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Космічний корабель-супутник „Восток-2“ 

робив понад 17 обертів навколо Землі!* * '★
Повідомлення ТАРС

У СПІ

на стотах

передавач

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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6 серпня 1961 року о 9 годині московського 
запуск на орбіту супутника Землі космічного 

Корабель «Восток-2» пілотує громадянин 
товариш Титов Герман Степанович.

Завданнями польоту є:
— дослідження впливу на людський 

шого спуску на поверхню Землі;
— дослідження працездатності людини

часу в Радянському Союзі здійснено новий 
корабля «Восток-2».
Радянського Союзу льотчик-космонавт майор

організм тривалого польоту по орбіті і даль-

мрсті.
За 

ної, з

при тривалому перебуванні в умовах неваго-

виведено на орбіту, близьку до розраховапопередніми даними, корабель-супутник
параметрами:
мінімальне віддалення від поверхні 
максимальне віддалення (в апогеї)

— кут нахилу орбіти до екватора 64 градуси 56 мінут.
Початковий період обертання корабля-супутника становить 88,6 хвилини. Вага кос

мічного корабля-супутника «Восток-2», без урахування ваги останнього ступеня ракети- 
носія, становить 4731 кілограм.

З льотчиком-космонавтом тов. Титовим 
радіозв’язок.

Льотчик-космонавт веде свої передачі на
143,625 мегагерц.

На борту корабля встановлено також
19,995 мегагерц.

Бортові системи, шо забезпечують життєдіяльність 
нормально.

Самопочуття льотчика-космонавта товариша Титова Германа Степановича добре. 
Політ радянського космічного корабля, керованого людиною, проходить успішно.
Повідомлення ТАРС про хід дальшого польоту регулярно передаватимуться всіма 

радіостанціями Радянського Союзу.

Землі (в перегеї) дорівнює 178 кілометрам; 
становить 257 кілометрів;

встановлений і підтримується двосторонній

15,765 мегагерц, 20,006 мегагерц,

«Сигнал», який працює на частоті

льотчика-космонавта, функціонують

До Комуністичної партії 
і народів Радянського Союзу! 

До народів і урядів 
усіх країн!

До всього
*

/
1<

Вівторок, 8 серпня 1961 р. Ціна 2 коп.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК
прогресивного людства!

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

КПРС, Президія Верховної 
Ради СРСР, уряд Радян
ського Союзу з великою ра-

ських Соціалістичних Рес
публік.

Радянський космічний ко- 
рабель-супутник «Восток-2»,

дістю повідомляють про но- яким управляв товариш Ти- 
ву безприкладну перемогу 
радянської науки і техні
ки — успішний політ дру
гого космічного корабля з 
людиною на борту.

6 серпня 1961 року о 9 
годині за московським ча
сом потужною радянською 
ракетою на орбіту навколо 
Землі був виведений новий 
космічний корабель-супут
ник «Восток-2», пілотова
ний льотчиком - космонав
том — громадянином Сою
зу Радянських Соціалістич
них Республік, комуністом, 
майором товаришем Тито- 
внм Германом Степанови
чем.

Товариш Ти гов благопо
лучно здійснив 25-годинний 
політ навколо Землі і піс
ля виконання наміченої про
грами успішно приземлив
ся на Території нашої Бать
ківщини — Союзу Радян-

тов, облетів більш 
раз навколо земної 
пройшовши віддаль 
700 тисяч кілометрів, тобто 
таку, що майже дорівнює 
подвоєній віддалі від Землі 
до Місяця.

В цьому подвигу відобра
жені нові величезні досяг
нення Радянського Союзу, 
нашої науки і техніки, всьо
го народного господар- 
ства — великі переваги 
найпередовішого в світі со
ціалістичного 
ладу.

Всі народи 
величезним 
захопленням 

політ

як 17 
кулі, 

понад

суспільного

земної кулі 
піднесенням 

відзначили 
радянської 

прос-

. з
і
перший 
людини в космічний
тір. Блискучий політ ново
го радянського космонавта 
показує, що недалекий той 
час, коли космічні кораблі, 
якими управлятиме людина,

прокладуть міжпланетні 
траси до Місяця, Марса, 
Венерн, Перед людством 
відкриваються широкі пер
спективи підкорення косміч
ного простору і польотів до 
планет сонячної системи.

З почуттям законної гор
дості Центральний Комітет 
КПРС, Президія Верховної 
Ради СРСР і уряд Радян
ського Союзу відзначають, 
що наша країна, країна пе
ремігшого соціалізму, впев
нено йде в авангарді люд
ства в справі використання 
досягнень науки і техніки на 
благо народів світу.

Другий космічний політ 
радянської людини навколо 
Землі —це нове яскраве 
підтвердження великої мо
гутності народу, який побу
дував соціалізм. Наші до
сягнення в освоєнні космо
су не є випадковими, вони 
відображають закономірний 
похід переможного комуніз
му. Комунізм невтримно йде 
вперед. І немає такої сили 
в світі, яка б могла пере-

на-

Все 
на-

вказа- 
ленін-

Землі 
нашої 

в

шкодити нездоланному ру
хові людства до свого світ
лого майбутнього.

Вороги миру роздувають 
воєнну істерію. Цій істерії 
ми протиставимо наші ве
личні плани комуністичного 
будівництва, нашу тверду 
впевненість у своїх силах, у 
правильності шляху, 
ного марксистсько - 
ською наукою.

Всім людям на 
відомі плани і цілі
країни. Вони висловлені 
проекті нової Програми Ко
муністичної партії Радян
ського Союзу, яка вноситься 
на розгляд XXII з’їзду
КПРС, — програми побудо
ви комуністичного суспіль
ства. Комунізм виконує істо
ричну місію врятування всіх 
людей від соціальної нерів
ності, від усіх форм гноб
лення та експлуатації, від

страхіть війни і утверджує 
на землі мир, працю, свобо
ду, рівність і щастя всіх 
родів.

Все в ім’я людини! 
для блага людини! Ось 
ша найвища мета.

Космічні польоти радян
ських людей знаменують 
собою непохитну волю, не
похитне бажання всього ра
дянського народу до міцно
го миру на всій землі. Наші 
досягнення в дослідженні 
космосу ми ставимо на 
службу мирові, науковому 
прогресові, на благо 
людей нашої планети.

Радянський народ 
до вірить, що справа 
переможе в усьому 
Мир восторжествує.»
народи всіх країн самовід
дано боротимуться за його 
зміцнення.

Ми закликаємо уряди всіх

ЗНОВУ АПЛОДУЄ 
ЛЮД ПЛАНЕТИ!

Серпневий ранок 
на просторах

Звитяжно плечі 
розправля — 

В ефірі чуть: «Москва 
говорить!» 

