
Навряд чи знайдеться 
в селі Йосипівні Улья-

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

така 
знала

новського району 
людина, яка б не 
Галини Поперечної. Віта
ють її і дорослі і діти, бо 
всю енергію, все вміння 
вкладає дівчина в свою 
роботу завідуючої біб
ліотекою. Галина широко 
використовує різні фор
ми залучення читачів: 
проводить дворові обхо
ди, склала картотеку від
відувачів, організувала 
гурток «Друзів книги». 
Зараз в бібліотеці на
лічується 700 читачів. 
Працюють тридцять кни
гонош. В результаті всіх 
цих заходів Г. Попереч
ній вдалося довести кни
гу до кожної колгоспної 
сім’ї.

За відмінну роботу мі
ністр культури УРСР на
городив дівчину іменним 
годинником.

На знімку: Г. ПОПЕ
РЕЧНА.
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Ближче до життя, до людей!
1. Лірика 
і проза

Фото
А. ДІБРОВНОГО.

„ _____ ІВ ОБКОМІ ЛКСМУ

фоб г - .
змагання

Обком комсомолу оголо
сив соціалістичне змагання 
між районними комсомоль
ськими організаціями за 
одержання високих врожа
їв кукурудзи.

Згідно умов 
перше місце по 
ванто високого 
чудесниці буде присуджене 
тій районній комсомоль
ській організації, яка на 
найбільшій площі одержить 
найвищий урожай чудесни
ці, але не менше як по 55 
центнерів кукурудзи у зерні 
та по 350 центнерів зеленої 
маси з кожного гектара. 
Районна комсомольська ор
ганізація, яка займе перше 
місце в обласному соціа
лістичному змаганні, наго
роджується перехідним 
Червоним прапором обкому 
Л^(СМУ, представляється 
до нагородження Почес
ною грамотою Центрально
го Комітету ВЛКСМ, одер
жує мотоцикл «К-750».

Друге місце буде при
суджено тій районній ком
сомольській організації, яка 
на найбільшій площі одер-

змагання 
внрощу- 
врожаю

І

|| 

жить найвищий урожай ку- Й | 
курудзи, але не менше як І 
по 50 центнерів кукурудзи ; 
в зерні та по 300 центнерів М 
зеленої маси з кожного ) 
гектара. Районна комсо- Й і 
мольська організація, яка ' 
здобуде друге місце, наго- ’ 
роджується вимпелом об- ) 
кому ЛКСМУ, представляє
ться до нагородження По
чесною грамотою ЦК 
ЛКСМ України, одержує 
мотоцикл «ІЖ-56».

Підсумки змагання 
йонних комсомольських 
галізацій будуть 
ягись по періодах 
господарських робіт, а ос- 

фаточні — в кінці року.
Первинні комсомольські 

організації, які доб’ються 
найкращих показників по 
вирощуванню чудесниці, в 
иінщ року будуть наго
роджуватись Почесними 
грамотами ЦК ЛКСМ Ук
раїни, обкому комсомолу 
та цінними подарунками.
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ШИРОКИЙ світогляд у 
нашої чудової моло- 

велнкі її устремління, 
до знань, до культу- 

г.. у юнаків і дівчат 
неухильно зростає. Вони 
--------- щоб кожна вільна 

,...іа не пропадала мар- 
, бажають день у день 
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з IV обласної конференції 

працівників культури

роблять 
будинки 

бібліоте- 
про це 
обласній 

працівників
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200 метрів підвісної дороги, й і•------- м до.

С І чиї

комсомольці 
МІСТА — СЕЛУ

ЧАСТИМИ гостями в кол
госпі «Зоря комунізму» 

(с. Диківка) стали колійни
ки 10-ї дистанції. Комсо
мольці дистанції зобов’яза
лись провести на ферми ар-

а також повністю відремон
тувати інвентар. м

Допоможуть комсомольці- £ 
колійники і у вирощуванні Й 

^кукурудзи. Вони удобрюють
25-гектарну ділянку, на Й 
якій своїми силами виро- Й 
шуватимуть качанисту.

к. КЛИМУШКО.
м. Знам’янка.

С^НАПОМО, так, як завжди, дрібно 
постукує крейда по класній дошці. 

По черзі відповідають юнаки і дівчата 
про електромагнітне поле і газозварю
вання, складні органічні сполуки і ха
рактерні риси соціалістичного реалізму. 
В класному журналі вже виставлені 
оцінки за третю чверть. Тижневі кані
кули, а там...

Останні місяці шкільного життя. Не
забаром тисячі юних разом з атестатом 
зрілості одержать комсомольські путівки 
на постійну роботу в колгоспне вироб
ництво, на підприємства, новобудови.

Не звикати молодим до роботи на 
колгоспних ланах, тваринницьких фер
мах і польових станах, на фабриках, за
водах і в будівництві. Вони не безпо
радними новачками прийдуть, бо перші 
трудові кроки починали у шкільних 
майстернях, учнівських виробничих 
бригадах, під час практики на промис
лових підприємствах.

