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Пролетарі всіх гсраїн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Четвер, 13 квітня 1961 р

Повідомлення ТАРС

Повідомлення ТАРС

МО.СКВА, 12. (ТАРС). 0 10 годині 25 хвилин москов- 
ського_ часу, після обльоту земної кулі відповідно до 
заданої програми, було включено гальмову рухову уста
новку і космічний корабель-супутник з пілотом-космо
навтом майором Гагаріним почав знижуватися з орбіти 
для приземлення в заданому районі Радянського Союзу.

Повідомлення ТАРС 
Про успішне повернення людини 
8 першого космічного польоту

Після успішного проведення намічених до
сліджень і виконання програми польоту 12 
квітня 1961 року о 10 годині 55 хвилин мос
ковського часу радянський корабель «Восток» 
зробив благополучну посадку в заданому ра
йоні Радянського Союзу.

Льотчнк-космонавт майор Гагарін повідо
мив: «Гірошу доповісти партії іі урядові і осо
бисто Микиті Сергійовичу Хрущову, що при
землення пройшло нормально, почуваю себе 
добре, травм і ушибів не маю».

Здійснення польоту людини в космічний 
простір відкриває грандіозні перспективи під
корення космосу людством,

МОСКВА, 12. (ТАРС). За одержаними даними з борту 
космічного корабля «Восток» о 9 годині 52 хвилини за 
московським часом пілот-космонавт майор Гагарін, пе
ребуваючи над Південною Америкою, передав: «Політ 
проходить нормально, почуваю себе добре».

* * *
МОСКВА, 12. (ТАРС). 0 10 годині 15 хвилин за мос

ковським часом пілот-космонавт майор Гагарін, пролі
заючи над Африкою, передав з борту космічного кораб
ля «Восток»: «Політ проходить нормально, стан нева
гомості переношу добре».

Про перший у СВІТІ ПОЛІТ людини в космічний простір
12 квітня 1961 р. в Радянському Союзі виведено на орбіту навколо Землі перший у 

світі космічний корабель-супутник «Восток» з людиною на борту.
Пілотом-космонавтом космічного корабля-супутника «Восгок» є громадянин Союзу Ра

дянських Соціалістичних Республік льотчик майор Гагарін Юрій Олексійович.
Старт космічної багатоступінчастої ракети пройшов успішно, і після набору першої кос

мічної швидкості та відокремлення від останнього ступеня рекети-носія корабель-супутник 
почав вільний політ по орбіті навколо Землі.

За попередніми даними, період обертання корабля-с\путника навколо Землі становить 
89,1 хвилини; мінімальне віддалення від поверхні Землі дорівнює 175 кілометрам, а макси
мальна віддаль становить 302 кілометри; кут нахилу площини орбіти до еквотора 65 граду
сів 4 мінути.

Вага космічного корабля-супутника з пілотом-космонавтом становить 4.725 кілограмів, 
без урахування ваги кінцевого ступеня ракети-носія.

З космонавтом товаришем Гагаріним встановлений і підтримується двосторонній 
радіозв’язок. Частоти бортових короткохвильових передавачів становлять 9.С 19 мегагерца і 
20,006 мегагерца, а в діапазоні ультракоротких хвиль 143,625 мегагерца. З допомогою радіо
телеметричної і телевізійної систем провадиться спостереження за станом космонавта в по
льоті.

Період виведення корабля-супутника «Восток» на орбіту космонавт товариш Гага
рін переніс задовільно і тепер почуває себе добре. Системи, що забезпечують необхідні 
життєві умови в кабіні корабля-супутника, функціонують нормально.

Політ корабля-супутника «Восток» з пілотом-космонавтом товаришем Гагаріним на ор
біті триває.



ДО КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ ІНАРОДІВРЛДЯ]^]^---------
ДО НАРОДІВ 1 УРЯДІВ УСІХ КРА[Н! 

ДО ВСЬОГО^ ПР^Г£ЕСИ_В_НОГО_ ЛЮДСТ_ВЛ!

ЗВЕРНЕННЯ
Центрального Комітету КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Уряду Радянського Союзу

піий штучний супутник Сонця, здійснив політ космічного корабля в наіфЯ1([ 
Венераі.УОдин ззі одним радянські кораблі-супутники з живими істотам., «5 

и тріумфальний політ радянської

КОСМІЧНОМрУобіХому класо™, радянському селянству, радянській і„ге.,ігн. 

в сл ^ва^радянським^^ученям, інженерам і технікам - творцям косні,^ 

Ііесть і слава першому космонавтові — товаришеві Гагаріну Юрієві Олексійовичу 
рад7нТькимТо7ям,!які будують комунізм, припала честь першими прониклу.^ 

Перемоги в освоєнні космосу ми вважаємо не тільки досягненням цаШо. 
ги иариду пдс й усього людства. Ми з радістю ставимо їх на службу всім народам, 
1;™’Я прогресу, щастя і блага всіх людей на землі. Наші досягнення і відкриття ни 
ставимо не на службу війні, а на службу мирові та безпеці народів.

Розвиток науки і техніки відкриває безмежні можливості для оволодіння силан,і 
природи і використання їх на благо людини, для цього насамперед треаа забезпечити 
мир. _ .....

В цей урочистий день ми знову звертаємось до народів і урядів усіх країн з за« 
кличним словом про мир. . . . . ’ '

Хай усі люди, незалежно від рас і націй, кольору шкіри, від віросповідання і со
ціальної приналежності, докладуть усіх сил, щоб забезпечити міцний мир в усьому 
світі. Покладемо край гонці озброєнь! Здійснимо загальне і повне роззброєння під 
суворим міжнародним контролем! Це буде вирішальний вклад у священну справу зі« 
хисту миру.

Славна перемога нашої Батьківщини запалює всіх радянських людей на нові под
виги в будівництві комунізму!

Вперед, до нових перемог в ім’я миру, прогресу і щастя людства!

РАДА МІНІСТРІВ СОЮЗУ 
РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ 

РЕСПУБЛІК

/

Сталась велика подія. Вперше в Історії людина здійснила політ у космос.
12 квітня 1961 року о 9 годині 7 хвилин за московським часом космічний кора- 

бель-супутник «Восток» з людиною на борту піднявся в космос і, зробивши політ нав
коло земної кулі, благополучно повернувся на священну землю нашої Батьківщини— 
країни Рад.