Говорить сонячна земля!
/ день звичайний став 

святковим, 
Стає могутнішим народ: 
Космічну даль долає знову 
Вітчизни рідної пілот. 
І телескопів дужі очі 
У небо ціляться давно...
Майор Титов — не день 

робочий, 
А більш доби вже

за кермом. 
Несе над світом естафету, 
Яку в Гагаріна прийняв, 
і аплодує люд планети 
Герою нинішнього дня. 
А він народам шле привіти, 
Теплом наповнені вони. 
О, славним будь, 

прекрасне літо 
Комуністичної весни! 
Сьогодні ми відкрили 

брами 
Далеких зоряних світів... 
А це вже є діла Програми, 
Діла Програми золоті/

Валерій ЮР’ЄВ.
м. Кіровоград.

всіх

твер- 
миру 
світі. 
ЯКЩО

країн, всіх людей незалеж
но від расової, національ
ної, соціальної приналеж
ності і релігійних переко
нань докласти всіх сил для 
забезпечення міцного миру 
на всій землі.

Нова славна перемога на
шої Батьківщини запалює 
всіх радянських людей на 
ще більші подвиги в будів
ництві комунізму!

Вперед до великих пере
мог в ім’я миру, загального 
щастя і прогресу людства!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ .КОМІТЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

ПРЕЗИДІЯ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

СРСР

РАДА МІНІСТРІВ 
СРСР



ПОВІДОМЛЕННЯ
•й>

Я В АЗ А
космонавта Г. С. ТИТОВА

перед польотом
Дорогі товариші і друзі!
Мені випала велика честь здійснити новий політ ' 

у простори Всесвіту на радянському космічному 
кораблі «Восток-2».

Важко висловити почуття радості і гордості, які , 
переповнюють мене.

Ми, радянські люди, пишаємося тим, що наша ' 
любима Батьківщина відкрила нову еру освоєння 
космосу. Мені довірено почесне і відповідальне ' 
завдання. Мій великий друг Юрій Гагарін першим , 
проклав шлях у космос. Це був великий подвиг ; 
радянської людини. ,

В останні хвилини перед стартом мені хочеться < 
сказати сердечне спасибі радянським ученим, інже- ' 
перам, технікам і робітникам, які створили пре- , 
красний космічний корабель «Восток-2» і провели ' 
підготовку його до польоту. '

Новий космічний політ, який мені треба здійсни
ти, я присвячую XXII з’їздові нашої рідної Кому- ' 
містичної партії. В ці хвилини хочу ще раз палко , 
подякувати Центральному Комітетові рідної ленін- і 
ської партії, Радянському урядові, дорогому Мини- ; 
ті Сергійовичу Хрущову за виявлене довір’я і за
певнити, що я докладу всіх своїх сил і вміння, щоб ' 
виконати почесне і відповідальне завдання.

Я глибоко впевнений в успіху польоту. 1
До скорої зустрічі, дорогі товариші і друзі!

МОСКВА, 6.
Центральний

ВЛКСМ прийняв
занести в книгу
'▼▼▼TTTTTTVVTVVTVTVVTVTTVr

«МОЛОДОЙ КОМУНАР»
8 серпня 1961 р., 2 стор. -

ПРОЛІТАЮЧИ над територією Радянського Союзу о 10 
годині 38 хвилин московського часу, льотчик-космо- 

навт тов. Титов Герман Степанович передав привітання 
Центральному Комітетові КПРС, Радянському урядо
ві і особисто Микиті Сергійовичу Хрущову:

Москва, Кремль. ®
Доповідаю з борту радянського космічного корабля 

«Восток-2» ЦК КПРС, Радянському урядові і особисто 
Микиті Сергійовичу Хрущову: Політ радянського кос
мічного корабля «Восток-2» проходить успішно. Всі 
системи корабля функціонують нормально. Самопочут
тя добре. Прошу передати сердечний привіт усьому 
радянському народові.

Космонавт ТИТОВ.
« * «

Товаришеві Г. Є. Титову 
І»орт космічного корабля- 

супутника „в?осток-266
Дорогий Германе Степановичу!
Тільки що одержав Вашу телеграму з борту косміч

ного корабля-супутника «Восток-2».
Всі радянські люди безмежно раді успішному по

льотові, пишаються Вами. Сердечно поздоровляю Вас, 
вірного сина нашої Батьківщини, славної Комуністич
ної партії. Чекаємо Вашого повернення на Землю.

Обіймаю.
М. ХРУЩОВ. 

0 серпня 1961 року.
е в « »

ПОЛІТ радянського космічного корабля-супутника 
«Восток-2» з космонавтом товаришем Титовим на 

борту проходить успішно, у відповідності з програмою. 
Тепер космічний корабель-супутник робить третій оберт 
навколо Землі. З космонавтом підтримується двосто
ронній радіозв'язок на коротких і ультракоротких хви
лях. Радіостанції земної кулі можуть слухати космонав
та товариша Титова на коротких хвилях з частотою 
15,765 мегагерц і 20,006 мегагерц і ультракоротких хви
лях з частотою 143,625 мегагерц. Бортовий передавач 
УКВ з частотного модуляцією. Девіація частоти плюс 
мінус ЗО кілогерц.

Прийняті телевізійні зображення космонавта, теле
метрична інформація про його стан і про кліматичні 
умови в кабіні корабля-супутника свідчать про нор
мальне проходження польоту космонавта. Самопочуття 
товариша Титова відмінне. Польотне завдання викопу
ється космонавтом майором Титовим у відповідності з 
програмою. Політ у космосі триває. Космічний кора- 
бель-супутник «Восток-2» пролітає над Лондоном (час 
московський) о 1^годині 33 хвилини, Улан-Батором —■ 
13 годин 50 хвилин, Сіднеєм — 14 годин 14 хвилин, Но
восибірськом — 15 годин 16 хвилин, над Каракасом —• 
16 годин 17 хвилин, Свердловськом — 16 годин 44 хви
лини, Калькуттою — 16 годин 55 хвилин, Вашінгто- 
ном — 17 годин 54 хвилини, Москвою — 18 годин 12 
хвилин, Чікаго — 19 годин 24 хвилини, Берліном — 19 
годин 42 хвилини, Аддіс-Абебою — 19 годин 55 хвилин.

* * *

ТРОСМОНАВТ майор Г. С. Титов, пролізаючи над 
Москвою, на вітальну телеграму М. С. Хрущова 

відповів:
Передайте велику подяку Микиті Сергійовичу Хру

щову за його батьківське піклування. Велике спасибі! 
Велике спасибії *

Я неодмінно виконаю завдання партії і уряду. Поки

ЦК ВЛКСМ нагородив Г. Титова
ПК ВЛКСМ вихованця Ле
нінського комсомолу льот
чика -космонавта Германа 
Степановича Титова. Пого 
нагороджено також знач
ком «За активну роботу в 
комсомолі».

(ТАРС). 
Комітет 
рішення 
Пошани

що програма польоту виконується повністю. Все йде 
чудово. На борту порядок. Так і передайте Микиті 
Сергійовичу. титпя

Космонавт майор 1И і ио.
6 серпня 1961 року.

