганні Іванівні — 
бригадирові свинарської ферми 
радгоспу «III Вирішальний» 
Новгородківського району.

Кожухарю Якову Григоровичу 
>—бригадирові тракторної брига
ди колгоспу імені Ульяпова Доб- 
ровеличківського району-

Крикуну Миколі Павловичу —> 
агрономові-садоводові колгоспу 
імені Дзержпнського Компаніїв- 
ського району.

Лагно Марії Григорівні — лан
ковій колгоспу імені Кірова 
Олександрійського району.

Мамуні Василю Захаровичу — 
голові колгоспу імені Карла 
Маркса Аіаловпсківського райо
ну.

Моторному Василю Івановичу 
►—бригадирові тракторної брига
ди колгоспу «Зоря комунізму» 
Новоархаигельського району.

Новак Олені Іванівні — дояр

ці колгоспу «Комінтерн» Бобри- 
нецького району.

Прибізі Василю Семеновичу, 
—- трактористові колгоспу «Па
м’ять Леніна» Маловисківського 
району.

Скрипник Лідії Іванівні —до
ярці колгоспу імені Леніна До- 
линського району.

Степаненко Катерині Яківні 
— свинарці колгоспу «Победа» 
Новоукраїнського району.

Цимбал Лідії Миколаївні — 
головному агрономові колгоспу, 
імені XX з їзду КПРС Бобрине- 
цького району.

Участь у Ленінському заліку стала 
для комсомольців і молоді Кіровоград
ського заводу радіовиробів справжньою 
школою комуністичного гарту.

Молоді виробничники вивчають най
важливіші партійні документи, наполег
ливо опановують теоретичною спадщи
ною класиків марксизму-ленінізму.

Ленінський залік — це також і трудо
ві діла на честь XXIV з’їзду КПРС і XXIV 
з’їзду КП України. Комсомольці і мо
лодь разом з усіма трудівниками заво
ду ще 27 березня рапортували про до
строкове виконання плану першого квар
талу.

Днями молоді виробничники одержа
ли радісну звістку: комсомольська ор
ганізація заводу — серед комсомоль
сько-молодіжних колективів області, які 
стали переможцями соціалістичного зма
гання на честь XXIV з’їзду КПРС та 
XXIV з’їзду КП України.

Обком комсомолу представив комсо
мольську організацію Кіровоградського

юдуутзд кпрс
ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК 

КОМСОМОЛУ & 
КІРОВОГРДДЩИНИ * t

до нагороди па- 
прапором ЦК

заводу радіовиробів 
м’ятним Червоним 
ЛКСМУ.

На фото: члени комсомольсько-моло- 
діжно. бригади № 3 Кіровоградського 
заводу радіовиробів (зліва направо^ 
Людмила Папака, Тетяна Швець, Лідія 
Щербань, Лідія Студзінська, Тетяна Ру
сакова, Ганна Шевченко. В дні роботи 
партійних форумів дівчата свої змінні 
завдання виконують на ПО процентів.

Ю. ЛІ ВАШ НИКОВ. 
Фото автора.



10 квітня 1971 року ------3 епюр»

(Із соціалістичних зобов’язань трудівників кол* 
госпу імені Свердлова).

’АнДпп,?йИко«Ап13пРпа, “ ВІД"ОВІД‘ІЛЬНО 1 радісно. З таким настроєм 
КОВАЛЬОВ (справа) та Іван МЕДВЕДЕВ перші в районі по- 

іалн висів цукрових буряків. За світловий день їх норма — ‘’8 — ЗО 
гектарів. н

Загінки загону
Як тільки теплий вітерець ледь підсу

шив пагорби, в бригаді сказали: «Прий- 
іила і наша весна». У хліборобів свої 
прикмети цієї гості-красуні. Її довго че
кають, готуються місяцями до зустрічі, 
9 потім — короткий візит, про який в 
Мароді говорять: «Весняний день рік го- 
ДУЄ».

— Це вже п'ятий рік підряд ми поми
каємо сіяти раніше. Чому? Весна рання, 
,та ще й вітри сильні, немилосердно 
П’ють вологу. А насіння без вологи — 
Не сподівайся на врожай. — Дає перше 
пояснення бригадир тракторної бригади 
N2 1 Микола Петрович Лементарьов.