Мало, зовсім мало залишилося тобі, 
друже, сидіти за шкільною партою, на 
якій так знайома найнепомітніїиа для 
інших якась особлива прикмета. Все в 
класі було свідком твоїх успіхів і не
вдач, радостей і печалей. Найдорослі
ший у школі„. Це дуже скоро підтвер
дять на урочистій лінійці малята-пер- 
шокласники, вручаючи прощальні буке
ти весняних квітів під час останнього 
дзвінка. І, звичайно, хвилює тебе най
більше, що чекає за порогом школи, 
звідки почнеш свій трудовий шлях.

Ми- з тобою, ровеснику, особливо 
щасливі. Все відчутнішим стає набли
ження комунізму, який для нас не пре
красне далеке, а близький завтрашній 
день. Скрізь ми бачимо своїми очима 
його обриси. З кожним роком збіль
шуються матеріальні блага, з’являється 
найновіша техніка, яка полегшує і замі
няє фізичну і розумову працю людини. 
Але не тільки в цьому відчувається 
наш прогрес. Він — у нас з тобою, в на
ших товаришах, друзях, в усіх соратни
ках по великій справі — наближати ко
мунізм, боротися на кожному кроці за 
зміцнення і розвиток його чудових па
ростків.

З нашої газети ти довідувався про 
' )лю тих, хто трохи раніше тебе закін
чив десятирічку і зараз трудиться на 

І всіх ділянках соціалістичного господар- 
і ства. Рік—два тому вони теж вибирали 

свій шлях у велике життя, а нині .ми з 
[ радістю дізнаємось про їхні успіхи, 
І плани і чудові наміри. Багато щирих, 
) теплих листів надходять нам про дів- 
І

мі бібліотеки, які не стали 
справжніми центрами про
паганди знань.

Такий рівень діяльності 
культосвітніх закладів об
ласті пояснюється, насам
перед, незадовільним керів
ництвом з боку обласного 
управління культури, його 
працівники поверхово зна
ють свої кадри, погано їм 
допомагають, а головне, лі- 
беральннчають з неробами. 
Завідуючий Андріївським 
сільським клубом Доброве- 
личківського району т. Да- 
ниченко безпробудно пи
ячить.

Директор Новгородків- 
ського Будинку культури 
т. Павленко, художній ке
рівник т. Федун, методист 
т. Россомаха мають спеці-

душею. А чи все 
для цього наші 
культури, клуби, 
ки? Розмова саме 
йшла на четвертій 
конференції 
культури. .

Доповідач — заступник 
голови облвиконкому П. В. 
Корнєєв відзначив, що, ке
руючись рішеннями партії з 
ідеологічних питань, культ
освітні заклади області в 
1960 році стали більш тісно 
пов’язувати свою діяль
ність з життям, з конкрет
ними завданнями колгоспів 
і радгоспів. Клуби і бібліо
теки збагатились новими 
формами і позитивним дос
відом роботи. Тільки за 
один рік в закладах куль
тури 
32.000 ___ ..... .
9.265 тематичних 
вечорів
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чат-доярок комсомольсько - молодіж- і 
ної ферми з добрянської сільгоспартілі і 
імені Димитрова Вільїианського району. І 
Тільки хороше говорять про десятеро І 
дружних випускників Компанії в ської се- і 
редньої школи, які трудяться на удар- . 
ній комсомольській будові — Ново-Ук- ’ 
рейнському цукрокомбінаті. |

Велику людську шану заслужила І 
■життєрадісний комсомольський вожак, і 
одна з кращих молодих доярок Гайво- 
ронського району Катя Захаренко. І 
Прикладом у праці для молодих робіт- | 
ників Маловисківського цукрозаводу і 
служать подруги, вчорашні десятиклас- , 
ниці, Лариса Батирьова і Лена Лімбер- І 
ська. Скрізь пишаються сотнями і тися- І 
нами тих, хто тільки недавно почав , 
свою трудову біографію. *

Роздуми перед виходом у трудове 
життя. Ти зрозумів, що не можеш бути І 
легковажним у цій справі. Обмірковуй ] 
же до кінця,_..зваж всі свої «за» і «про- і 
ти», щоб не шкодувати у дальніїиому в ’ 
своїй необачності. Подумай про те, де ' 
ти найпотрібніший і найбільше зможеш | 
принести користі, щоб робота не була | - 
надокучливим обоє'язком, а випроміню- j g 
вала велику творчу радість. 1 тоді ні- 
коли не соромно буде перед друзями і І 
вчителями, батьками і, насамперед, ne- ( 
ред самим собою. Ти прямо зможеш ди- і 
витися всім в очі і гордо сказати: ні, не і 
сезонником, не утриманцем я живу! '

Запам’ятай також і про те, що не І 
інертного, пасивного спостерігача чекає j 
велика справа. Чесним, принциповим, ( 
непримиренним до будь-яких недоліків 
повинен ти бути і все можливе робити ’ 
до їх усунення. і