« « «

які свідчать

устаткуван-

з космонав-

НА ДРУГОМУ оберті навколо Землі космонавт 
майор Титоз з борту космічного корабля-супут

ника «Восток-2» передав ряд повідомлень, ' ’ '
про те, що політ проходить успішно.

Конструкція корабля-супутника та його 
ня працюють нормально.

Самопочуття товариша Титова відмінне.
Двосторонній радіотелефонний зв’язок 

том па ультракоротких і коротких хвилях проходить 
добре.

По телевізійних лініях з Землі провадиться спосте
реження за космонавтом і його роботою з приладами.

Пролітаючи над Африкою, майор Титов з борту ко
рабля-супутника «Восток-2» передав привітання на
родам Африки.

Телеметричними вимірюваннями провадиться кон
троль за станом космонавта і за роботою устаткуван
ня корабля. За показаннями приладів, стан космонавта 
добрий, частота пульсу 88 ударів на хвилину, частота 
дихання 15—18 на хвилину. Всередині кабіни підтри
муються нормальні умови для життєдіяльності.

Об II годині 48 хвилин (московський час) корабель- 
супутник «Восток-2» 
Землі і почав третій

закінчив другий оберт навколо 
оберт.

* * »

Л 15 ГОДИНІ за московським часом радянський 
" ’ космічний корабель-супутник «Восток-2» закінчив 
свій четвертий оберт навколо Землі.

Під час треіього оберту, пролітаючи над Європою, 
майор Титов передав з борту корабля-супутника приві
тання народам Радянського Союзу і Європи.

Наприкінці третього витка, з 12 години 30 хвилин до 
13 години, товариш Титов обідав. Обід космонавта скла
дався з .трьох страв. В кінні обіду космонавт передав: 
«Пообідав, самопочуття відмінне».

Під час четвертого витка корабель-супутник пролетів 
над Мадрідом, Парижем, Копенгагеном, Ленінградом, 
Улан-Уде, Шанхаєм, Сіднеєм. На початку четвертого 
витка у відповідності з програмою польоту, у космо
навта був годинний відпочинок. Після відпочинку кос
монавт провів фіззарядку і приступив до дальшого 
виконання робіт, передбачених польотним завданням.

В кіпці оберту, перебуваючи над Південною Амери
кою, майор Титов передав привітання народам Півден
ної Америки.

У доповідях, переданих з борту корабля-супутника 
«Восток-2», майор Титов повідомляє про безвідмовне 
функціонування всієї апаратури, встановленої на ко
раблі. Протягом голини майор Титов проводив випро
бування системи ручного управління корабле.м-супут- 
ником.

Після закінчення випробувань він доповів про /тобру 
керованість корабля-супутника при маневруванні* за 
допомогою ручного управління.

Протягом п’ятого витка корабель-супутник пройде 
над Едінбургом, Архангельськом, Новосибірськом, 
Гуанчжоу, Мельбурном, Лімою.

, * Є ♦

QA СІМ годин польоту навколо земної кулі радяп- 
ський космічний корабель «Восток-2»’ пролетів 200 

тисяч 400 кілометрів. При польоті на п’ятому оберті 
космонавт майор Герман Степанович Титов повідомив:
15 годин 07 хвилин: «На борту порядок, самопочуття 
відмінне». Іо годин 08 хвилин: «Програма четвертого 
витка виконана повністю». 15 годин ЗО хвилин: «Про
ходжу екватор, невагомість переношу відмінно».

При польоті над територією Радянського Союзу по 
радіотелевізній системі надходили зображення, які по
казували спокійне і усміхнене обличчя радянського 
космонавта; по багатоканальній радіотелеметричній 
системі продовжувала надходити докладна інформація 
наукового характеру, а також детальні дані про функ
ціонування систем корабля-супутника «Восток-2».

Пролітаючи над Гуанчжоу, майор Титов передав при
вітання народам Азії, а пролітаючи над Мельбурном, 
передав привітання народові Австралії.

* • «

□ А ВІСІМ з половиною годин польоту космічний ко- 
рабель «Восток-2» пролетів 238 тисяч 400 кіломет

рів і о 17 годині 42 хвилини завершив шостий оберт 
навколо Землі. О 16 годині 31 хвилині космонавт Гер
ман Степанович Титов повідомив: «Самопочуття добре, 
все в порядку». О 16 годині 37 хвилин товариш Титов 
знову підтвердив своє добре самопочуття і передав по
казання бортових приладів. О 16 годині 48 хвилин він 
повідомив: «Тиск у кабіні постійний. Вологість 70 про
центів, температура 20 градусів. Повний комфорт!». О
16 годині 55 хвилин на борт космічного корабля «Вос
ток-2» космонавтові товаришеві Титову було передано 
радіограму від льотчцка-космонавта СРСР Юрія Олек
сійовича Гагаріна: «Дорогий Герман! Усім серцем з то
бою. Обіймаю тебе, друже. Міцно цілую. З хвилюван
ням стежу за твоїм польотом, впевнений в успішному 
завершенні твого польоту, який ще раз прославить на-

г.— _
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Привітання ЦК ВЛКСМ 
льотчикові - космонавтові 

Г. С. Титову
МОСКВА, 6. (ТАРС). Центральний Комітет ВЛКСМ 

надіслав вітальну телеграму льотчикові-космонавту 
Г. С. Татову, який здійснив безприкладний подвиг.

У телеграмі говориться: «Наш дорогий друже, Гер
мане Степановичу! Комсомол, вся радянська молодь 
переживають тепер надзвичайне хвилювання, почуття 
надзвичайної гордості і радості, знову «Восток». Знову 
наш, радянський. Знову комуніст. Сердечно поздоров
ляємо. Пишаємось. Чекаємо.

Центральний Комітет ВЛКСМ».

ТАРС
шу велику батьківщину. наш ваавнський народ. До «о. 

рого побачення. Юрій' ^^"^ржання привітання <о, 
„а₽вгХв і виея-ив йо?.у сердечну, д^жв» 

П°Все'’усгаткузання

“стрій /аТьорий! Працездатність зберігасться пов. 

н'стю. - гйгтеми дихання відхилень
з боку серцево-судинг01 СИЬССУ в межах 80-100 уда

не відмічається. Іастота • ' — 20—28 на хвилину,
рів на хвилину, частота _ „0 не зідрізняються від
Дані електрокардіограм прд. даяими телеметричних
вихідних, записаних забе3печуе життєдіяль-
вимірювань, вся а р УР алья0 Температура по-
ність космонавта, ,р в межах 20—22 градусів,
зі-гря з кабі/н к0^- _?£о мм ртутного стовпа. Віднос- 
тиск — у межа Г)_,.,.к0 70 процентів, вміст кисню ста- ^Гпроиснга? вуглекислого тазу - М

'">о“ЄЇ7Тагодині космонавт повечеряв. О 17 годині « 
космічний корабель «Восток-2» почав сьомий 

обеот" авкою Землі, під час якого пройде вздовж сад. 
«ого у^ерТжжя Північної Америки, над клише», 
ного ізиерс/п Тяттіч Тамбов, Сталінград.Скан'Дінавією, містами. іаллін. Аоавійськнм
Астрахань, Східним Іраном і далі — над Ара 
морем, Індійським і Тихим океанами

Політ космічного корабля «Восток-2» триває.
* * *

ПРОДОВЖУЮЧИ космічний політ на кораблі 
«Восток-2». Герман Степанович Титов на 18 

годину 00 хвилин вшосте облетів Землю. Космонавт 
знову включав ручне управління, і корабель слух
няно йшов за рухом руки пілота. # .