І тут в прямому розумінні—дорогоцінні 
соки землі не «пускають на вітер». На 
комсомольських зборах, які відбулися 
напередодні весняних польових робіт, 
Молоді механізатори дали слово разом 
З усіма закрити вологу за два дні, посія
ли ранні зернові за 2—3 дні.

Стислі строки. Та вони не межа трудового 
№гузИзму. В дні роботи XXIV з’їзду КПРС 
вийшли в поле свердловсі.кі сівачі. І свою го
товність виборювати дорідні центнери про« 
Лраю нової п’ятирічки доказали повністю.

«ВИРОСТИТИ І ЗІБРАТИ: ПО 36 ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНОВИХ З ГЕКТАРА НА ПЛОЩІ 546 ГЕКТАРІВ; ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ — ПО 320 ЦЕНТНЕРІВ НА ПЛОЩІ 275 ГЕКТАРІВ; КУКУРУДЗИ В ЗЕРНІ — ПО 55 ЦЕНТНЕРІВ НА ПЛОЩІ 195 ГЕКТАРІВ...»

Лементарьоаа
По« 

про «швидку допо- 
агрегатам в гарячі 
дні. Он біля май- 

прпкриваючи під 
очі захисним

поки що — єдина дівчина в бригаді.
Сьогодні нема вихідних у членів комсомоль

сько-молодіжної ланки механізаторів. Все роз
раховано з точністю до години, як в естафеті, 
— пеошим фінішує той. хто більш підготовле- 
ний. Ось І зараз пригнав свого трактора Ми« 
хайло Матюшснко. Бригадирові доповідає ко
ротко: «Все в порядку». Микола Петрович 
інших слів і не чекає. Ще до першого січня 
всі двадцять тракторів і причіпний інвентар 

були відремонтовані. Опісля 
готовність машин до сівби 
перевіряли теж не раз. 
дбали і 
могу» 
весняні 
стерні, 
електродуги 
щитком, чаклує Микола По
пов. Комсомолець однаково 
добре володіє і ковальським 
молотом, і зварювальним 
апаратом.

Колгосп перший в ра
йоні розпочав сіяти цук
рові буряки. І зрозумілі 
посмішки Анатолія Кова
льова та Івана Медведя: 
загорнути перші рядки 
насіння буряків — це і 
відповідально і, чого при
ховувати, радісно. За три 
робочих дні тут мають 
засіяти 275 гектарів цук
рових.

Якщо поглянути на кар- 
ту ланів бригади, можна 
помітити, що посівна 
впритул підходить і до 
пізніх культур. На одно
му полі сіють буряки. Во
лодимир Корженко та 
Анатолій Чуркін у свою 
першу хліборобську вес
ну садять картоплю, а 
Дмитро Поляков і Анато
лій Лементарьов вносять 

Всього півтора робочого дня — і закінчили 
боронування на всіх площах. Комсомолець 
Анатолій Лементарьов в групі з іншими мс« 
ханізаторами провів культивацію, боронуван« 
ня і коткування на площі понад 40 гектарів.

На полях бригади подекуди зараз 
можна зустріти червоний прапорець. Це 
теж із арсеналу «секретів». Прапорець 
встановлюється між двома загінками, і 
від нього стартують два трактори одра
зу. Як пояснив бригадир, тут розраху
нок простий. По-перше, два агрегати 
швидше засіють поле, по-друге, засів 
йде одночасно по всьому полю, а зна
чить і сходи з’являться дружно, що по
легшить дальший обробіток міжрядь.

Ячмінь, горох, однорічні трави члени 
бригади засіяли за два дні. А в зведен
ні проти графи «засіяно ранні зернові» 
вже п'ятого квітня з’явилась цифра — 
100 процентів. Члени комсомольсько- 
молодіжної ланки Анатолій Чуркін, Іван 
Машонов, Михайло Матюшенко на трак
торах Т-74 засіяли понад 90 гектарів. 
Хлопці стараються не відстати від свого 
групкомсорга Клави Лементарьової. їх 
чоловічу гордість можна зрозуміти, ад
же й Клава працює на Т-74, до того ж

аміачну воду під посіви ку УРУА '
Комсомольці та молодь пеРЧ.0' р . 