Комсомольські ж організації колгос- • 
nie, радгоспів, промислових підприємств- 
і будов повинні підготуватися до при- • 
йому в свої ряди юної гвардії випуск- ’ 
ників-десятикласників, повної енергії, І 
нових сил, романтичних задумів і стрем- | 
лінь. Разом з партійними і господар- | 
ськими органами слід потурбуватися | 
про те, щоб уже сьогодні кожен випуск- , 
ник конкретно знав, де саме він зможе ( 
працювати після одержання атестату ’ 
зрілості, які перспективи відкриваються ( 
перед ним. (

Хай відчує кожен юнак і дівчина, що ( 
про нього піклуються, цікавляться його ( 
майбутнім, чекають з нетерпінням і ве- , 
ликою надією. Сімнадцятирічним, як . 
ніколи, потрібна така і 
участь саме в цей час, коли серце юна- [ 
цьке стоїть перед великим вибором свого > 
місця у нашому кипучому житті. |
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прочитано понад
лекцій, проведено альну освіту.. Вони були 
..... ...........г вечорів, 

обміну досвідом, 
дано 19.536 концертів, ви- 
став і виступів агіткульт- 
бригад.

Хороші цифри, яскравії 
Це, так би мовити, лірика 
в цифрах, проза менш при
ваблива. Настав час оціню
вати діяльність будь-якого 
клубу чи бібліотеки не за 
кількістю заходів, а за їх 
якістю, ідейним змістом.

Головним недоліком в ро
боті закладів культури є 
відрив їх від життя, від 
практики комуністичного 
будівництва. Вся робота 
багатьох клубів Новгород- 
ківського, Маловисківсько- 
го, Компаніївського, Хме- 
лівського районів зводи
ться, головним чином, до 
танців і демонстрування кі
нофільмів. Гуртки худож
ньої самодіяльності 
ють тільки на папері.

Погано працюють і

існу-

окре-
-----

направлені в район для ді
йової допомоги сільським 
закладам культури, але 
працюють без вогника, без 
душі. Та це проходить повз 
увагу обласного управління 
культури.

Не може повністю задо
вольнити трудящих і робо
та кінофікаторів. В мину
лому році, не зважаючи на 
значне розширення і станіо- 
нірування кіномережа, був 
фактично провалений план 
по прибутках. В області 
недостатньо приділяється 
уваги обслуговуванню ді
тей. Так, в Голованівсько- 
му районі недообслужено 
520 тисяч юних глядачів, в 
Ровенському — 411 тисяч. 
Це є наслідком поганої ор
ганізаторської роботи з кі- 
нофікаторами з боку облас
ного відділу кінофікації 
(начальник Г. П. Сидоро
вич).

(Закінчення на 2-й стор.).

„ЇДЕМО НА ЦІЛИНУ!“
ВИРІШИЛИ вони

увага і братня ,

її

ІЦ ОЛОДЬ завжди рвеїься на передові рубежі. Сьо- 
-*“• годні ними є Цілинний край. В комітет ЛКСМУ 
Кіровоградського педінституту зараз надходять чис- 

„ленні заяви від випускників з проханням дати їм 
призначення на цілину.

На знімку: (зліва направо) п’ятикурсникн фізико- 
математичного факультету Надія Дерев’янченко, 
Віктор Дубовий, Валентина Білоус, Ольга Костянти- 
нова та Катерина Коробкнна, які першими подали 
заяви з проханням послати їх для постійної роботи 
на цілину.

Фото В. ШТЕЙНБЕРГА.



БЛИЖЧЕ ДО ЖИТТЯ, ДО ЛЮДЕЙ!
поіаїки з «у цидасвпт

конференції працівник!»
культури

(Закінчення).

2. Не той стиль
Т? ЕРІВНИКИ Долиисько- 
** то районного відділу 
культури довгий час звер
тались в різні організації, 
просили допомогти кадрами 
культпрацівників. Обласне 
управління культури торік 
направило на роботу в клу
би і бібліотеки району вісім 
спеціалістів. Однак, відділ 
культури, сільські Ради не 
проявили належної турбо
ти. не допомогли молоді 
влаштуватися.

Відомо, що там, де на 
місцях приділяється серйоз
на увага роботі закладів 
культури, там і справи кра
щі. Гайворонський, Улья
новський, Новопразький 
районні комітети партії, 
райвиконкоми повсякденно 
займаються справами клу
бів і бібліотек, і тому на 
конференції ці райони від
мічались з позитивного бо
ку.

Добре працює Богданів- 
ський сільський клуб Улья
новського району.
Сам голова артілі т. Мель

ник — активний учасник 
драматичного гуртка, він 
залучив до участі в худож
ній самодіяльності 112 чо
ловік.

Але, на жаль, такі при
клади ще поодинокі.

Деякі керівники сіл, за
мість подання допомоги 
культармійцям, використо
вують їх не за призначен
ням.

В селі Липняжні (Доб- 
ровеличківський район) го
лова сільради доручив заві
дуючому клубом т. Дани- 
ленку з 1 по 5 січня пере
писувати худобу; з 5 по 
20 — переписувати двори і 
т. д. і т. п. А коли в клубі 
завалилась стіна, голова 
сільради запропонував за
клеїти її шпалерою(?!). В 
культосвітньому закладі не
має електричного освітлен
ня, зате у голови колгоспу 

■т. Осіяна, який живе по
руч, воно є в усіх кімнатах.