Космонавт, як і раніш, почуває себе відмінно. Все 
бортове устаткування діє безвідмовно. Рух корабля 
відбувається в цілковитій відповідності з заданою 
програмою.

О 18 годині 15 хвилин московського часу космо
навт Герман Степанович Титов, пролітаючи над 
Москвою, повідомив: .

«Дорогі, москвичі, в кабіні все, як і раніше. І иск 
нормальний, відмінний тиск. Вологість 70 процентів, 
температура 18 градусів Цельсія. Найповніший ком
форт. Найповніший комфорт. Вам цього бажати 
тільки залишається. Все йде добре. Все йде від
мінно. Прошу передати дорогим москвичам спокій
ної ночі. Я зараз лягаю спати. Як хочете ви, а я ля
гаю спати». В

У відповідності з програмою польоту з 18 години 
ЗО хвилин 6 серпня до 2 години 7 серпня космонав
тові відводиться час на відпочинок і сон, тому дво
сторонній радіозв’язок з ним тимчасово припине
но. Радіотелеметричний контроль за роботою апара
тури корабля супутника. апаратурою забезпечення 
життєдіяльності і стану космонавта триває.

За останніми даними радіотелеметричного контро
лю, пульс космонавта під час сну нормальний — 58 
ударів на хвилину.

* * •

Т" ОРАБЕЛЬ-СУПУТНИК «Восток-2» під час польоту 
можна спостерігати при ясному небі візуально як зо. 

рю першої'величини після заходу сонця в діапазоні від 
18 до 37 градусів північної широти і перед сходом 
сонця — від 38 до 52 градусів південної широти.

Для спостереження ввечері повідомляються і;ак[ 
пункти (час московський; години і хвилини): Лісса- 
бон 22.43 (у західному напрямі), Касабланка —• 
22.44, ЧарлБстон (США) — 3.09 (у північно-східному, 
напрямі), острів Гаїті — 3.12 (у північно-східному на
прямі), (Хлахома — 4.38, Х’юстон (США) — 4.38 (у 
північно-західному напрямі), Мехіко — 4.40 (у північ
но-східному напрямі), Лос-Апжелос — 6 05 (у захід
ному напрямі).

«Восток-2» 
і пролетів 

ніж віддаль до

ТГ А 23 годину 45 хвилин корабель-супутник 
зробив десять обертів навколо Землі 

410 тисяч кілометрів, що більше 
Місяця.
тмпт кппл'бла РадІ0ТелеметРични* вимірювань, апарат 
тура корабля функціонує нормально 
мозкове^0НиаВТа добрий- На 23 годину 26 хвилин 
лину у частота пульсу 58 ударів на хан-

Політ радянського 
триває успішно. корабля-супутника «Восток-2»

• « «

Л і№мп'і^°ГМ0НАВ? ГеРмаа Степановпч Титов я. КОСМІЧНОМУ кораблі «Восток 9» гю о
ського часу 7'серпня 1961 року зробив 19°^ М°СК°8‘ 
•лет.зшн 537 тисяч 300 кілометоівоб"в’2 обер™. 
космічного корабля продовжую?!„П Р 04)61
до розрахованих. Р Довжують лишатися близькими

До 2 00 ^серп-'я ХмяІ'ПЯ Зт^8 годинн ЗО хвилин 6 серпня
Кп Р ТИТОВ Мав Опочивати (спати).
Космонавт прокинувся о 2 готии? я? „Виконувати роботу за графіком 3 ' ПОТ

що спав добреє устатгупя’, ма"°° Титов повідомив, 
малько. в ка^кі^^рС„ТмХь 'я „К„О₽а°-1Я ПРацш6 ІІ0Р" 
самопочуття відмінне. * СЯ 3аДаН1 ГІГІЄНІЧНІ умови,

Зв'язок а бортом корабля відмінний
«аЛц М доЧ67ТуИр?вУ™у V космонавта була в не- 

V . ударів на хвилину.
Космічний корабель «Восток 9» „

політ. осток-2» продовжує свій

* * *
ТГРОДОВЖУЮЧИ космічний пат

инку «Восток-2» коемпнагд ПОЛ!.Т ка кораблі-супуп 
Степанович нЬ 6 годину москп^ Маиор Титов Герман 
15-й оберт навколо Землі Самп!лК°Г0 Часу внйшов на 
шається відмінним. Добо? пг, п?чуття космонавта лп- 
хвилин, космонавт продовжує* ^в’ДавШи о 5 годині 45 
грамою наукових досліджень Р °Оти’ пеРеДбачені про-

(Закінчення на і-й стар.).



ПОВІДОМЛЕННЯ
(Закінчення).

На борту космічного корабля-супутника «Восток-2» 
встановлено численну апаратуру. До п складу входять 
радіотехніка система траєкторних вимірювань- багато» 
канальні телеметричні системи, що забезпечують об’єк* 
тиане спостереження за станом космонавта і контроль 
роботи всіх бортових приладів; приймально-передазаль» 
на короткохвильова і ультракороткохвильова .апарату« 
ра зв язку, яка включає бортовий магнітофон прнзна» 
чений для запису мови космонавта і автоматичного при« 
скореного зчитування запису за командою з Землі.

Під час відпочинку космонавт має можливість ко
ристуватися широкомовним приймачем для приймання 
переда-» на середніх і коротких хвилях. Телевізійні 
системи дають змогу провадити систематичні спостере
ження за роботою космонавта. Цілий комплекс систем 
забезпечує нормальні умови життєдіяльності в кабіні 
корабля-супутника.

На борту встановлено різноманітну наукову апара
туру. Для одержання додаткових даних по вивченню 
впливу космічної радіації на живі організми на борту 
є біологічні об єкти. Під, час польоту' спостереження за 
Землею і небом провадиться через три ілюмінатори. 
Космонавт має можливість користуватися при бажанні 
оптичним приладом 3- і 5-разового збільшення.

Політ корабля-супут ника «Восток-2» .відбувається в 
повній відповідності з заданою програмою. Космічний 
корабель-супутник «Восток-2» пролітає: Кейптаун — 8 
годин 17 хвилин, Преторія — 8 годин 19 хвилин, Зан
зібар — 8 годин 23 хвилини, Аддіс-Абеба — 8 годин 29 
хвилин, Ашхабад — 8 годин 38 хвилин, Новосибірськ— 
8 годин 43 хвилини, Петропавловськ-Камчатський — 8 
годин 53 хвилини, Гонолулу — 9 годин 03 хвилини.