торної бригади колгоспу імені Свердло 
ва разом із старшими товаришами на
дійно подружили з весною, кожні ПІ _ 
тора-два дні вони переходять до нових 
робІТ’ О. БАСЕНКО,

спецкор «Молодого комунара».Колгосп імені Свердлова Маловисківського району.

Досвідченому трактористові Михайлові МИЦЕНКУ до
помагають садити картоплю комсомольці Володимир 
КОРЖЕНКО та Анатолій ЧУРКІН. Для молодих механі
заторів. випускників Оннкіївського СПТУ, це перша хлі
боробська весна.

Вітер часу
ДО 10-РІЧЧЯ ПОЛЬОТУ. КОСМІЧНОГО КОРАБЛЯ «ВОСТОК-1», 
ПІЛОТОВАНОГО Ю. О. ГАГАРІНИМ

ШЛЯХИ У КОСМОС-ВІД КАЛУГИ
Сонячний промінь вли

вається в розчинене ВІК
НО, вихоплює ‘ з тіні роз- 

- Уорнуту газету, в якій 
Червоним олівцем під
креслено слова: «Буде 
закінчено будівництво 
Побузького нікелевого 
заводу та освоєно вироб
ництво рафінованого фе
ронікелю».

Це про нас. 1 для нас. 
■Тому що наведені слова 
ми усвідомили як кон
кретний наказ — ввести 
в дію першу чергу заво
ду до 1 червня і повніс
тю закінчити будівництво 
Є четвертому кварталі на
ступного року.

В Побужжя прийшла вес
на. Можливо, тому так чітко 
’видиме пожвавлення на бу- 

> дівництві, якась особлива 
урочистість і зосередженість 
на обличчях робітників.

Будівельників не потрібно 
переконувати у відповідаль
ності поставленого перед ни
ми завдання. Зразу ж після 
Виходу газети з проектом 
Директив XXIV з’їзду КПРС 
на всіх ділянках пройшли 
збори. Будівельники, мон
тажники, сантехніки, елект- 

I І>ИКН, шофери. — всі хто 
працює па спорудженні за
воду, — переглянули взяті 
соцзобов’язання, і серед них 
— КОМСОМОЛЬЦІ ІІ молодь. 
'Адже їх на будівництві 
близько 80 процентів.

П’ять комсомольсько- 
молодіжних бригад стали 
ініціаторами змагання за 
виконання накреслень 
партії. Колектив, який 
очолює комуніст, делегат 
XXIV з’їзду КП України 
В. В. Пінкавський, щоден
но перевиконує ЗМІННІ 
Завдання. Молоді слюса
рі аиступили з ініціати
вою — оцінювати роботу 
колективу за бальною 
системою.

Поруч, в центральних 
ремонтних майстернях 
працює бригада, яку очо
лив секретар комсомоль
ської організації цеху 
Володимир Самоєнко. 
Лише за минулий місяць

хлопці впровадили п’ять 
раціоналізаторських про
позицій. Успішно трудя
ться комсомольсько-мо
лодіжний колектив авто
бази, де бригадиром 
член комітету комсомо
лу будівництва Сергій 
Плахотнюк, колективи 
Івана Симчука та Мико
ли Заворотнього з. 
БУ-125.

Хороший приклад завжди 
находить послідовників. Не
щодавно в комітет комсо
молу завітав Олександр Во- 
ропай.

— Вирішили ми на п’ятій 
дільниці створити комсомоль
сько - молодіжну комплекс
ну бригаду будівельників. 
Цс дасть змогу підвищити 
продуктивність праці і по
ліпшити якість робіт. Даєте 
згоду?

Звичайно. І комсомольські 
збори дільниці винесли рі
шення про створення першої 
комплексної. А вже через 
кілька днів до комітету ком
сомолу почали надходити 
заяви з інших дільниць.