Перша людина, яка проникла в космос, — радянська людина, громадянин Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік!

Це — безприкладна перемога людини над силами природи, величезне завоювання 
науки і техніки, торжество людського розуму. Покладено початок польотам людини в 
космічний простір.

В цьому подвигу, який увійде у віки, втілені геній радянського народу, могутня 
сила соціалізму.

З почуттям великої радості і законної гордості Центральний Комітет Комуністич
ної партії, Президія Верховної Ради СРСР і Радянський уряд відзначають, що цю 
нову еру в прогресивному розвитку людства відкрила наша країна — країна переміг
шого соціалізму.

В минулому відстала царська Росія не могла і мріяти про здійснення таких подви
гів у боротьбі за прогрес, про змагання з більш розвинутими в техніко-економічному 
відношенні країнами.

Волею робітничого класу, волею народу, запалюваних партією комуністів на чолі 
з Леніним, наша країна перетворилась у могутню соціалістичну державу, досягла не
бачених висот у розвитку науки і техніки.

Коли робітничий клас у жовтні 1917 року взяв владу в свої руки, багато хто, 
навіть чесні люди, сумнівалися в тому, чи зможе він управляти країною, зберегти хо
ча б досягнутий рівень розвитку економіки, науки і техніки.

І ось 
радянська 
і техніки, 
у космос.

тепер перед усім світом робітничий клас, радянське колгоспне селянство, 
інтелігенція, весь радянський народ демонструють небувалу перемогу науки 
Наша країна випередила всі інші держави світу і першою проклала шлях

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

Москва, Кремль 12 квітня 1961 року.

Радянський
послав штучний 
створив перший

тріумфальний політ радянської ля. 

Д',НІЧ«к7са^а°7о6іХ°м^клХ“ радянському селянству, радянській інт«іг«.

« сРл”,Срзд“кеьк^’,°“е.жм, інженерам і технікам - творцям «ос>і«го 

кора^бля!^ . першому космонавтові — товаришеві Гагаріну Юрієві Олексійовичу

піонерові ОСВОЄННЯ космосу! • . ........ „„„......... .......
Нам, і

ти в космос Перемоги в освоєнні космосу ми вважаємо не ІІЗШ0.
го народу, але й усього людства. Ми з радістю ставимо їх »^службу . ”.а£Оаам’ 
в ім’я

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

ч.

Радянському космонавтові, 
який вперше в світі здійснив 

космічний політ, майорові 

ГАГАРІНУ
Юрієві Олексійовичу

Дорогий Юрію Олексійовичу!
Я дуже радий палко поздоровити Вас з ви

датним героїчним подвигом — першим кос
мічним польотом па кораблі-супутнику «Вос
ток».

Весь радянський народ захоплений Вашим 
славним подвигом, який пам’ятатимуть у ві
ках як приклад мужності, відваги і геройства 
в ім’я служіння людству.

Здійснений Вами політ відкриває нову сто
рінку в історії людства в підкоренні космосу і 
сповнює серця радянських людей великою ра
дістю і гордістю за свою соціалістичну Бать
ківщину.

Від щирого серця поздоровляю Вас з щас
ливим поверненням з космічної подорожі на 
рідну землю. Обнімаю Вас.

До скорої зустрічі в Москві.
М. ХРУЩОВ.

12 квітня 1961 року,

Юрій ГАГАРІН [
5 занесений у книгу Пошани ЦК ВЛКСМ
І МОСКВА, 12 квітня (ТАРС). За безприкладний ■: і в історії людства подвиг, який навіки прославляє ••
> радянський народ, радянську науку і техніку і який ;> І є чудовим зразком беззавітного служіння інтересам ■> І Батьківщини, ЦК ВЛКСМ заніс у книгу Пошани ■: 
4 ЦК ВЛКСМ вихованця Ленінського комсомолу то- ;•
> варииіа Гагаріна Юрія Олексійовича, першого в сві- •:
< ті льотчика-космонавта, який проклав людям Землі ■: І шлях у космос. ;>

ПІОНЕРОВІ ДАЛЕКИХ ГОРИЗОНТІВ
Ні, це вже не вимисел Дюма,
Не жюльвернівська фантазія стокрила.
Нам мандат історія сама
У світи міжзоряні вручила!
Це тобі уклін, Країно Рад,
Що скоряєш вись на мирнім фронті...
Славен будь, радянський космонавт, 
Піонер далеких горизонтів!

Олександр ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

СТРИБОК ЛЮДИНИ в космос
ЗАКІНЧИВСЯ НОВИМ ТРІУМФОМ РАДЯНСЬКОЇ НАУКИ!

★ ★ ★ ★

Перший пілот-космонавт
Юрій ГАГАРІН

Майорові Юрію Гагаріну, першому в історії пілотові- 
космонавту, місяць тому минуло 27 років.

Він народився 9 березня 1934 року в Гжатському 
районі Смоленської області (Російська Федерація) в 
сім’ї колгоспника.

В 1941 році пішов учитися до середньої школи, але 
навала гітлерівців перервала його навчаїїня.

Після закінчення другої світової війни сім’я Гага- 
ріна переїхала в місто Гжатськ. Там Юрій продовжував 
учитися в середній школі. В 1951 році він закінчив з 
відзнакою ремісниче училище в місті Люберці поблизу 
Москви за спеціальністю формувальника-ливарника і 
одночасно школу робітничої молоді.

Потім Юрій Гагарін навчався в індустріальному тех
нікумі в місті Саратові на Волзі. В 1955 році він закін
чив технікум з відзнакою.

Свої перші кроки в авіації Гагарін почав, будучи 
студентом технікуму. Він навчався в Саратовському 
аероклубі. Після закінчення курсу аероклубу в 1955 ро
ці вчився в авіаційному училищі в місті Оренбурзі. З 
1957 року, коли Гагарін закінчив це училище по пер
шому розряду, він служить льотчиком радянської авіа
ції.

У минулому році Юрій Гагарін вступив до рядів Ко
муністичної партії Радянського Союзу.

Він одружений. Його дружина Валентина Гагаріна, 
26 років, закінчила в Оренбурзі медичне училище. їх 
дочці Олені два роки. Другій дочці Галі — один місяць.

59-річний батько Гагаріна працює столяром. Матії 
його, Ганна, 1903 року народження—домогосподарка.