<----

П А 8 годин 20 хвилин московського часу корабель- 
супутник «Восток-2» закінчував свій 16 оберт 

навколо Землі. За цей час космонавт майор Титов про
летів 654.800 кілометрів.

За доповідями майооа Тнтова і за даними телеметри ч. 
них вимірювань, усі бортові системи працюють нор
мально. Триває успішне виконання програми наукових 
досліджень. Самопочуття космонавта відмінне, стан 
невагомості тов. Титов переносить дуже добре. Точні, 
координовані дії і працездатність космонавта зберег
лись повністю. В кабіні корабля-супутника продовжу
ють зберігатися нормальні умови для життєдіяльності, 
Зв’язок з космічним кораблем сталий.

Політ корабля-супутника «Восток-2» триває,
« • *

РАДЯНСЬКИЙ космічний корабель-супутник «Вос- 
-*• ток-2», пілотований космонавтом майором Титовим
Германом Степановичем, зробив більш як 17 обертів 
навколо земної кулі протягом двадцяти п’яти годин 
вісімнадцяти хвилин і пролетів понад сімсот тисяч кі
лометрів.

У зв’язку з успішним завершенням програми науко
вих досліджень відповідно до затвердженого польотно- 
го завдання було проведено посадку корабля супутника 
«Восток-2» в заданому районі Радянського Союзу, по
близу історичного місця посадки корабля-супутника 
«Восток-1» 12 квітня 1961 року з пілотом-космонавтом 
майором Юрієм Олексійовичем Гагаріним.

Товариш Г. С. Титов здоровий і почуває себе від
мінно. Безприкладний в історії людства тривалий кос
мічний політ радянського космонавта успішно завер
шений. Одержані результати досліджень відкривають 
широкі перспективи дальшого розвитку космічних по
льотів ЛЮДИНИ. '

ТАРС
К осмо її а в т 
Г. 0. ТИТОВ

Герман Степанович Титов народився з 1935 році в 
селі Верхнє /Киліно Косихінського районі/ Алтайсько
го краю в сім’ї вчителя середньої школи. За національ
ністю — росіянин. У 1943 році він всті/пив до початко
вої школи при колгоспі «Майское утро» Косихінського 
району, куди мати переїхала на початку війни.

У 1950 році він закінчив семирічні/ школу села Пол- 
ковниково Косихінського району, а потім Налобіхін- 
ську середню школу цього ж району.

Г. С. Титов у 1949 році вступив у ВЛКСМ.
У 1957 році він закінчив військово-авіаційне учили

ще льотчиків по першому розряду, склавши екзамени 
з техніки пілотування на «відмінно».

Після закінчення училища Г. С. Титов бив направ
лений для проходження служби в .Ленінградський вій
ськовий округ. За успіхи в навчально-бойовій і полі
тичній підготовці і зразкові/ військову дисципліні/ Ле
нінградський обком ВЛКСМ нагородив його двома 
грамотами.

Тов. Титов — кандидат у члени КПРС.
Він одружений. Ного дружина — Тамара Василівна, 

1937 року народження.
Батько — Степан Павлович 1910 року народження 

викладав російську мову і літературу, а потім німецьку 
мову в семирічній школі села Полковниково Алтай
ського краю. З 1961 року перебуває на пенсії. Мати — 
Олександра Михайлівна, 1914 року народження.

Всім ученим, конструкторам, інженерам, 
технікам, робітникам, всім колективам і 

організаціям,
які брали участь в успішному здійсненні 

нового космічного польоту людини 
на кораблі-супутнику «Восток-2»

Дорогі товариші!
Друзі-співвітчизники!
6 серпня 1961 року наша Батьківщина — Союз І 

дянських Соціалістичних Республік успішно здійснила 
новий найсміливіший крок на шляху освоєння космічного 
простору.

На радянському космічному кораблі-супутнику «Вос
ток-2» льотчик-космонавт, героїчний син Комуністичної 
партії товариш ТИТОВ Г. С. здійснив 25-годинний по
літ у космосі, облетівши нашу планету більш як 17 раз.

Це величезна перемога нашої науки і техніки, яскра- 
вий прояв творчого генія радянського народу, який впев
нено йде по шляху побудови комуністичного суспільства.

Тільки народ, натхнений великою програмою побудови 
комунізму, керований своєю рідною Комуністичною пар
тією, здатний у такі короткі строки здійснювати подвиги, 
про які протягом багатьох століть мріяли найкращі пред
ставники російської і світової науки.

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянсько
го Союзу, Президія Верховно»; Ради СРСР і Рада Мі
ністрів СРСР від імені нашої славної Комуністичної 
партії, Радянського уряду, всіх народів Радянського 
Союзу палко поздоровляють учених, конструкторів, тех
ніків, робітників, усі колективи й організації, які брали 
участь у створенні та підготовці космічного корабля- 
супутника «Восток-2» і успішному здійсненні космічного 
польоту, з новою великою перемогою розуму і праці ра* 
дянської людини.

Від щирого серця поздоровляємо Вас, дорогий наш то
варишу Герман Степанович Титов, з великим подви
гом — новим видатним польотом у космічний простір.

Слава радянським ученим, конструкторам, інженерам, 
технікам і робітникам — покорителям космосу!

Слава нашому народові — народові-творцю, народові- 
переможцю, який прокладає під керівництвом Комуніс
тичної партії шлях до світлого майбутнього всього люд
ства — комунізму!

Хай живе славна Комуністична партія Радянського 
Союзу — натхненник і організатор усіх 
ського народу!

Хай живе комунізм!
ЦЕНТРАЛЬНИМ 

КОМІТЕТ 
КПРС

ПРЕЗИДІЯ 
ВЕРХОВНОЇ 

РАДИ СРСР

Ра-

! РАДЯНСЬКА МОЛОДЬ ВІТАЄ
БЕЗПРИКЛАДНИЙ ПОЛІТ ДО ЗІРОК!

На московську хвилю
О НОВУ радіоприймачі 

всього світу настрою
ються на московську хвилю. 
Знову, в котрий раз про
тягом останнього часу, пе
реривають свої передачі ра
діостанції світу, щоб пові- 
домити:>,по орбіті супутни
ка летить радянський кора
бель з людиною на борту.

Схвильовано забилися на
ші серця від гордості за 
Батьківщину.

Кожний з нас прагне свої
ми ділами примножити сла
ву країни, прискорити ство
рення матеріальної бази 
комунізму. Ми удвох з Ана
толієм Чубатюком працює
мо свинарями в колгоспі 
імені Щорса. Даємо слово, 
що і наш скромний вклад 
у важливу справу в ці пе- 
редз’їздівські дні зростати
ме з місяця в місяць. Зобо
в’язання своє — відгоду
вати до кінця року 600 го
лів свиней — виконаємо 
достроково.

м. литвинюк, 
секретар бригадної 
комсомольської орга
нізації, свинар.

Новоархангельський 
район.