На будову щоденно 
приходить нова й нова 
молодь. Юнаки і дівчата 
вливаються в колектив 
будівельників Побузького 
нікелевого. І коли запи
таєш, що привело 
його на будівництво, 
чуєш у відповідь:

— Як що? Адже будує
ться завод, який першим 
у країні почне випускати 
рафінований феронікель. 
Розумієте? Перший! Тож 
чи можна бути осторонь?

Теплий вітер несе до 
нас весну, а з нею • 
віти, простерті до сонця. 
З кожним роком могутні
шає Вітчизна. Ростуть за
води, міста, підвищується 
добробут радянського 
народу. І Це викликає ве* 
ликий ентузіазм, творчу 
ініціативу трудящих, ю є 
— вітер нашого часу.

Іван ВЛАСЮК, 
секретар комітету ком
сомолу будівництва По
бузького нікелевого за
воду. 

Калуга — звичайне старопнине 
російське місто з тихими околиця
ми, з хрестами на церковних ба
нях, з сучасними будівлями, що на
стійно наступають на дерев'яні 
квартали. Силуети підйомних кра
нів все рясніше решетують небо.

І ще одна риса міста: якою б 
«космічною» вулицею ти не йшов, 
будь то вулиця Гагаріна чи Кома
рова, вона обов’язково приведе те
бе до Історичного меморіалу імені 
К. Е. Ціолковського, бо Калуга — 
це о першу чергу батьківщина 
стратега космосу.

Важко одним словом передати 
ті почуття, які охоплюють тебе бі
ля цього чудового комплексу. Це І 
здивування широтою розмаху спо
руд. і захоплення чіткістю його 
ліній, І шаноблива думка про того, 
кому меморіал присвячено. Дума
ється. що лише радянські люди 
вміють так поєднувати грандіоз
ність свого творіння з увічненням 
пам’яті першовідкривачів.

Меморіальний комплекс—тінистий 
старий парк на високому міському 
пагорбі, музей історії космонавтики 
та планетарій. Серед затишку де
рев стрімким обеліском зноситься 
вгору пам’ятник на могилі Ціолков
ського. Тут змовкав галас дітвори, 
дорослі припиняють розмови, на
довго затримуються відвідувачі. 
Центральна алея веде до музею іс
торії космонавтики імені К. Е. Ці
олковського — величної споруди з 
алюмінію, скла та бетону. Щоправ
да, слово «музей» якось дивно по
в’язується з його експонатами, най
старішим з яких ледве перейшло

життя-подвиг
• ЗУСТРІЧ космонавта з молоддю

Спочатку пролунав оди
ночний уривчастий сигнал. До 
нього приєднався другий, тре
тій... І ось уже цілий хор сирен 
підйомних кранів зазвучав на 
будівельному майданчику
Красноярської ГЕС. А людина, 
на честь якої виконувалась ця 
своєрідна симфонія, стояла се
ред молодих будівельників, 
піднявши над головою букет 
квітів. Вона вітала машиністів, 
бетонників, монтажників...

Через кілька хвилин Юрій 
Гагарін уже спритно орудузав 
лопатою, закидаючи пам’ятну 

за п’ятдесят. Та в музейній тиші, 
в увічнених позах «Востоков», 
«Лунникоп» бачите знамення віку.

Громаддя ракет-носіїв та маке
тів стартових установок якось ніби 
заступає образ скромної людини зі 
стомленим поглядом. Та згадавши 
її раптом, розумієш, яку треба бу
ло мати силу думки, щоб з кривих 
набожних вулиць Калуги злетіти 
до зірок!

Можливо, то випадковість, але в 
жодному дворі нового міста не по
мітиш малюків з іграшковою 
зброєю, які грають у «війну» та в 
«розвідників». Групки дівчаток Фото автора. 1

плиту бетоном. „Ніколи не за
бути цього врочистого момен
ту будівельникам і всім, кому 
пощастило бути в ці хвилини в 
правобережному котловані 
майбутньої ГЕС.

Цс було в дні зльоту молодих бу
дівельників Сибіру і Далекого Схо
ду, Що відбувся в вересні 1963 ро
ку. З трибуни Гагарін схвильовано 
розповів про тс, яке враження спра- 
»»•'іи па ньою Сибір, Красноярська 
ГЕС, молодь, яка здійснює тут, на 
берегах Єнісею, справжній подвиг.