Зрозуміло, що при тако
му ставленні до закладів 
культури важко поліпшити 
їх діяльність.

голова правління Палацу 
культури ім. Жовтня Р. М. 
Волошина, — не тільки 
чергова галочка в плані. 
Це постійний творчий зв’я
зок з сільським глядачем, 
систематична допомога ху
дожній самодіяльності. Ми 
вирішили навести повний 
порядок в клубах колгоспів

ім. Шевченка та імені XX 
з’їзду КПРС: передали їм 
комплекти наочної агітації, 
бібліотечки, обладнаємо і 
механізуємо сцени. Також 
плануємо провести завод
ський фестиваль худож
ньої самодіяльності, в яко
му візьме участь і колгосп
на молодь.

На фоні цієї ділової 
промови якось недоладно 
пролунала заява солістки 
народного ансамблю танцю 
Будинку імені Калініна 
Т. Філатової про те, щоб 
колектив не завантажували 
концертами, бо вони, мов
ляв, готуються до наступ
ного фестивалю молоді і

На з н і м к у: група делегатів конференції під час перерви. (Зліва направо): худож
ній керівник Кіровоградського Будинку культури Р. МУСОР І НА, завідуюча Онуфривської 
дитячої бібліотеки Т. ПОГРІБНА, завідуюча Павлиської селищної бібліотеки о,,уФР?в’ 
ського району П. МІЩЕНКО, голова правління клубу будівельного управління М і В. ЄЛО»- 
СЬКИЙ, масовик кінотеатру «Сивашець» Т. ЧУПИРЯ, директор Рівнянського Будинку 
культури В. БРОНВЕЙБЕР.

студентів, їм потрібний 8І, 
починок і т. п.

Допомога селу ~ кров,1а 
завдання культармійці 
міста. Розв’язувати це зав. 
дання потрібно конкретно" 
дійово, так, як це робить 
колектив Палацу культури 
ім. Жовтня,

Колгоспні глядачі, учас
ники сільської художньої 
самодіяльності люблять 
професійних митців. Отже 
любов повинна бути взаєм
ною.

<?. Щоб -клуб 
приваблював, кликав... Фото А. ДІБРОВНОГО.

* * *
Обласна конференція пра

цівників культури вилилася 
у ділову велику розмову 
про шляхи дальшого роз. 
витку художньої самодіяль. 
ності, про участь культос
вітніх закладів у здійснен
ні накреслень XXI з’їзду 
К.ПРС. В роботі конферен
ції взяли участь секретар 
обкому КП України С. 3. 
Сергієнко. та завідуючий 
відділом пропаганди і 
агітації обкому КП Ук
раїни О. К. Піскунов. <

З промовою виступив сек
ретар обкому КП України 
С. 3. Сергієнко.

Учасники конференції 
прийняли звернення до всіх 
працівників культури і гро
мадськості області.

— Скажіть, будь ласка, 
де знаходиться ваш клуб?

— йдіть до кінця вули
ці, а там з правого боку 
побачите низеньку, похиле
ну хату. Так то він, зна
чить, і є.

Ця розмова не вигадана. 
Вона відбулась в селі Фе- 
доро-Шулічиному Долин- 
ського району. А голову 
сільської Ради т. Мащенка 
таке становище зовсім не 
турбує.

— Не хвилюйтесь, — 
заспокоює він колгоспни
ків. — Почали гроші на 
нове приміщення збирати, 
навіть вже 1.000 цеглин за
везено.

Подібне ж становище і з 
будівництвом культосвітніх 
закладів в Компаніївсько- 
му, Новгородківському, 
Знам’янському та інших 
районах. А в селі Катери- 
нівці Долинського району 
голова колгоспу т. Кислиця 
і сільська Рада дохазяйну
вались до того, що клуб 
розвалився.

Дехто з голів колгоспів

часто дивується, чому це 
десятикласники після за
кінчення середньої школи 
залишають село. Причина 
ясна — тому, що молоді 
не створюють належних 
умов для відпочинку.

Приємно зайти в хату 
т. Пересунька — завідую
чого Бежбайрацьким сіль
ським клубом: тепло, чисто, 
на стінах портрети. Зате в 
культосвітньому закладі, 
яким він керує, все інак
ше: обідрані двері, брудні 
стіни, холодно. Ну, кому 
захочеться відвідати подіб
не приміщення, провести в 
ньому вільний вечір?

Адже зовнішній вигляд 
культосвітньої установи не 
менш важливий, ніж вну
трішній. Потрібно, щоб він 
привертав увагу, приваблю
вав, кликав.

— Необхідно, — сказав 
на конференції редактор 
газети «Кіровоградська 
правда» В. Ф. Сторожук,— 
оголосити весняний похід 
молоді, комсомоли за впо
рядкування наших клубів і 
бібліотек.