_____________ (ТАРС).

НЕБУВАЛИЙ ПОДВИГ
Р АДЯНСЬКА людина 
1 вперше побувала в кос
мосі! Надзвичайно, неймо
вірно, фантастично! Те, що 
вчора здавалось далекою 
мрією, вже сьогодні стало 
чудовою дійсністю. Вписа
на нова видатна сторінка в 
історію освоєння космічно
го простору. І вписав її ви

хованець Ленінського ком
сомолу, майор авіації Юрій 
Олексійович Гагарін. Трі
умф нашої вітчизняної нау
ки — це тріумф нашого со
ціалістичного суспільства.

А. ЯРУШЕНКО, 
секретар Онуфріїв- 
ського райкому ком
сомолу.

Ра-

ви-

Чудово!
Читайте і заздріть:
— Я — громадянин 

дянського Союзу!
З яким хвилюванням

мовляв диктор Левітан фра
зу: «Пілотом-космонавтом
космічного корабля-супут- 
ника «Восток» є громадянин 
Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік, льот
чик майор Гагарін Юрій 
Олексійович».

Захоплююче!
Здійснилося, нарешті! 

Який це чудовий тріумф на
шої науки! Від усієї дусі 
колгоспники нашої артілі 
поздоровляють молодого пі
лота, який проклав пер^у 
трасу в космос.

А. ЯЦЕМІРСЬКИП, 
голова колгоспу імені 
Калініна, член обкому 
комсомолу.

Новомиргородськпй райзз.

РОБІТНИЧИЙ ПРИВІТ 
першому космонавтові!
Як тільки закінчилася зміна, на заводській плоті з(*\ 

бралися робітники. Стихійно виник мітинг. Кожного 
схвилювала радісна звістка: вперше у світі в небо М8* 
тів космічний корабель з людиною на борту і шар«10 
повернувся на Землю. 3

Гордість за нашу науку сповнює серце — заявив 
на мітингу бригадир ремонтної бригади другого 
но-складального цеху молодий комуніст Олександр Бе- 
р т. ^Коли почу в по радіо про запуск кораб.т'-<)" 
путника, ледве не заплакав. Нарешті настав до»*' 
ЯкийИвЛиНЬ* СКІЛЬКИ Ж.Й0Г0 чекали- скільк« мрія-^І 
конструктори" П0ДВ"Г В ’ "аук" 3₽обилн "аші

На трибуні слюсар інструментального цеху Васки» 
Жигальцев. Він говорить про те, що радянські вченій 
билися величезної перемоги саме завдяки тому, що 
сія із відсталої у минулому країни перетворилася в 
гутню державу з високорозвнненпми наукою і технік 

а мітингу виступив директор заводу т. Карамзин 
кий закликав усіх трудитися ще наполегливіше, 

план чотирьох місяців виконати на два дні раніше

Уи вирішено колективом робітників,
ім'я ю“"о Га'гХа 1^“’™ ”"аЛЬНУ ’*

шому космонавтові.’ * буЛ° ВІДпРавлеН0

А. БОНДАРЕНКО- 
заводу? ПаРт'”но* організації агрегатного 

м. Кіровоград.



Перший у світі політ радянської людини в космос
о 10 годині 02 хвилини 12 квітня всі радіостанції Ра

дянського Союзу передали потрясаючу звістку про пер
ший у світі політ людини в космічний простір.

Пілот — громадянин Радянського Союзу Юрій Олексі
йович Гагарін на борту радянського корабля-супутника 
«Восток» робінь небачений в історії людства політ по 
орбіті навколо Землі.

Кореспондент ТАРС звернувся до- відомого радян
ського фізіолога, члена-кореспондента Академії наук 
СРСР Е. А Асратяна з просьбою висвітлити видатне 
досягнення СРСР в освоєнні космосу.

— Не кожна епоха, — сказав у розмові вчений, —• 
буває відзначена в свідомості майбутніх поколінь по
дією, що не мала прецедентів в історії. В другій полови
ні XX століття такою подією є прорив людини в космос. 
Меи<і Всесвіту наче розсунулись. Настав той самий час', 
прихід якого передбачав Костянтин Едуардович Ціол- 
ковський. Розщепивши найдрібнішу частинку речовини і 
розкувавши енергію атома, людина вирішила заглянути 
в інші світи, «освоїти» навколосонячний простір. У люд
ства наче виросли крила.

ПРОГРАМА «ОБЖИВАННЯ КОСМОСУ»
ЖДАНЖЕ з перших же польотів штучних супутників

Землі почалась дискусія між радянськими і амери
канськими спеціалістами: яким повинен бути супутник— 
важким чи легким? Тепер, мабуть, уже не лишається 
сумніву в тому, що ідея легкого супутника прикриває 
лише бажання розв’язати проблему «найлегшим» спосо
бом. Цілком зрозуміло, що вивести на орбіту штучне 
небесне тіло невеликої ваги технічно значно простіше, 
ніж запустити і надати космічної швидкості цілому по
вітряному автобусові.

Дискусія почалася вже тоді, коли весь світ з подивом 
прочитав про перший зоряний пробіг кулястого радян
ського супутника вагою у 83,6 кілограма. Цей чудовий 
політ, що утвердив у віках пріоритет радянської науки 
у вивченні космічного простору, дав не тільки перші 
відомості про явища, які відбуваються в просторі навко
ло Землі, але й підтвердив правильність і перспектив
ність розрахунків радянських конструкторів, учених, ін
женерів. Питання в принципі було розв’язано на користь 
радянської теорії супутника. І вже, починаючи з даль
шого запуску, вага його була зразу збільшена в кілька 
раз. Завдяки цьому ми дістали можливість розгорнути в 
багатьох аспектах програму вивчення космічного про
стору, заздалегідь розроблену в основних деталях.

Таким чином, експериментальна підготовка до польоту 
людини практично почалась у Радянському Союзі 3 ли
стопада 1957 року, коли на орбіту навколо Землі вийшов 
другий штучний супутник, несучи герметичний контейнер 
з піддослідною твариною, системою кондиціонованого 
повітря, запасом їжі і приладами для вивчення життє
діяльності в умовах космічного простору. Загальна вага 
апаратури, піддослідної тварини і джерел електрожив
лення становила 508,3 кілограма.

Коли слідом за тим 15 травня 1958 року Радянському 
Союзові вдалося здійснити запуск третього супутника 
вагою в 1.327 кілограмів, стало можливим приступити 
до дальшого етапу підготовки польоту людини в кос
мос — до створення вже не просто супутників, а косміч
них кораблів — своєрідного житла людини в просторах 
Всесвіту.