Закінчуючи свій виступ, Юрій 
Олексійович сказав:

— Хочу побажати присутнім тут 
комсомольцям, усім молодим бу
дівельникам — навчатися, обов’яз- 

стрибають на «класиках» або бав«? 
литься «в школу», а більш серйоз
на половина неповнолітнього люду, 
заклопотано гуде, зображуючи ма
шину, чи відраховує секунди, що 
лишились до старту иа Місяць, а 
може, до зірок — то вже куди сяге 
не фантазія.

Віктор ШАРИКОВ, 
десятикласник Кіровоград
ської школи № 34.

На фото: в музеї імені К. Е. ЦГ« 
олковського,

ково навчатися. На будівництво 
поступає нова техніка. Наука і тех
ніка розвиваються швидкими тем
пами, розробляються нові методи 
будівництва, А псе цс вимагає ве
ликих знань під робітників. Нсоб- 

. хідно багато знати, необхідно на
вчатися постійно для того, щоб іти 
В ногу З ЖИТТЯМ, для того, щоб 
добре працювати і як можна біль
ше приносити користі своєму наро
дові, своїй Батьківщині.

Влітку 1961 року Юрій Га
гарін брав участь о роботі X 
пленуму ЦК ВЛКСМ. Вперше 
його побачили в цивільному 
костюмі, а но у військовій 
формі.

— Я у відпустці. Відпочиваю, 
попереджуючи запитання, 

сказав Юрій Олексійович
З трибуни пленуму він пере

дав присутнім привіт ВІД своїх 
товаришіз по загону. Ніхто но (Закінчення на 4-й стор,).
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СВІТ 
ОЧИМА
ДІТЕЙ
ОБЛАСНА ВИСТАВКА 
ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ 
ТВОРЧОСТІ
СОНЦЕ — СЕМИ КОЛЬОРІВ
ОРИГІНАЛ — ФАКТ ПОКИ ЩО
БАЖАНИЙ
ЧОМУ НЕМАЄ АВТОРІВ
З ПЕТРОВОГО?

Оглядаючи виставку дитячої худож
ньої творчості, яка нещодавно відкри
лась у приміщен і Кіровоградського Па
лацу піонерів за добрим побажанням і 
завдяки її організаторам, обласному 
відділу народної освіти та інституту вдо
сконалення кваліфікації вчителів, вхо
диш у коло тем і образів, якими живе 
дітвора,

Казка, ота душа народу, чи не п*ріиа пов
чає дитину мріяти. Веселий Колобок. Червона 
Шапочка. Коза і семеро козеняток іаіншно 
«лаштувались на стендах виставки. \ Світлані 
Авсріиій з Олександрії запам’яталась Ріпка. 
Дідуся, Бабусю та інших героїи казки вона 
ще не уявляє чітко, адже Світлані всьою п’ять 
років, тому вона намалювала хатину, дерева 
біля неї і велнку-велнку Ріпку,
В ОТИРНАДЦЯТЬ років тому в життя 

м дітвори увійшов космос. Раптово, ра
дісно і назавжди. Шестирічний Володя 
Шпак з Олександрії уявляє його як без
межне синє небо, по якому мчать стрім
кі ракети, його сусіди по дитсадку. Юра 
Синкєеич заселив безвість різнокольо
ровими зірками, Є на виставці і зобра
ження першого місяцехода.