ДО ВСІХ ПРАЦІВНИНІВ КУЛЬТУРИ І ГРОМАДСЬКОСТІ ОБЛАСТІ

ЗВЕРНЕННЯ
учасників IV обласної конференції працівників 

культурно-освітніх закладів Кіровоградщини

4. Любов повинна бути 
взаємною

Ще років 15 — 20 тому 
жителі Аджамки мріяли 
тільки про те, щоб їх се
ло., було радіофіковане, щоб 
систематично демонструва
лися 'кінофільми. А сьо
годні це вже їх не задо
вольняє. Колгоспники ба
жають бачити на сцені міс
цевого клубу не лише ви
ступи художньої самодіяль
ності, але й професіона
лів — артистів обласної 
філармонії, театру імені 
М. Л. Кропивницького.

— Завітайте до нас! — 
просять селяни.

— Можна.
— Так, будь ласка, три 

роки чекаємо, — не доче
каємось.

— Скільки?
— 400 місць.
— Скільки?
— А, ви відносно сце

нічної площадки? Велика, 
простора.

— Три тисячі збору га
рантуєте?

Ось один з багатьох при
кладів «шефської» роботи 
мистецького колективу над 
селом

У свій час керівники те
атру імені М. Л. Кропив- 
ницького бучно розрекла
мували почин своїх митців: 
20 молодих акторів погодп-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
24 березня 1901 р., 2 стор.

лись на громадських заса
дах керувати гуртками 
художньої самодіяльності. 
Ініціатива була підтримана 
обкомом комсомолу. Та да
лі балачок справи не пішли.

На конференції директор 
театру В. І. Мельников 
знову не скупився на обі
цянки.

— Наш колектив, — 
заявив він, — взяв на себе 
великі зобов’язання по 
шефській роботі над селом: 
ми вирішили покращити 
обслуговування колгоспни
ків в літній період, понад
планово підготувати виста
ву «Іванко Златокудрий»,- 
подавати творчу допомогу 
драматичному колективу 
села Аджамки.

Невже т. Мельников сер
йозно вважає, що платні ви
стави в районах та поста
новка «Іванка Златокудро
го» найбільш ефективна 
форма шефства?

Ще менше уваги приділя
ють колгоспним аматорам 
працівники обласної філар
монії (директор М. І. По
ляков). До речі, навіть в 
Кіровограді виступи цього 
колективу досить рідкісне 
явище. Коли б у місті не 
було концертного залу, то 
кіровоградці, мабуть, забу
ли б і про існування філар
монії.

— Шефська робота, — 
сказала у своєму виступі

Дорогі товариші!
Великі завдання стоять перед культурно-освітніми 

закладами, особливо сільськими, у зв’язку з рішення
ми січневих Пленумів ЦК КПРС та ЦК КП України. 
Працівники клубів, будинків культури, бібліотек по
винні всіма засобами і формами роз’яснювати радян
ським людям зміст і значення цих рішень, провадити 
організаторську роботу для прискорення темпів роз
витку сільськогосподарського виробництва. Це вимагає 
докорінного поліпшення діяльності палаців та бу
динків культури, клубів, бібліотек, музеїв, кіноустано
вок, парків та інших культосвітніх закладів, які мають 
стати справжніми центрами агітаційно-пропагандист
ської роботи.

Основою основ діяльності сільських культурно-освіт
ніх закладів є пропаганда і поширення передового 
досвіду, допомога тим, хто ще відстає в оволодінні 
прогресивними методами праці й досягненнями сіль
ськогосподарської науки.

Останнім часом заклади культури області під керів
ництвом партійних організацій трохи поліпшили свою 
роботу. Клуби та бібліотеки стали тісніше пов’язувати 
свою діяльність з конкретними завданнями підпри
ємств, колгоспів і радгоспів, наблизили її до практич
них завдань комуністичного будівництва.

Великого поширення набрали університети культу
ри, театри народної творчості, кімнати і кутки передо
вого досвіду, музейні кімнати, картинні галереї, які 
будують свою діяльність на громадських началах. 
‘Зросла кіносітка області. Стала більш масовою 
художня самодіяльність клубів та будинків культури. 
Зміцніла матеріальна база культосвітніх закладів.

Проте робота багатьох культурно-освітніх закладів 
ще не відповідає вимогам, поставленим перед ними в 
постанові ЦК КПРС «Про завдання партійної пропа
ганди в сучасних умовах», у рішеннях січневого Пле
нуму ЦК КПРС. Діяльність значної частини закладів 
культури нерідко визначається кількістю влаштованих 
вечорів, кіносеансів, прочитаних лекцій, а не тим, які 
знання набули люди в клубі, бібліотеці, музеї, що вони 
дізналися про досвід майстрів сільського господарства 
і що впровадили у себе на виробництві.

Чимало клубів та бібліотек ще слабо використовують 
усі багатства форм і методів культурно-освітньої ро
боти серед трудящих. Значна частина сільських бібліо
тек недоукомплектована необхідною сільськогосподар
ською літературою, незадовільно організована торгів
ля книгами на селі. Культосвітні заклади міст Кіро- 
воградщинн недостатньо подають шефську допомогу 
сільським клубам та бібліотекам.