Успішним запуском першого такого корабля ознамену
валась у нашій країні весна 1960 року.

ФІЗІОЛОГІЯ І КОСМІЧНЕ ПРИСКОРЕННЯ
В АЗОМ з тим на порядок денний стали такі медико- 
® біологічні проблеми, з якими наука досі ще не зу
стрічалась. Ці проблеми були якісно новими не тільки 
тому, що тут ми мали справу з багатьма невідомими.

Найвизначніша подія нашого часу
Вчора в приміщенні об

ласної філармонії було над
звичайно багатолюдно.

В фойє лине чарівна ме
лодія вальсу, у танці круж
ляють пари. В залі, де зіб
ралась велика група юна
ків і дівчат, бадьоро дзве
нить комсомольська пісня 
про тривожну молодість...

Раптом і пісню, і музи
ку глуиіить знайомий голос 
диктора:

— Говорить Москва! Пе
редаємо повідомлення 
ТАРС про перший у світі 
політ людини в космічний 
простір.

Настає тиша. Всі застига
ють на місці.

Затамувавши подих, слу
хають учасники пленуму 
звістку про те, що пілотом- 
космонавтом космічного ко
рабля-супутника «Восток» є 
громадянин Союзу Радян
ських Соціалістичних Рес
публік льотчик майор Га
гарін Юрій Олексійович...

Під бурхливі оплески всі 
встають. Юнаки і дівчата, 
що зібрались тут з полів і 
ферм, від верстатів, апло
дують радянській науці, ра
дянській людині, її розуму, 
її силі, аплодують людині, 
яка народжена для того, 
Щоб здійснити найзаповіт- 
ніїні мрії віків.

Під склепінням залу лине 
могутнє багатоголосе 
«Ура».

З великим задоволенням 
і одностайністю учасники 
пленуму висловили свою 
радість у вітальній теле
грамі, надісланій на ім’я 
Центрального Комітету Ко
муністичної партії Радян
ського Союзу.

Приміщення сколихае 
буря оплесків.

...Шостий пленум облас
ного комітету комсомолу 
відкриває секретар обкому 
ЛКСМУ О. Ф. Мальова
ний. Він повідомляє, що на 
пленум прибуло тисяча чо-

ловік — передовики сіль
ського господарства і про
мисловості, комсомольські 
працівники і активісти. 
Обирається президія плену
му. Затверджується поря
док денний: «Про хід вико
нання рішень січневого 
Пленуму ЦК КПРС. Пле
нуму ЦК КП України, IX 
пленуму ЦК ВЛКСМ, XIII 
пленуму ЦК ЛКСМУ та 
взятих соціалістичних зобо
в’язань комсомольськими 
організаціями м. Кіровогра
да, Кіровоградського та 
Устинівського районів».

і ЗІ д д в и г в
• За подвигом подвиг...
: За славою слава...

Які ж то плодючі оці 
мозолі!

і Сьогодні — цілунки,
• І радості сльози
■ У кожному МІСТІ,
► І в кожнім селі.
► А скільки сенсацій
; В Нью-Йорку, Парижі,
; А скільки вітань
► Із Пекіна летить...
; І музика,
- Музика
; Небо колише,
► Величною одою
► Пісня дзвенить.

Бо бачило сонце, 
Бо бачили хмари, 
1 Марс, і Юпітер, 
І рідна Земля, 
Як в космос піднявся 
Наш Юрій Гагарін, 
Як подорож скінчив, 
й зійшов з корабля. 
Наш Юрій Гагарін... 
Звичайна людина, 
Багата на мрії, 
Душею проста... 
Таких мільйони 
У нашій родині, 
І в кожного світлі 
Крилаті літа.
Никифор ПАЛИВОДА.

Вони особливо ясно показали, що прогрес сучасної біо
логії можливий тільки на шляху її союзу з хімією, фізи
кою і навіть механікою.

До таких проблем належать, наприклад, великі при
скорення руху. Необхідно було визначити, чи зможе лю
дина фізіологічно перенести явища, зв’язані з польотом 
на космічному кораблі, перебуванням на ньому і наступ
ним спуском на поверхню Землі? Як вплинуть на життє
діяльність організму космічне прискорення корабля та 
інші фактори, зв’язані з польотом?

Приступаючи до досліджень, які б допомогли відповіс
ти на це запитання, радянські фізіологи і медики врахо
вували, насамперед, таку обставину: не існує такої 
швидкості, яку людський організм не міг би перенести, 
якщо тільки вона не супроводиться надмірним приско
ренням. Насправді, чи непокоїть нас рух Землі навколо 
Сонця? А тим часом швидкість цього руху перевищує 
100.000 кілометрів за годину! Значить, біологія, фізіоло
гія, медицина покликані були вивчити дію на живий 
організм не швидкості, а прискорень

У зв’язку з цим радянські фізіологи і -медики повинні 
були грунтовно дослідити справжню картину впливу 
перевантажень, невагомості, замкнутого середовища і 
т. д. Потім вдалось розробити заходи захисту організму 
від цих шкідливих факторів, а також відвернення їх 
можливих наслідків. В основу таких заходів було покла
дено старанні систематичні дослідження на тваринах.

Треба сказати, що фізіологія людини, її індивідуальні 
особливості відіграють велику роль при підготовці кос
монавтів. Не кожний може ним стати, так само, як не 
кожний стає льотчиком. Але навіть для людей, фізіоло-- 
гічний склад і вища нервова діяльність яких відповідає 
поставленим вимогам, космонавтові потрібне тривале 
тренування. Таким чином, фізіологи розв’язали ще одне 
важливе завдання: вони розробили науково обгрунтова
ні принципи всебічного тренування організму і підготов
ки його до такого відповідального випробування, яким 
є політ у космос.

ФІЗІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ НА ВІДСТАНІ
О АЖКО переоцінити значення даних про вплив пере- 

вантажень на організм, які ми одержали при польо
тах піддослідних тварин на радянських космічних ко
раблях. Для цього проводився вперше у світовій науко
вій практиці фізіологічний контроль на такій величезній 
відстані. Крім того, об’єктом спостереження були орга
нізми, які перебувають у стані безперервного і стрімкого 
польоту.