Бригада телеграфує космонавтові
І/'ОЛИ після 

дня наша 
сько-молодіжна 
прийшла, щоб заступити на 
зміну, тільки й розмов було:

— Ну, все чули?
— Ох і здорово ж!
Радощам не було меж, ні 

на хвилину не покидало 
нас відчуття величезного 
торжества. І, розуміючи ка
сі рій бригади, комсомолець 
Георгій Грабар запропону
вав:

— Давайте пошлемо Гер- 
ману Титову 
імені нашої 
бригади.

За мить я 
ручкою й папером, а хлопці, 
оточивши мене тісним ко
лом, диктували /"слова: 
«Москва. Радіо. Титову Гер- 
пану Степановичу. Від іме
ні бригади комуністичної 
праці поздоровляємо Вас, 
дорогий Германе . Степано
вичу, з видатним досягнен
ням у завоюванні космосу. 
Свій подвиг Ви присвятили 
ХХП з'їзду КПРС. Ми та
кож всією бригадою готує
мо трудові дарунки на
ступному з'їзду партії і бо-

вихідного 
комсомоле- 

бригада

телеграму від 
комуністи і юї

був озброєний

ремось за звання кому
ністичної боигади імені ХХП 
з'їзду КПРС. Рішенням 
зборів приймаємо Вас у по
чесні члени бригади».

...Зміну бригада провела 
із значним перекриттям нор
ми. П рийнявіии у свій ко
лектив почесним членом 
Германа Титова.ми справді 
відчуваємо його присут
ність. Він немов стоїть по
ряд і своїм великим подви
гом надихає нас на трудо
ві перемоги.

М. БЕРЕСТ,
бригадир колективу ко
муністичної праці Кіро
воградського агрегатно
го заводу.

■ 9

Ми в захопленні
О ВЕЛИКИМ захоплен- 

ним почули ми по ра
діо, що Юрій Олексійо
вич Гагарін передав еста
фету Космонавту-2 — Гер
ману Степановичу Титову. 
Ми дуже раді, що гіілот- 
кос.монавт після такої три
валої подорожі благополуч
но повернувся па Землю, 
виконавши своє завдання.

Шкода, безумовно, що не 
ми першими злетіли в кос
мос. Але й на наш вік ге
роїчних справ вистачить.

В. СТАГОВСЬКИЙ, 
В. ЯКУБЕНКО, 
Ю. ГОРБАТОВ, 

піонери 7 класу шко
ли № 27.

м. Кіровоград.

' РАДА 
МІНІСТРІВ 

СОЮЗУ РСР

перемог радян-

ЇВ О В А, нечувана в історії перемога радянських покори- 
“ телів космосу!

Разом з мільйонами людей світу слідкували по радіо 
за ходом безприкладного космічного польоту І благопо
лучним приземленням Германа Титова і члени комуністич
них бригад Лідії Куцак і Георгія Ушакова з Кіровоград
ського ательє Індпошиву Л» 18.

Фото В. КОВПАКА.

к.;

ГОРДІСТЬ
організація дала рекомен
дацію в партію. Це велика 
честь. Я працюю так, щоб 
зиправдати високе довір’я 
товаришів, бути завжди 
прикладом в житті. Пра
цюю дояркою в колгоспі 
«Росія», з початку року вже 
одержала більш як по 1.300 
літрів молока на фуражну 
корову,, а зобов'язання у 

_______ ______ г . мене — 2.600 літрів. Тру
ської науки І техніки, від- дитимусь так, шоб додер- 
регульовані дбайливими ру
ками.

Майор Титов — кандидат 
в члени рідної Комуністич
ної партії. Недавно і мені 
первинна комсомольська

———————

РАДІСТЬ,
Т> ІД' усього серця поздо- 

ровляю Германа Титова 
з успішним завершенням 
польоту навколо Землі. Слі
дом за Ю. Гагаріним пішов 
він на цей героїчний подвиг 
з твердою вірою в перемо
гу, бо знав, шо корабель- 
супутник «Восток-2», вся 
апаратура на ньому виго
товлені з урахуванням най
новіших досягнень радян-

жати слова. Кожний свій 
трудовий успіх ми, молоді 
доярки артілі, присвячуємо 
XXII з’їзду пзртії.

В. ЛІДЕНКО, 
доярка.

СОВЕТСКОМУ ЧЕЛОВЕКУ
0, человек, я был в тебе уверен, 
Хоть знал, что путь нелегок и далек. 
И вот сейчас он гением измерен — 
Умом твоим, заложенным в «Восток».
Кто больше нас Героем был обдарен,
Кто был счастливей нас когда-нибудь?
Апрельским утром кошлонавт Гагарин 
Впервые смог планету обогнуть.
Летели дни... И вот в полете снова,
Как вестник мира, наш «Восток» второй 
Надежно управляемый Титовым, 
Семнадцать раз обвил наш шар земной. 
Сейчас весь мир гордится им по праву, 
Ведь он в века вписал двадцатый вен, 
Прославил лучезарную державу
Мой дорогой советский человек! ______„„„л

Николай ГАЛИЧЕНКО.
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Розмова М. С. Хрущова по телефону 
в космонавтом Г. С. Титовим 7 серпня 1961 року
7 серпня об 11 годині 30 

хвилин М. С. Хрущову, який 
у цей час приймав посла Ар
гентині п. Сесара X. Барроса 
Уртадо, доповіли, що космо
навт Герман Степанович Тиу
тов хоче особисто повідоми
ти по телефону про успішне 
завершення свого космічно
го польоту.

— Дуже радий, — каже 
Микита Сергійович і, звер
таючись до посла Аргентіни, 
додає.—Ось і ви можете ста
ти свідком нашої розмови з 
космонавтом.

Взявши телефонну труб
ку, Микита Сергійович ска
зав:

— Слухаю Вас, Германе 
Степановичу. Здрастуйте, 
сердечно поздоровляю.

Г. С. Титов. Товаришу 
Перший секретар Централь
ного Комітету Комуністич
ної партії Радянського Сою
зу! Доповідаю, що завдан
ня партії і уряду виконано. 
Всі системи і устаткування 
корабля працювали відмін
но. Приземлився у заданому 
районі. Товариші прийняли 
добре, самопочуття від'.гч- 
не.

М. С. Хрущов. Чудово! 
Голос Ваш звучить так, не
наче Ви щойно прибули з’ 
весільного балу.

Г. С. Титов. Ви добре ска
зали, Микито Сергійовичу. 
Був бал, тільки не весільний 
(Обидва сміються).

М. С. Хрущов. Це вірно, 
що бал, але тільки не весіль
ний. У молодожонів весіль
ний бал — це найшасливіша

Ссргі-

СКІЛЬКИ

ГОДИН з

пора. А те, що ви зробили,— 
це щаслива пора для всього 
людства.

Г. С. Титов. Спасибі, Ми
кито Сергійовичу!

М. С. Хрущов. Ви здійс
нили безприкладний косміч
ний рейс. Скільки Ви зроби
ли витків навколо земної 
кулі?