Ми, делегати IV обласної конференції працівників 
культури, закликаємо всіх завідуючих клубами і біб
ліотеками, театральних митців і учасників художньої 
самодіяльності, працівників культури тісно пов’язува
ти свою роботу з конкретними завданнями, за вико
нання яких борються трудящі в нинішній семирічці.

Для того, щоб здійснити ці великі завдання, ми за
кликаємо всіх працівників культосвітніх закладів об
ласті розгорнути в будинках культури, клубах, бібліо
теках з допомогою лекторів Товариства для поширен
ня політичних і наукових знань, місцевої інтелігенції 
читання лекцій і доповідей, проведення бесід, .консуль
тацій з питань марксистсько-ленінської теорії і політи- 
ки_ Комуністичної партії, економічної теорії і конкрет
ної економіки виробництва, внутрішнього і міжнародно
го становища Радянського Союзу. Посилити пропаган
ду рішень січневих Пленумів ЦК КПРС і ЦК КП Ук
раїни, досвіду передовиків і досягнень науки, атеїстич-

ну пропаганду тощо. Створити на всіх фермах, у по
льових бригадах постійно діючі лекторії.

Поширювати і вдосконалювати перевірені життям 
форми і методи культосвітньої роботи: університети 
культури, театри народної творчості, тематичні вечо
ри, цикли лекцій, вечори вшанування ветеранів праці, 
членів бригад і ударників комуністичної праці, неділь
ні’ читання, вечори віруючих і невіруючих, комсомо.^ 
ські весілля, молодіжні диспути, зустрічі зі старими 
більшовиками, передовиками і новаторами промисло
вості, сільського господарства, усні журнали, світлові 
газети, читацькі конференції, книжкові виставки, кар
тинні галереї, музейні кімнати, любительські кіностудії, 
кінофестивалі.

В кожному будинку культури, клубі, бібліотеці об
ладнати кімнати «и кутки передового досвіду, зосере
дивши в них економічну літературу, матеріали про 
досвід передовиків — маяків сільського господарства.

Активізувати роботу районних театрів народної 
творчості, перетворити їх у справжні центри методич
ної допомоги, творчого змагання колективів художньої 
самодіяльності. Постійно підвищувати ідейний і худож
ній рівень самодіяльності, добиватися її масовості. 
Провідне місце в репертуарах гуртків художньої само
діяльності повинні займати твори, які розкривають 
красу душі й характеру радянської людини — будів
ника комунізму, велич її прагнень і задумів, красу ко
муністичної праці.

Бібліотекам області докорінно поліпшити пропаганду 
літератури, особливо політичної і виробничої, широко 
впроваджувати вільний доступ читачів до книжкових 
фондів, створювати бібліотеки на громадських нача
лах, організовувати читацькі конференції, тематичні 
огляди літератури по галузях знань, читання лекцій, 
проведення бесід, книжкові виставки, голосні читки лі
тератури в цехах, у польових бригадах, на фермах- 
Добитися, щоб кожний дорослий член сім’ї робІТНІМІ^Г 
колгоспника чи інтелігента був читачем бібліотеки. 
Організувати в кожній бібліотеці продаж літератури 
трудящим міста і села.

Культосвітнім закладам міст області активізувати 
шефську роботу по поданню допомоги сільським клу
бам та бібліотекам у поліпшенні їх культурно-освітнььї 
діяльності серед сільського населення.

Забезпечити введення в дію в 1961 році в містах і се
лах 111 кіноустановок, у тому числі в сільській місце
вості — 103, обслужити не менше 19 мільйонів гляда- 
чів на 2.200 тисяч більше, ніж у минулому році.

Ми звергаємося до всіх працівників культури, керів
ників підприємств і установ, правлінь колгоспів, проф
спілкових і комсомольських організацій, до всієї гро
мадськості області із закликом вжити заходів для 
зміцнення матеріальної бази культурно-освітніх закла
дів, подати допомогу в будівництві і обладнанні при
міщень клубів та бібліотек, у придбанні меблів, культ- 
інвентаря, літератури, створити біля кожного культ
освітнього закладу парк, сквер, посадити квіти, влаш
тувати спортивні майданчики і стадіони.

Ми, делегати конференції, висловлюємо впевненість 
у тому, що працівники культосвітніх закладів Kipos°' 
градщини, йдучи назустріч XXII з’їздові КПРС, актив
но допомагатимуть партійним організаціям в успішну 
k пог5Є-ТВі?РЄНН* В життя рішень січневих Пленумів u 
К ІНС і ЦК КП України і тим самим внесуть гід«^ 
вклад у загальнонародну боротьбу за торжество кому
нізму в нашій країні.

„звернення обговорено і прийнято 
°^АСН,И КОНФЕРЕНЦІЇ ПРАЦІВНИ

КІВ культури.



{ І/бЖНОЇ ВЕСНИ, коли наближається пора випускних г*--------____________________
■? в» но турбує питання: як вірно, безпомилково визначити свій дальший і---- ; 

Звичайно, не протягом одного дня розв’язується воно. Нерідко для цього потрібно 
' часу, щоб кілька разів зважити свій вибір, перевірити його на ділі.