Нова досконала апаратура, телебачення і радіотеле
метрія дали можливість вивчити фізіологічні реакції тва
рин на різних ділянках польоту. Так було «прощупано» 
биття пульсу собаки «Белки» — одного з пасажирів 
другого радянського космічного корабля. Зареєстровано 
різке почастішання її пульсу на активній ділянці польо
ту, під час роботи двигунів ракети-носія. В цей проміжок 
часу частота пульсу досягала майже 200 ударів на хви
лину. Потім пульс нормалізувався.

А серце? Як б’ється воно в космосі? Як вдається цьо
му сугубо «земному» і такому життєво важливому ор
ганові справлятися з несподіванками нового середови
ща? Щоб перевірити це, потрібна електрокардіограма. І 
її було зроблено на віддалі сотень кілометрів від пацієн
та з не меншою точністю, ніж її роблять у клініці при 
заповненні курортної карти людини, яка виїжджає на 
відпочинок.

А ось і дані про дію перевантажень на ділянці спуску 
космічного корабля. Так, у «Чернушки» — пасажира чет
вертого радянського космічного корабля — на кінець 
польоту частота пульсу була в межах 70—90 ударів на 
хвилину. В перші хвилини спуску частота пульсу дося
гала 240 ударів на хвилину, а потім поступово знизи

ла

Натхнення історичними 
рішеннями січневого Пле
нуму ЦК КПРС, комсомол 
Кіровоградщини вирушив 
у новий великий і відпо
відальний похід за збіль
шення виробництва продук
тів сільського господарства. 
Повсюдно панує запаз тру
дове напруження. Юнаки і 
дівчата області спевнені 
бажання значно збільши
ти виробництво молока, 
м’яса, зерна.

Саме про це і йшлося в 
доповідях секретарів Кіро
воградського та Устинів
ського райкомів ЛКСМУ, і 
Кіровоградського міськко
му ЛКСМУ тт. С. Резнічен- 
ко, І. Жиленка, В. Соку- 
ренка, у співдоповідях сек
ретаря Кіровоградського 
обкому комсомолу О. Тка- 
•іенка, заступника завідую
чого відділом обкому ком
сомолу В. Шматухи, у ви
ступах учасникіз пленуму.

В роботі пленуму взяли 
участь секретар Кіровоград
ського обкому партії Л. Г. 
Кравченко, завідуючий від
ділом парторганів обкому 
КП України А. Д. Качан, 
відповідальний організатор 
ЦК ЛКСМУ Р. М. Карет
на.

Детальний звіт про робо
ту пленуму буде опубліко
вано в наступному номері 
газети.

лась до 120—140 ударів. Все це показало фізіологам і 
лікарям, яка висока чутливість до зміни умов польоту з 
боку системи кровообігу. Звідси вчені змогли зробити 
висновок, що треба створити умови, при яких би гра
нично амортизувалися впливи перевантажень на людину- 
космонавта. При цьому враховувалась та обставина, що 
вплив цей може зачепити не тільки вегетативні функції 
людського організму, але й вищі відділи центральної 
нервової системи. Ця обставина була однією з найваж
ливіших у системі підготовки до польоту людини в кос
мос. Вона враховувалась, насамперед, при устаткуванні 
кабіни, або того, що дістало назву «жилої» частини кос
мічного корабля...

НЕ В 2017, А В 1961...

МОЖЕ, пам’ятаєте, як зобразив Костянтин Едуар
дович Ціолковський свою мрію про політ космічного 

корабля з людьми на борту. Час цієї події він відніс 
до 2017 і наступних років. Група вчених різних націо
нальностей, збудувавши космічні кораблі, вирушає в по
дорож — спочатку навколо Землі, потім на Місяць і, 
нарешті, робить політ у межах сонячної системи. Як 
фантастичний роман читали ми рядки, в яких російський 
учений передбачив момент, коли ракета з перебуваючи
ми в ній ученими летить за межами атмосфери. Сили 
ваги немає. Спочатку це є перешкодою в житті незвичай
ного екіпажу. Але, пристосувавшись до існування в но
вих умовах, учасники експедиції починають знаходити 
переваги такого життя.

«Швидкість руху може бути надзвичайно великою, по
трібна буде тільки одночасна мізерна затрата, тобто 
перший поштовх. Рух не зникає тому, що немає пере
шкод у вигляді тертя, повітря, води», — заявив третій. 
Отже, зносини людей, переміщення мас на всякі віддалі 
і при всіх швидкостях нічого не коштують... Члени екі
пажу телеграфують сонячним світлом на Землю про своє 
космічне життя. Надлишкова сонячна енергія дає змогу 
створити на кораблі оранжереї, в яких з неймовірною 
«космічною» швидкістю достигають чудові плоди...

Так мріяв Ціолковський — основоположник теорії ра
кетного руху. Він тільки не передбачав, що події розгор
нуться набагато швидше, ніж міг собі уявити цей смі
ливий і прозорливий розум — не в 2017, а в 1961. -

В майбутніх міжпланетних рейсах радянські космо
навти не забудуть пораду свого земляка і вчителя Ціол- 
ковського. Вони напевно розведуть на борту свого ко
рабля оранжерею, що забезпечить їх харчуванням на 
всьому шляху, який, можливо, триватиме роки. Адже 
згадайте, що сухе насіння цибулі, посіяне після добового 
його перебування на другому космічному кораблі-супут- 
нику, проросло значно швидше, ніж контрольне. Значно 
швидше від звичайного відбувалися після польоту і про
цеси клітинного поділу у пророслого насіння. Цей вплив 
космічної радіації вимагає всебічного дослідження ме
тодами біологічної фізики і хімії. Думаю, що явище при
скореного росту зможе бути використане з успіхом і 
для розв’язання «земних» проблем збільшення продук
тивності сільського господарства.