Багато малюків мріють стати моряками, пі
лотами, танкістами. Героїчні подвиги радян
ських воїнів захоплюють уяву дітвори, На ви
ставці бачимо зображення' прикордонника, 
який з вірним собакою йде на розшуки по
рушника кордону («Застава», Гена Попок з 
Новоукраїики). військовий парад (Слава Га- 
рапець □ Олександрії) тощо. А Саша Пгалов 
з Новоукраїики так і назвав свій малюнок —

♦Буду танкістом!». Сергійку Подрезу з Боб- 
рннця ще не доводилось бачити справжнього 
крейсера, тому на аркуші він дуже схожий на 
Наперового кораблика. Проте, як і па справж
ньому кораблі, на ньому е бойовий прапор і 
гармата.
V СВОЇХ малюнках діти зображують тс. що 
* найбільш захопило, запам’яталось. Чоти
рирічного Вадика Федорсика з Олександрії 
вразило, наприклад, знайомство з жуком. Для 
нього воно дуже вагоме явище, хіба Що куль
баби виросли трохи більшими. А иовомирго- 
родець Саша Тітов запам’ятав, як у дитсадку 
готувались до зустрічі Нового року. ‘ Він на
малював святково прибрану залу, яку перети
нала низка різнокольорових прапорців.

На багатьох аркушах бачимо зображення 
зимових розваг, сніговиків. рідного подвір’я. 
І то дуже добре, що вони переплетені з ви
тівками фантазії, Ддже в уяві сонце може бу
ти різних кольорів, подібно до квітів, і птах 
живе у повній співдружності з собакою (як у 
малюнку Тамі Шкварко з Бобрнпця).

Про роботи старших школярів говорити важ
че, бо вони повинні поєднувати особисте сві
тосприйняття з деякою майстерністю. Відчува
ється, що майстерності дітям середнього 
шкільного піку бракує, а цс певно, викликане 
недостачею кваліфікованих наставників.

На виставці також представлені робо
ти з інтарсії, випалення та вирізування 
по дереву. Це, зокрема, гуртківців Кі
ровоградських шкіл № ЗО та 34, Зна- 
м’янської середньої школи № 3, Олек
сандрійської СШ № 13. Оригінальних за- 
задумом робіт мало. В основному учні 
копіюють на дереві ліногравюри і ма
люнки, вміщені в періодиці. Проте в 
цьому є свій сенс. Діти не тільки навча
ються працювати з матеріалом, а й роз
виваються в естетичному відношенні. 
Адже в їх роботі неабияку роль відігра
ють смаки у виборі оригіналу. Варто ві
тати появу подібних гуртків.

Виставка дитячої художньої творчості 
наводить на роздуми. Якщо глянути на 
географію її експонатів, то це, в основ
ному, — Кіровоград, Олександрія, Ново- 
українка, Бобринець, Устинівка. Тут. 
справа естетичного виховання, напевне, 
поставлена добре. Особливо тепле сло
во хочеться сказати на адресу працівни
ків дошкільних закладів міста Олександ
рії. їхні вихованці не тільки представи
ли найбільшу кількість робіт, а й висо
кої якості.

Та чому ж на виставці немає робіт ді
тей з Новгор'одківського, Олександрів- 
Ського, Добровеличківського, Петрів- 
ського районів? Чому комісія по органі
зації виставки забракувала роботи дітей 

з Голованівського і Онуфрі- 
ївського районів? Невже 
в цих районах дітвора 
менш обдарована? Звичай
но, ні. Просто в названих 
ройонах естетичному вихо
ванню дітей дошкільного і 
шкільного віку не надається 
належного значення. 1 тут не 
потрібно.ні комісій, ні про
токолів. Про це свідчить ви
ставка.

На фото: малюнок Юри Снп- 
кевпча (Олександрійський дитя
чий садок № 16) «На Місяці».

ПЕРЕВАГА
БЕЗ 
ПЕРЕМОГИ
. Перший футбольний 
матч на кіровоградсько
му стадіоні «Зірка» був 
одночасно і святом від
криття в нашому місті 
нового спортивного сезо
ну. Під прапорами спор
тивних товариств прой
шли представники пай- 
сильніших футбольних 
команд Кіровограда — 
спортсмени заводу трак
торних гідроагрегатів, 
«Спартака», студентські 
колективи, гравці «Ко
лоса». А попереду—фут
болісти «Зірки» та наші 
гості — команда сум
ського «Спартака».

А потім — матч між 
«Зіркою» і «Спартаком». 
Перша половина гри не 
принесла успіху пі гос
подарям поля, ні пашим 
гостям. Поєдинки трива* 
ли мляво і нецікаво. 
Здавалося, футболісти 
вийшли на звичайну пе- 
редігрову розминку. Від
чувалась боязнь обох

команд вперто атакува
ти ворота суперника, за
стосовувати сміливі ком
бінації.