Та серед численних відповідей на подібне питання незаперечною є одна: любов 
ці. вміння поважати людей завжди виведе на правильний шлях. Прикладом цього мо> 
бути юнаки і дівчата, які закінчили школу рік-два тому. Про них ми й розповідаємо 
цій сторінці.

„ десятикласників беззмін-
шлях у житті? 

• багато

до npa- 
можуть

* на

Ui ТЕЦІАЛЬНІСІЬ
ДАЄ ШНОЛА

""ЧЯЯТОППГ""У НИХ РУКИ
! Ц/ИВЕ в селі Луполове 
і ЛІ комсомолка Тамара 
! Кравчук. Нічого надзви- 
I чайного в ній немає, та й 
; подвигу ніякого особливо- 
' го не звершила. А от 

стане про 
повідати, 
вається в 
гордість за 
госпнишо.

...Вчилася в школі, ра
діла безмежно, коли одер
жала довгожданий атестат. 
Потім в колгосп пішла. 
Працювала пташницею. І 
тут себе по-справжньому, 
показала. Трудилася так, 
що не тільки в рідній ар
тілі імені Карла Маркса— 
по всій області заговорили 
про неї, Тамару Кравчук. 
Разом з тим і заочні бух
галтерські курси закінчу
вала.

А невдовзі після 
прийшов на 
Радоуцький. 
повернувся 
Армії і став 
лятником.
мився 
пою. Потім одружилися.

Залишила Тамара птахо
ферму — вирішила дояр
кою стати. Працюють те
пер вони разом з чолові
ком, обоє результатів хо
роших добиваються. Мо
лодняк, який Борис догля
дає, з кожним днем по
правляється. Тамара теж не 
відстає. Зобов’язання у 
неї цьогорічне — одержа
ти від кожної корови по 
2.400 літрів молока. І хоч 
за перший місяць надої 
становлять лише 210 літ
рів, зате жирність молока— 
4,3 процента. Це найви
щий показник на фермі

М. ДОМБРОВСЬКА, 
член кореспондент
ського пункту.

с. Луполове 
Ульяновського району.

Шостий рік старшокласники Знам’янської школи № 2 'с 
проходять виробниче навчання. 144 випускники одер- о 
жать у цьому році свідоцтво про присвоєння їм квалі- Я 
фікації слюсаря по ремонту локомотивів, шофера, мон- у 
тера зв’язку, чергового по станцїі, швачки, повара. 8

При визначенні профіля виробничого навчання врахо- 8 
вується потреба місцевих підприємств у кваліфікованих £ 
робітниках. Головним чином, школа готує кадри для за- а 
лізничного вузла. 8

Яка ж матеріальна база виробничого навчання? Слю- Я 
сарі по ремонту локомотивів ось уже четвертий рік два £ 
дні на тиждень працюють у локомотивному депо під у 
керівництвом досвідчених майстрів, послідовно вико- о 
нуючи самостійно всі ремонтні операції.

Майбутні шофери проходять теоретичні заняття в 8 
шкільному автоклаві, а практичні — в автотранспорт
ній конторі.

Майбутні монтери працюють на підприємствах зв’яз
ку залізничного вузла. Згідно програми учні лагодять 
апаратуру, допомагають прокладати нові і ремонтувати 
старі лінії.

Слюсарів-інструментальників готуємо в шкільній слю
сарній майстерні. В іншій майстерні група хлопців ви
вчає столярну справу. Дівчата 11-го класу з початку 
навчального року самостійно працюють у швейних май
стернях.

Кожний учень веде виробничий щоденник, у якому 
записується дата, місце” роботи, використаний інстру
мент, об’єм виконаної роботи і оцінка її майстром. Ке
рують виробничим навчанням вчителі школи, інженери 
і техніки тих підприємств, де працюють учні, із спеці
альних дисциплін майже всі старшокласники одержу
ють тільки «п’ятірки» і «четвірки».

В школі працює методичне об’єднання викладачів по
літехнічного циклу. Воно сприяє розвиткові дитячої тех
нічної творчості, подає методичну допомогу керівникам 
виробничої практики.

Одне лише прикро, що частина випускників не одер- ; 
жує поки що роботи за спеціальністю, хоч школа і під- і 
порядковує вивчення тієї чи іншої спеціальності місце
вим потребам. Очевидно, трудовлаштуванням учнів слід 
зайнятися детально не лише школі, але й відповідним 
плануючим органам.

щастя-в труді
n llll/rsTT»В ШКОЛІ мені ду

же подобались горь- 
ківські герої: їх активне 
ставлення до життя, ціле
спрямованість і мужність. 
Природно, завжди прагнеш 
бути схожим на свій ідеал. 