Отже, людина з країни Рад зробила перший у світі 
ривок у космос. Честь і слава їй! Честь і слава країні, 
яка виховала героя, одного з тих, кому належить май
бутнє. 1 в цьому прекрасному акті з новою силою ви
явились переваги соціалістичного ладу. Тільки в цих 
умовах міг з такою повнотою розкритися колективний 
розум нашого народу, який дав світові багато видатних 
учених, конструкторів, інженерів. Тільки організуюча 
роль Комуністичної партії могла поряд з сміливим за
думом забезпечити таку точну послідовність у здійснен
ні плану підготовки польоту людини в космос, твердо 
гарантувати повну безпеку такого польоту, мобілізува
ти вчених багатьох галузей знання на створення ком
плексу умов, шо виключали б усяку можливість зриву, 
випадковості, загибелі. Для Радянського Союзу це не 
погоня за сенсацією, це грандіозний науковий експери
мент! Великий експеримент було підготовлено напевно. 
І це успіх усього нашого Радянського Союзу в цілому. 
Майбутні покоління добре запам’ятають цей рік 196Н 
Навколосонячний простір, починаючи з цього знаменного 
року, став підвладний людямі

ЛЮДИНА НА БОРТУ НЕЗАМІННА

ХОЧ у контейнерах попередніх радянських кораблів 
поміщалися собаки, кабіна корабля, або його жила 

частина, опрацьовувалася з розрахунком на людину. 
«Квартира» космонавта обладнувалась так, щоб вона в 
мініатюрі повторювала все звичне середовище земного 
життя. Це були умови оптимальні, які мали на увазі не 
тварин, для організму яких досить було і менш сталих 
параметрів тиску і температури. Гак, на протязі всього 
польоту другого космічного корабля в кабіні зберігався 
нормальний тиск повітря з вмістом кисню від 21 до 24 
процентів, вологості — від 37 до 40 процентів, темпе
ратури — від плюс 17 до плюс 20 градусів. В такій об
становці життєдіяльність людського організму повинна 
була проходити нормально. Була передбачена і роль 
праці, ділового .навантаження, що покладається на кос
монавта, благотворно впливає на весь організм людини.

Тепер подивимось на другу сторону того самого пи
тання.

Ніякі прилади і сучасні механізми не можуть цілком 
замінити людину на борту космічного корабля. Тільки 
людина може по-справжньому охопити весь комплекс 
вражень і спостережень, що відбиваються в найтопшо- 
му, найскладнішому і найдосконалішому механізмі, 
яким є людський мозок — командний пункт вищої нер
вової діяльності.

Після першого, завжди найважчого кроку, безсумнів
но, будуть зроблені нові, все більш важливі і захоплю
ючі. Ми стоїмо на порозі розкриття найбільших зага
док походження і розвитку різних форм життя, яке, 
можливо, існує на інших планетах. Та и чи можна пе
редбачити, до яких ще незвичайних відкриттів прийде 
людина, добра воля якої до миру і щастя підкоряє І 
землю, і небо!

«МОЛОДИЛ КОМУНАР» 13 квітня 1961 р., З стор.



„НЕМАЄ 
БЕЗІМЕННИХ ГЕРОЇВ"
ТГ21ЛЯ входу в Центральний парк культури і відпочин- 

ку міста Сталіна — там, де схиляються над ставком 
дерева, стоїть пам'ятник.

Дивиться вгору стратонавт. Він весь — порив, напру
ження волі і мріі. Розкинулось над ним синє іиатро 
неба. Вітер відкинув назад чуб, обліпив комбінезоном 
тіло. Здається, ще мить — і людина ввійде в кабіну 
міжпланетного корабля, помчить до зірок: вона все роз
рахувала і зважила, вона долетить.

Біля підніжжя пам'ятника квіти — дар землі своєму 
сину, який злітає в небо. Кому цей пам’ятник? За віщо?

Минуле і майбутнє тісно переплелися в ньому. Пере
кинемо в зворотному порядку календар років.

1938 рік. Нічна тииіа підмосковного аеродрому. Інже
нер-капітан 2-го рангу, командир стратостата повітря
ного дивізіону Яків Український вдивляється в темноту 
неба. Далекими світлячками горять зірки, кличуть, при
ваблюють... Йдуть години. Біліє смужка зорі на обрії. 
На світанку він вирушить в небо, вирушить назустріч 
зіркам...

Вісімнадцять разів, мов велетенська срібляста груша, 
надувалась і зникала у блакиті повітряна куля. Десь 
далеко розстилалася земля, залишався внизу тогочас
ний «потолок» літаків — шість, сім тисяч метрів. Стра
тостат перетинав, здавалось, непереборну межу і по
трапляв у світ незнаного. 14—15 тисяч метрів... Аерона
вігаційна апаратура фіксувала зміни тиску, темпера
тури.

Яків Український одним з перших побачив чорно- 
фіолетове небо стратосфери. Кожний політ був напру
женою працею в повітряній лабораторії, працею першо- 
во дослідника. Він немов пробував стратосферу на дотик.

...Федосєєнко, Васенко, Усискін... Ук. пінський ішов 
слідом за ними. Вперше з такої висоти з допомогою 
інфрачервоних променів ним сфотографована земля. 
Складений вертикальний розріз атмосфери. Різнокольо
ровими спалахами ліг на фотоплівку спектр Уіеба. І з 
кожним польотом воно розкривало свої таємниці, роби
лося ближчим і зрозуміліиіим. Здавалось, ближче ста
вали далекі зірки.

Він розумів: стратостат — погано керований в повіт
ряних течіях, недосконалий апарат для підкорення ви
сот. З проектів і креслень, з перших замислів уявляла
ся ракета Ціолковського, і в робочому блокноті Україн
ського все частіше з'являлися записи про ракети, про 
їх конструкції і застосування.

Український розумів: ракети — завтрашній день. /1 
стратонавти — попередники, вони готують це «завтра». 
І ось уже накреслюються контури одного з варіантів 
майбутнього повітряного скафандра, розробленого 
Українським.

...Біліє смужка зорі на горизонті. Йдуть години, гас
нуть зірки... Вісімнадцять разів піднімався в страто
сферу капітан 2-го рангу Яків Український. Дев’ятнад
цятий виявився останнім.

«Немає безіменних героїв!» — так говорив Ю. Фучик. 
Ім’я Якова Українського — в ряду тих, хто першим 
вийшов на поріг космосу.

Н. ГАЛИМОН.

ШАШКІСТІВ-ТИСЯЧІ, 
СПОРТСМЕНІВ—ОДИНИЦІ

Шашки... Хто не знає цієї захоплюючої гри! 
За клітчатою дошкою досить часто можна зустріти і 
молодь, і людей похилого віку.

За останні роки кіровоградські шашкісти домоглися 
хороших результатів на республіканських турнірах. Чо
ловіки щорічно входять у півфінали і фінали республі
ки, а жінки зайняли друге місце на Україні. Найбіль
ший успіх випав на долю збірної команди, яка зайняла 
третє місце в командній першості УРСР минулого року.