Зате другий тайм при
ніс неабияку насолоду 
уболівальникам. «Зірка» 
з перших хвилин пішла 
в наступ. Наші форвар
ди нісгійно па штрафно
му мандапчіпсу гостей. І 
тільки від випадку до ви
падку сиартаківцям вда
валось контратакувати.

КЛИЧУТЬ СТАРТИ СПАРТАКІАДИ

ЯК СПРАВИ, МУШКЕТЕРИ?
До початку фінальних змагань з фехту

вання, які входитимуть в залік V спарта
кіади України, залишилось два місяці. Я 
поцікавився, як готується збірна команда 
області до цих випробувань.

Заслужений тренер УРСР Анатолій Дмит
рович Грабар розповів:

— Кандидати до складу збірної такі: ра
піристки майстер спорту СРСР Людмила 
Кущенко, кандидат у майстрі) спорту Люд
мила Штандснко та Валентина Чорна, ра- 
иіристн-чоловікн майстри спорту Василь 
Литвиненко, Анатолій Шпитальний та пер
шорозрядник Валерій Петренко, шаблістн— 
майстер спорту Олег Грабар та кандидати 
у майстри спорту Ігор Цнркср і Ігор Рю- 
мііі, шпажисти — кандидати у майстри 
спорту Анатолій Сосна, Василь Алексеен
ко та Андрій Жданович.

А потім про запасних. Це — першороз
рядники Микола Псребийпіс. Олег Сулс-

Похвала па адресу нал 
ших земляків з боку 
уболівальників була 
справді заслуженою.

І все ж кіровоградця^ 
непсщастило увінчати 
свій наступ взяттям во* 
ріт суперника. Гра закіїн ру
чилась нульовою нічиєю^

Черговий матч — 10 
квітня, — знову в Кіро* 
вограді. «Зірка» прийму 
тине футболістів «Крив* 
басу».
Фото 10. ЛІ ВАШ НИКОВА.

менко, Валерій Карпович і Люба Бетуїла. 
До інтенсивних тренувань команда пре

ступила ще з початку року. Як це пилину» 
ло Па результати команди, видно із зма$ 
гань, що проходили півтора місяця тому и 
Миколаєві. Тут чемпіонами України були 
Людмила ІПтандепко та Василь Алексеен
ко, бропзопою призеркою першості У краї* 
пн стала Валентина Чорна,

Після цього—знову інтенсивні тренування, 
Генеральною репетицією перед фінальни
ми змаганнями спартакіади буде матчевії 
зустріч з збірною командою міста Києві; 
яка призначена на кінець квітня. .

— Є всі підстави говорити, що на спар
такіаді виступимо непогано, — запевнив 
наприкінці нашої розмови Анатолій Дмит
рович. — Бо наші спортсмени мають певний 
досвід, їх майстерність зросла. А запалу і 
впевненості їм не позичати...

г. толок.Фото IO. JI1 ВАШ НИКОВА.

ЖИТІЯ-ПОДВИГ

(Закінчення),

забув слів Гагеріна, сказаних 
тоді:

— Свою роботу, свій косміч
ний політ 12 квітня ми присвя
тили XXII з’їзду партії. Але 

цю посвяту не можна назвати 
посвятою від мене чи від мо
їх товаришів. Політ є результа
том роботи всього радянсько
го народу, його подарунком 
з’їздові рідної Комуністичної 
партії. В нього внесли великий 
вклад наші вчені, інженери, 
техніки, робітники.

В той день Ю. О. Гагаріну 
вручили значок «За активну 
роботу в комсомолі». Його 
ім’я було занесено в Книгу 
Пошани ЦК ВЛКСМ.

На Московській міській комсо
мольській конференції Гагарін за
кликав комсомольців, молодь нап
ратися як можна більше, як мож
на краще. Чим більше людина бу
де знати, сказав він, тим більшу 
користь вона принесе радянському 

народові, тим більший вклад вона 
внесе в справу будівництва кому
нізму.