Г. С. Титов. Сімнадцять з 
половиною, Микито 
йовнчу.

М. С. Хрущов. За 
годин?

Г. С. Титов. За 25 
хвилинами.

М. С. Хрущов. За 25 го
дин з хвилинами! Це ж — 
героїчний подвиг. Ви здійс
нили мрію людства. Не так 
давно мрія про космічні по
льоти людини вважалась 
мрією нездійсненною. Ми 
питаємося тим, що Ви, ра
дянська людина, комуніст, 
зробили цс. Ви тепер вже 
не кандидат у члени партії. 
Вважайте, що Ваш канди
датський стаж вже закін
чився. Тому що кожна хви
лина Вашого перебування 
в космосі може зараховува
тися за роки. Ви свій кан
дидатський стаж у член.і 
партії вже пройшли і пока 
зали, що Ви — справжній 
комуніст і можете високо 
тримати прапор Леніна!

Г. С. Титов. Велике спа
сибі, Микито Сергійовичу. Я 
постараюсь виправдати до
вір’я партії, обіцяю й далі 
виконувати високі обов’язки 
члена партії, як викопав їх 
сьогодні.
-------------------------Радянському космонавтові, який вперше В СВІТІ ЗДІЙСНИВ 25-годинний космічний політ, майорові Титову Германові Степановичу

Дорогий Германе Степановичу!
Я щасливий палко поздоровити Вас з видатним героїч

ним подвигом — 25-годинним космічним польотом на ко- 
раблі-супутнику «Восток-2».

Весь радянський народ, все прогресивне людство па
м’ятатимуть у віках Ваш подвиг, як -приклад мужності і 
відваги в ім’я служіння людству.

Ваш героїчний подвиг ще раз показав, на що здатна 
радянська людина, вихована Комуністичною партією.

Від щирого серця поздоровляю Вас з щасливим повер
ненням з космічної подорожі в палкі обійми своєї Бать
ківщини.

До скорої зустрічі в Москві.

М. С. Хрущов. Дуже доб
ре. Поздоровляю Вас, Ва
ших батьків — батька й 
матір за те, що вини вихо
вали Вас такою мужньою 
радянською людиною.

Г. С. Титов. Дяк^ю Вам^ 
Микито Сергійовичу!

М. С. Хрущов. Д\и ще по
здоровимо Вас і подякуємо 
Вашим батькам при особис
тій зустрічі в Москві. Ми 
Вас гідно зустрінемо у 
Москві всім народом, всією 
країною.

Г. С. Титов. Сердечно дя
кую Вам, Микито Сергійо 
вичу, дякую партії і урядові.

М. С. Хрущов. А як по
чуває себе Ваша дружина, 
вона знала про Ваш політ? 
Я ставлю Вам запитання, 
які, мабуть, можна вважа
ти стандартними, бо таке 
запитання я вже ставив і 
першому космонавту Юрієві 
Гагаріну.

Г. С. Титов. Так, знала.
М. С. Хрущов. А схвали

ла вона цей політ?
Г. С. Титов. Спочатку не 

зовсім схвалювала, а потім 
схвалила.

М. С. Хрущов. Це цілком 
зрозуміло. їй хотілося, щоб 
її чоловік здійснив подвиг. 
Але цей подвиг був таким, 
що вона могла втратити 
чоловіка, і, мабуть, тому у 
неї могли бути вагання. Це 
людські вагання, і вони 
зрозумілі всім людям.

Г. С. Титов. Саме такою і 
була розмова у нас з Тама 
рою, Микито Сергійовичу.

М. С. Хрущов. Тепер я хо
чу у Вас спитати, як Ви 
себе почували в польоті?

Г. С. Титов. Почував себе 
чудово, Микито Сергійови
чу. Після приземлення 
пив води і почуваю 
прекрасно. z

М. С. Хрущов. Вам вда
лося хоча б трохи поспати 
під час польоту?

Г. “ “ ...
було 
ночі, 
дині

М.
Значить, у Вас здоровий ор
ганізм, якщо Ви может*’ 
після напруженої роботи

® ------
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦г  с

ри- 
себе

С. Титов. Мені треба 
прокинутися о 2 годині 
а я прокинувся о 2 го- 
35 хвилин.
С. Хрущов. Це добре.-

добре відпочити і прі.мусити 
себе прокинутись, коли по
трібно, щоб приступити до 
дальшого виконання своїх 
обов’язків. Воля І ОІЛ.ТНІЗМ 
у Вас в повному порядку, 
це дуже добре!

Цу що ж, Германе Степа
новичу, чекаємо Вас у 
Москві.

Г. С. Титов. Дякую Вам, 
Микито Сергійовичу.

М. С. Хрущов. Цілую і 
обіймаю Вас поки що по 
телефону, а ось коли зустрі
немо Вас, на аеродромі 
обійму Вас по-батьківсько
му, як найбільш дорогого 
і любимого сина нашої 
Батьківщини.

Г. С. Титов. Спасибі, Ми
кито Сергійовичу, 
спасибі!

М. С. Хрущов. 
Вам успіхів, ідіть 
вати, Ви заслужили відпо
чинок.

Г. С. Титов. Зараз піду 
відпочивати, Микито Сергі
йовичу!

М. С. Хрущов. Всього 
найкращого. Бажаю здо
ров’я. Чекаємо Вашого по
вернення в Аіоскву. До по
бачення!

Г. С. Титов Від усієї ду
ші дякую Вам. Микито 
Сергійовичу. До побачення!

Велике

Бажаю
відпочи-

7 серпня 1961 року.
М. ХРУЩОВ.
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її ля дачі аплодують
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чекали давно. Не раз, бувало, люби- $ 
танців заходили до Кіровоградського 

Будинку культури імені Калініна, цікавилися:
— Чи скоро побачимо «Ятрань»?
— Як там нова програма?
А нещодавно сотні кіровоградців стали свідками 

великого творчого звіту дипломанта республіканського 
огляду-конкурсу, учасника Декади української літера
тури і мистецтва в Москві, народного ансамблю танцю 
«Ятрань». Самодіяльні артисти представили на суд гро
мадськості Кіровограда свою нову програму «З берегів 
Ятраня», яка складається з трьох відділень. До них 
включено українські народні танці, танці Кіровоградщи- 
ни, танці країн народної демократії та народів СРСР.

Зливою оплесків нагороджували глядачі кожен ви
ступ. Особливо припали до серця всіх присутніх на ве
чорі хореографічний жарт «До Торговиці на базар», 
«Ятранські весняні ігри», картинка-оповідання «Пово- 
ротня» та інші. Глибоко продуманий балетний сюжет 
кожної постановки не міг не схвилювати вимогливих 
глядачів.

Опісля — квіти... 
иикам ансамблю та 
толію Михайловичу

ЦЬОГО вечора 
телі народних

Подвиг молодих років“
— Нікому я так не заздрю, як Аркадію Гайдару. 