Але поряд з цими відрадними явищами є багато 
недоліків у підготовці шашкістів-спортсменів.

Довгий час у Палаці піонерів працювала шашкова 
секція під керівництвом А. Кириченка. В останні роки 
очолював юних любителів шашок кандидат у майстри 
А. Куліш. Добре працювала секція. Та ось А. Куліш 
пішов до лав Радянської Армії, і секція розпалася. На 
протязі трьох років діти були позбавлені свого люби
мого заняття. Навіть і зараз директор Палацу піонерів 
т. Чернишенко не поспішає залучити до керівництва 
секцією А. Куліша, який повернувся з армії.

Не краще становище і в спортивних товариствах 
«Авангард» і «Спартак». Тут зовсім відсутні секції.

Дивну позицію до шашок зайняв голова колективу 
фізкультури заводу «Червона зірка» В. Твердоступ. У 
цехах і на дільницях заводу є сотні любителів шашок. 
Є тут і кандидат у майстри А. Берсзовський. Юнак з 
великим бажанням очолив би шашкову секцію, якби 
низова рада фізкультури допомогла робітнику розв’я
зати питання з інвентарем та приміщенням.

Такими ж темпами «розвивається» цей вид спорту і в 
районах області. Хочу навести для прикладу Бобри- 
мецький район. У звіті голова районної ради т. Захар
ченко написав, що в секціях району займається шашко
вим спортом 1.239 чоловік. Крім того, є в районі 34 тре
нери. Чому ж тоді на першість області бобринчани 
не виставляють жодного шашкіста?

Не дістав справжньої популяризації і новин вид ша
шок стокліткової дошки. Навіть у Кіровограді немає 
секції, де б спортсмени змогли оволодівати мистецтвом 
гри з міжнародних шашок.

За останній час питання про розвиток шашкового 
спорту двічі слухалося на президії обласної ради Союзу 
спортивних товариств і організацій. Було прийнято 
постанову про відкриття шашкових секцій в спортив
них товариствах. Але до цього часу ні в «Авангарді», 
ні в «Спартаку», ні в Палаці піонерів таких секцій 
не створено. Обласній раді спортивних товариств слід 
знову переглянути питання про створення шашкових 
секцій і пред’явити серйозний рахунок керівникам цих 
товариств.

М. КОНТРОБАРСЬКИИ, 
кандидат у майстри з шашкового спорту.

Переможці 
визначені ?й ?^

ЗАКІНЧИЛИСЯ змагання?-----
з волейбола, які вхо- 

дять до заліку спартакіади? 
---------------------- заводу д 

В іграх?
кіровоградського 
«Червона зірка», 
взяла участь 21 команда.» 
Напружено проходила фі-* 
пальна зустріч між спорт-* 
сменами інструментального0 
цеху та спеціального кон-» 
структорського бюро. Пере-і 
могу з рахунком 3:2 здобу-* 
ли інструментальники. В бо-? 
ротьбі за перше і друїеміс-* 
ця серед жінок зустрілися; 
волейболістки ливарною це-? 
ху сірого чавуну та інстру-і 
ментальниці. Гострий поєди-? 
нок приніс перемогу ливар-* 
ницям. Рахунок 2:1.

В. ТВЕРДОСТУП.
-0-

Щоб кожне село < 
мальовничим було
D ЦЕНТРІ села Підвисокого' 
*—' 1 іовоархангельського раііо-'. 

ну на місці колишньої сільськд-? 
господарської виставки з’явився? 
новий парк. Заклали його учні? 
місцевої середньої школи. Вониф 
висадили 750 фруктових та де-, 
коративних дерев. J

В. МАРАХІВСЬКИП. і
♦ * *

ЩОРОКУ розширяється 
колгоспу «Комінтерн»

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского у 
областного комитета ЛКСМУ, г. Кировогрзд. і

g ГОСПОДАРІ s
„МАЛОЇ АВІАЦІЇ“

готують кордові моделі до 
змагань (фото № 1).

А в цей час у механічній 
майстерні наладчик відділу 
механізації верстатобуду
вання заводу «Червона зір
ка» Володимир Бусуйдп 
(фото №2) перевіряє робо
ту моторчика. Його не 
влаштовує потужність, і він 
вирішив' переробити меха
нізм.

В гості до моделістів час
то заходять колишні гурт- 
ківці. Ось і сьогодні до то
варишів завітали відпускни
ки молодший сержант Ан
тон Домбровський і рядо
вий Володимир Доценко 
(фото № 3). Вони з цікавіс
тю розглядають нову кордо
ву модель літака.

— Запуск цієї моделі, — 
говорить Георгій. Андрійо
вич, — цікаве видовище... 
Якби у нас був кордодром, 
чи б змогли познайомити з

? ф 
І
? ЗАКІНЧИВСЯ ще один 
Ї? трудовий день. Сотні

юнаків і дівчат поспішають

■ до вечірніх шкіл, у гуртки 
? художньої самодіяльності.
'? В цей час і я завітав до 

• Кіровоградського аероклу
бу. Сонце опускалося за 
обрій, і його проміння золо
тило шибки лабораторії 
авіамоделістів.

За робочими столами — 
юнаки у білосніжних хала
тах. Георгій Андрійович 
Масловський, який ось Уме 
12 років керує лабораторією, 
тут же попередив:

— Наші хлопці працюють 
з більшою точністю, ніж ро
бітники годинникових заво
дів... Там складають гото
ві деталі, а у нас кожний 
юнак є і конструктором 
своїх моделей.

Всі стіни і навіть стеля 
невеличкого приміщення, 
яке займає авіалабораторія, 

; увішана моделями літаків. 
І Тут і моделі планерів, і ма- 
• шини з гумовими моторами, 

і радіокеровані, двомоторні, 
і, навіть, модель із справж
нім реактивним двигуном. 
Все це виготовлено вмілими 
руками гуртківців. Тож не
дарма на зональних змаган
нях, які проходили влітку 
минулого 
команда 
авіамоделістів зайняла пер
ше місце.

Зараз спортсмени готую
ться до республіканської 
першості, яка відбудеться в 
Кіровограді з 26 по 29 черв
ня цього року.
Любителі авіаційної тех- 

I піки ведуть велику роботу 
■ г.ідготееці спортсменів 

тільки в місті, а і в райо-

t
?

сад?
_______ , _______ г„ Бо-? 