Московська комсомолія обрала 
космонавта делегатом на XIV з’їзд 
ВЛКСМ. В урочистий час відкриття 
з’їзду терли космосу з'явився з 
прапором ВЛКСМ. Він ніс його на 
трибуну. Ніс гордий і щасливий 

виявленим йому довір’ям. Те, що 
прапор знаходився в руках першо- 
ю п світі космонавта, глибоко сим
волічно. Радянська молода людина, 
яка поклала початок космічній ері, 
уособлювала покоління людей, 
яким пощастило працювати, твори
ти о ім’я щасливого сьогодні і іце 
світлішого майбутнього. В промін
нях прожекторів виблискували ор
дени, медалі і золоті зірки па мун
дирі Гагаріпа.

За путівками ЦК ВЛКСМ 
Ю. О. Гагарін побував у різ
них районах країни. Тепло 
приймали його не лише буді
вельники Красноярської ГЄС, 
а й рибалки Мурманська, жи
телі Комсомольська-на-Амурі, 
інших міст. А скільки піонер
ських таборів відвідао герой!

На Всеармійській нараді ком

сомольських працівників кос
монавт поділився спогадами 
про свою роботу. У військово
му училищі Гагарін був членом 
комсомольського бюро, а в 
авіаційному полку, уже буду
чи кандидатом в члени партії, 
заступником секретаря бюро 
комсомольської організації.

— Не забуваю комсомольську ро
боту. роботу з молоддю і нині, — 
сказав він. — Вважаю своїм обо
в’язком допомагати молоді п нав
чанні, службі, в організації відпо
чинку і спорту.

І він допомагав. Не було ви
падку, щоб Гагарін відмовив на 
прохання ЦК комсомолу поїха
ти куди-небудь і виступити пе
ред юнаками й дівчатами. А на 
яку велику кількість листів мо
лодих робітників, студентів, 
школярів він відповідав! В цих 
листах були і добрі поради, і 
співчуття. Перший космонавт 
радив своїм молодим друзям 
виховувати волю, добре нав
чатися, фізично загартовувати
ся, нічого не робити поспіхом, 
серйозно ставитись до громад
ських обов’язків, мріяти і тво
рити, пам’ятаючи, що дорога в 
космос — це дорога не тільки 
сміливих, але й сильних, силь
них духом і тілом, сильних 
знаннями. Він завжди з гор
дістю говорив, що його вихо

вали Ленінський комсомол, ге
роїчна партія Комуністів.

Часто бесідував Юрій Гага
рін з зарубіжною молоддю під 
час поїздок за кордон і у нас 
в країні. Він брав участь в ро
боті Всесвітнього форуму мо
лоді, який відбувся в Москві, 
їздив на Всесвітній фестиваль 
молоді і студентів в Хельсінкі.

— Згадуючи про поїздки п краї
ни, що розвиваються, — сказав 
одного разу перший космонавт, — 
я не випадково так часто говорю 
про молодь. Адже молодь — ак
тивна сила в боротьбі за завоюван
ня незалежності, в будівництві но
вого життя. Яке б прекрасне стало 
життя на нашій планеті, коли б 
молоді люди всіх континентів Зем
лі побачили, відчули свою близь
кість один до одного, зрозуміло, що 
у них є спільні Інтереси, які мо
жуть створити чудовий ірунт для 
миру 1 дружби! Адже саме молодь 
в першу чергу зацікавлена в завт
рашньому дні. Адже саме молоді 
будуть вирішувати завтра долю 
миру.

На зустрічах Юрія Гагаріназ 
робітниками, студентами, вої
нами, комсомольськими пра
цівниками можна було бачити, 
як любила молодь Юрія Олек
сійовича не тільки як першо
відкривача Всесвіту, але і як 
людину, все життя якої — под
виг.

Б. ЛУК’ЯНОВ, 
кор. ТАРС.

Москва,

(>р) Наша адреса і телефони Г
м. Кіровоград, сул. Луначарського, ЗО. 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45,35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2*45^35, решти відділів — 2-45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», ергао Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

.■I- 

Друкарня 1м. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. ГлІнкй, 2.
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