17 років командував полком!
— То геройство.
— Ні, Сергію. Я б сказав — це історичний подвиг.
Такі розмови, пройняті почуттям гордості, часто 

можна почути в Павлівській середній школі. 1 вини
кають вони між учнями не самі собою. їх джере
лом є великий стенд під назвою «Подвиг молодих 
років». На ньому чотирнадцять портретів людей, іме
на яких увійдуть в історію. Поряд з кожним портре
том короткий напис, в якому говориться про наукові, 
трудові чи бойові подвиги, здійснені у молодому віці.

Ось О. М. Лодигін. Важко навіть уявити, скільки 
кожного дня засвічується на землі електричних вог
ників. Коли Лодигін винайшов електричну лампочку, 
йому було 25 років.

Задивляються дівчата на Лесю Українку. Це їх лю
бима поетеса. І хіба ж не позаздриш її талантові, ко
ли в 13 років вона надрукувала свій перший вірш. 
Любителі поезії не з меншою симпатією дивляться 
і на портрет відомого українського поета Максима 
Рильського, якому було лише 15 років, коли вийшла 
його перша збірка віршів «На білих островах».

Привертають увагу подвиги молодих років Джузеп- 
пе Верді, Томаса Едісона, Міклухо-Маклая, Марини 
Раскової, Олега Кошового, Михайла Шолохова. Учні 
запам'ятовують їх. 1 це цикликає в них новий потяг 
до знань, мобілізує творчу думку на подолання труд- 

і нощів, кличе на подвиги.
г Т. ЗІНЧЕНКО.
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На знімку:

Г) ОДНОМУ з віршів та- 
лановити українська 

поетеса Леся Українка звер
тається до вчених, які над
мірно цікавились іменами 
фараонів гфи археологічних 
розкопках у Єгипті і мало— 
ділами простих людей:

«Народу пам'ятник — хай 
гине цар!».

Ці слова мимохіть прига
дуєш, коли знайомишся з 
знаменитим Уманським за
повідником «Софіївка» та 
його історією.

В 1796 році граф Фелікс 
Потоцький, стараючись до
годити своїй молодій дружи
ні, красуні-гречанці Софії, 
наказав заснувати в своїй 
Уманській вотчині парк. В 
ньому за ідеєю польського 
магната штучно відтворюся- 
.цісь пейзажі Греції, при 
цьому використовувались 
мотиви старогрецької міфо
логії. Тисячі се.\ян під керів
ництвом кріпосного архітек
тора і садовода працювали 
тут чотири роки.

Без будь-яких машин, за 
допомогою примітивного 
знаряддя вони пересували 
стотонні глиби граніту, ство
рювали водоспади і грота, 
мальовничі озера і острови, 
квітники і алеі рідкісних де
рев 250 порід. Під час уста- , 
новки одна кам'яна глиба 
зірвалась, поховавши під 
собою десятки чоловік. Ві
дома під назвою «Скеля 
смеріі», вона й досі стоїть 
на тому самому місці.

Вражає чудове плануван
ня парку і глибока думка, 
вкладена у влаштування 
кожного його куточка. Від
відувачі можуть побачити 
тут найбільш незвичайні 
краєвиди — Долина велет
нів,. Критський лабіринт, 
Мертве озеро, звідки по під
земній ріці Стике можна но-------©------

на острів Коханнятрапити
з чудовим рожевим павіль
йоном, Грот Венери, Грої 
страху і сумнівів, Лев'ячий 
грот... Ось група «Мистецтво 
і Природа»: поруч із каме
нем, старанно обтесаним у 
формі правильної чотири
кутної призми, розіашова- 
ний гранітний моноліт, який 
зберіг усі свої вибагливі 
природні контури.

Парк- прикрашено безліч
чю мармипових статуй, які є 
копіями видатних робіт іта
лійських майстрів. Серед 
них — Венера Медицейська, 
Аполлон Флорентійський, 
постаті Гомера, Еврипіди, 
Аристотеля.

Так, «Софіївка» — велич
ний пам'ятник народу. До 
революції простому людові 
він був недоступний. Тільки 
Великий Жовтень повернув 
ці скарби 
подареві. 
відником 
УРСР.

Уманський парк1 — улюб
лене місце відпочинку тру
дящих. Щороку сюди при
їжджають десятки 
екскурсантів з усіх 
країни і з-за кордону.

І. ПОПОВ.

справжньому гос- 
Тепер він- є зипа- 

Академії наук

м. Умань
Черкаської області.

тисяч 
кінців

На знімку: Нижнє озеро 
Софіївського дендропарку. На 
другому плані — острів Ко
хання.

Фото В. КОВПАКА.

Брошура «Проект Статуту 
Комуністичної партії 
Радянського Союзу».

Видавництво політичної 
літератури випустило в світ 
брошуру «Проект Статуту 
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу».

Тираж брошури 1 мільйон 
примірників.

(ТАРС).

Онуфріївський район.
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група ансамблю виконує «Гопак». 
Фото В. КОВПАКА.

«Молодой коммуцар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.
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ЗНОВУ „СУХА“

ЦІКАВО, темпераментно 
провела матч кірово

градська «Зірка» з черка
ським «Колгоспником». Вже 
на 23 хвилині гри А. Крав
ченко забиває м’яч у воро
та гостей, а виключно че
рез декілька секунд В. Фі
лії! збільшує рахунок ще 
на один м’яч.

На кожну, атаку господа
рів поля Черкащини відпо
відають атаками. Але енер
гійні прориви не приводять 
До бажаних результатів. 
Так до кінця матчу гостям 
не вдалося забити у ворота 
кіровоградців жодного м’я
ча. Черкаському ж ворота
рю довелося ще чотири ра
зи виймати з своєї сітки 
небажаний «улов».

6:0. Чудовий рахунок!
Наступну гру «Зірка» 

проведе у Вінниці 10 серп
ня з місцевими футболіста
ми.

Т. в. о. редактора
В. КРАМАРЕНКО.

КІНОТЕАТР «СИВАЦТЕрЬ». 
«Наші хлоііці>. Початок ° 10 
год. ранку, 12 гол., 2 год., 4 год- 
Дня, 6 год, 8 год., 10 год. вечо
ра. На літньому майданчику 
о 9 год. вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». «По 
дорогах Румунії». Демонструє’ 
ться без перерви з 10 год. Ра,І*Х 
до 9 год. вечора. Худож"1^ 
фільм «Сильніше урагану». Н°" 
чаток о 9 гол. ЗО хв. вечора-

КІНОТЕАТР ЇМ. ДЗЕР/К11Н' 
СЬКОГО. «П'ятий відділ». ГЮ«. 
чаток о 12 год., 2 год., 4 год. 
Дня, б год., 8 год., 10 годі вечо
ра. На літньому майданчику 
0 9 год. вечора. Для дітей 
«Морська чайка». Початок о * 
год., ю ГОд. зо ХВі ранку.

КІНОТЕАТР «МИР». Для Д' 
тей «Воєнна таємниця». По'1'’ 
ток о 10 год. ранку. «Любу” 
«а». Початок о 12 год., 2 гоД-» 
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