бринецького району. Цієї весни? 
його площа збільшилася ще на? 
6 гектарів. Молодь на чолі з? 
комсомольським вожаком Мико-д 
лою Адаменком взяла активну^ 
участь у посадці саду.

М. МІРОШНИЧЕНКО. ?
* * * ?

І—ІЕЗАБАРОМ десятикласники? 
' ' розпрощаються з школою, а? 

молодші займуть їх ряди. Яку? 
пам’ять залишити після себе? 
рідній школі? Ф

— Алею дружби! — запропо-Ф 
нуваВ хтось з учнів. І

Так з'явилася нова алея біля; 
Панчівської середньої школи 
Новомиргородського району. ;

Ю. ГАДЖІЄВ, ?
* * * і

|-ГОМСОМОЛЬЦ1 та школярі» 
• * села Леніна Хмслівського?

району висадили в колгоспному; 
саду 400 яблунь. 370 саджанців! 
декоративних дерев з’явилося? 
біля сільського клубу.

В. КЛИМЕНЧУК. ;
* * * д

Г"АРЯЧЕ відгукнулись комсо-і 
1 мольці на заклик правління?

артілі імені Енгельса Устинів-д 
ського району взяти участь у? 
посадці саду. Катерина Бригар,; 
Іра Боса. Катерина Пинзул.д 
Віктор Чабанов, Михайло Харя,; 
Віктор Дейкун та інші посадилиі 
700 саджанців.

М. БУДАК,
-©-

КАЖУТЬ, |
що це було так *
0 Всі рекорди щасливого; 

сімейного життя побили ЯношІ 
Ровен з своєю дружиною Са-1 
рою. Бонн народилися в ма
ленькому селі Страдова в» 
Угорщині і обоє померли там? 
же — Янош у віці 172 роки,» 
Сара — у 164 роки майже , “ І 
один і той же день в 
році, проживши щасливо 
зом 147 років.
0 Найбільш знаменита 

спека була зроблена в 
році німецькими м’ясниками 
для свята гільдії. Довжина? 
сосиски перевищувала дев’ят-* 
сот метрів. Під час параду її? 
несли 103 м'ясники. Вона ва-?

членами ?

КІРД

року в Одесі, 
кіровоградських

по підготовці 
не

■ во 
18251 
ра-? 
со-{ 

1601 і 
німецькими м’ясниками ; 

свята гільдії. Довжина, 
перевищувала дев’ят-* 

Під час параду її? 
...............„„ ............... Вона ва-*
жила близько 400 кілограмів і? 
була поділена між •-----------
гільдії на банкеті.
0 Персидський 

знав —1--------
своєї
кожного 
Афін.

Неаполітанець Арлінін 
зупинки міг прочитати 
віршів 
теж <
Він міг 
Віктора 
слівно
порядку.

і цар 
поіменно всіх солдатів < 

армії, а Фемістокл —1 
з 20.000 жителів в 

без£ 
итати 15350? 
у Глмбстти? 
на пам'ять.? 

всі твори^ 
!

міг
з Данте, і 

Пула виключна 
прочитати

Гюго 1 Оссіана до-' 
навіть у зворотному,

них області, широко пропа
гують авіамодельний спорт.

Багатьом допомогла лабо
раторія і у виборі трудово
го шляху. Звідси починали 
свій шлях В. Сорокін, В. І у-

ля, 10. Дягі.ієв та інші. За
раз одні з них працюють 
техніками - конструкторами 
на заводі «Червона зірка», 
інші вчаться в Харківсько
му авіаційному інституті.

... Ось і сьогодні прийшли 
сюди юнаки. За одним сто
лом працює учень десятого 
класу Кіровоградської се
редньої школи № 6 Борис 
Паученко і слюсар-елект- 
рик заводу «Червона .зірка» 
Олександр Крючков. Вони

ним кіровогридців... Але, на 
жаль, будівництво цієї спо
руди поки що тільки мрія...

... Не хотілося залишати 
чудовий світ моделей, та 
заняття закінчилися, і я ра
зом з молоддю вийшов на 
вулицю. Але і тут ще довго 
точилися розмови про нові 
моделі конструкторів-авіа- 
моделістів.

В. ЛАНСЬКОй.
Фото автора.

блокнот атеїста
(Ті Ідея будівництва Панамського каналу виникла більше 400 

років тому, коли Іспанія мала величезні багатства і мільйони 
індійців як безплатну робочу силу. Канал, безумовно, був би 
побудований, коли б не архіеліскоп Малнідський, який заявив 
королю Філіпу II: «Людям не дано роз’єднувати те. що з’єднав 
бог».

(?) Великий інквізитор Петер Арбусс, який спалив на вогнищах 
40 тисяч чоловік, у 1860 році був, зарахований до святих.

Тертулліан, богослов II століття, повчав: «Річ в природно
му стані є божий витвір. Праця, яка її видозмінює, є витвір 
диявола». Папа Римський Олександр III в 1113 р. заборонив 
вивчати «фізику або закони природи». В >317 р. папа loan XXII 
опублікував послання проти хімії, і її почали називати 
«диявольською справою». Папа Григорій XVI, який жив у XIX 
столітті, називав локомотив «машиною сатани».

Газета виходить тричі на 
тиждень: у середу, п’ятницю і неділю.

Б к 00653.

Редактор П, МАРЧЕНКО.

І

КІНОТЕАТР їм. ДЗЕІ’ЖИН- 
СЬКОГО. «Тсктогул», П<п. се
ансів: 10, 12, 2, 4 год. дня; б, 8, 
10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «СИВАПІЕЦЬ». 
«Сліпий музикант». Початок о 
10 год. ранку, 11 год. 40 хв„ 
дня, 6 год. 20 хв., 8 гол., 9 год. 
40 хв. вечора.

КІНОТЕАТР «МИР», «Роман
1 Франческа». Початок о 12 год.,
2 год., 4 год. дня, 6 год., 8 год., 
10 год. вечора. Для дітей; «Про
щайте, голуби». Початок о 10 
год. ранку.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». Ху. 
дожпій фільм «Граф Монте- 
Крісто» (II серія). Початок о 
9 гол. ЗО хв. вечора. Хронікаль
но-документальні фільми: «Ма
йорять спортивні знамена», 
«Непитущий горобець», «Нови
ни дня» № 11/61, «Іноземна хро
ніка» № Б/01, Початок з 9 годин 
ранку до 9 годин вечора.
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