Пам’ятаю, по закінченні 
десятирічки ми багато го
ворили про майбутнє, про 
вміння досягати мети, про 
вірність своїм уподобан
ням. І все ж це були лише 
слова, часом натхненні і 
прекрасні ? була

після закінчення школи, 
бачиш: в основному клас 
успішно склав свій перший 
життєвий екзамен. За рід
ким винятком, всі мої то
вариші зупинились там, де 
понад усе ціниться праця, 
колективізм. Переважна 
більшість їх стала робітни
ками заводу «Динамік». 
Правда, своїм чітким вибо
ром ми зобов’язані школі 
і заводу. Ще будучи учня
ми, ми планомірно прохо
дили виробничу практику

:Ä

на «Динаміку», а при ви
пуску кожному з нас при
своїли розряди певної спе
ціальності: штампувальни
ка, гальваника тощо.

перевірка їх на ділі.
Невдовзі, після 

ного вечора, така 
вість була нам дана. І те
пер, через півтора року

випуск-
МОЖЛИ-

i

nabiüniw

5 [ГОЛИ в селі Федірках було створено 
I А ТСОЗ (товариство по спільному 
Г ..

і

обробітку землі), першим трактористом 
тут став Яків Чорний. Він розорював 
куркульські межі, засівав усуспільненим 
зерном широку колективну ниву. З року 
в рік механізатор добивався високих 

і врожаїв, велику шану мав у своїх одно- 
- сельчан.

А коли на рідну землю посунули фа
шистські орди, Яків змінив кермо трак
тора на гвинтівку і пішов обороняти 
свій край.

В той грізний рік його молодший син 
Олександр щойно навчився ходити. 
Кожного дня питав малюк матір, коли 
приїде тато. Не повернувся Яків до 
своєї сім’ї, смертю хоробрих загинув на 
полі бою.

Ще навчаючись у школі, стрункий,

і♦♦•і і І
♦ русявий хлопчина часто бігав у трак-
♦ терну бригаду; подовгу задивлявся, як
♦ працюють механізатори. Після закінчен- 
І ня семирічки* Олександр став працюва- 
| ти причіплювачем.
♦ Юнак полюбив трактор: з однаковим 
? старанням чистив його, змащував тер- 
I тіові частини, заправляв машину. А
♦ скільки було втіхи у хлопця, коли трак- 
$ торист Кирило Осиченко посадив його 
І за кермо і дозволив самому вести ста-
♦ левого богатиря!
І Механізатори не могли нахвалитися 
X юнаком:
; — Хороший буде тракторист з нашо-
| го Олександра, тямущий, беручкий до
♦ діла, — говорили вони.
І Згодом його направили в школу ме-

Зараз дехто із знайомих 
запитує мене: чи не жал
куєш, що не спробував піс
ля школи відразу в інсти
тут поступити? Адже добре 
вчився. «Нітрохи», — від
повідаю я їм з повного пе
реконливістю.

Завод став нам другою 
школою, другим домом. Я 
радий, що пізнав робітни
ків — людей, нерідко ззов
ні суворих, але насправді 
мужніх і відвертих. Вони 
навчили мене бути напо
легливим, говорити правду 
в очі, жити інтересами ко
лективу.- Пізнав я також 
силу товариської згурто
ваності.

Якось в минулому році 
(тоді я працював ще галь
ваником) в нашому цеху 
поламався вентилятор. Ро
бота застопорилася. Лікві
дація поломки вимагала 
часу значно більшого, ніж 
тривалість зміни. Без зай
вих слів наша бригада ви
рішила попрацювати в по- 
заурочні години.

На той час в бригаді з 
семи чоловік п’ять навча
лося у вечірній школі та 
інституті. Я теж в перший 
же рік поступив на вечірнє 
відділення політехнічного 
інституту. Товариші завжди 
йшли назустріч, домовля
лися між собою про підмі
ну, щоб кожному, особливо 
«вечірникам», було зручно.

Мені подобається неспо
кійна зайнятість, якою за
повнений кожний день: за
вод, 
книги, 
уявляв 
життя.

товариші, інститут, 
Саме таким я й 
своє самостійне

Г. КЛЕМЕНТЬЕВ, 
контролер відділу тех
нічного контролю за
воду «Динамік».

м. Кіровоград. 
На знімку: Г. Клементьев.

Фото В. Ковпака.

і»X 
ханізації. Після її закін- | 
чення повернувся у рід- І 
ний колгосп. Тепло зу-І 
стріли його друзі. ♦

— Приймай, Олексан- | 
дре, «Бєларусь», — ска- X 
зав бригадир Федір Лев- ♦ 
ченко. — Будь гідним і 

свого батька! |
Комсомолець всю ду- | 

їй у вкладає в доруче- і 
ну йому справу: дбайливо доглядає : 
машину, своєчасно проводить техогляди, і 
І вона завжди виручає його: працює, як ♦ 
годинник. Торік тракторист виробив 780 З 
гектарів умовної оранки при нормі 600, •• 
зекономив чимало пального та коштів, <• 
виділених на ремонт. ::

За досягнуті успіхи Олександр Чор- ■ 
ний. був удостоєний честі брати участь 
в роботі пленуму НК ЛКСМУ. Повер- 
нувшись додому, розповів своїм друзям 
про ті завдання, які стоять перед мо- ; 
лоддю в третьому році семирічки.

Правління колгоспу призначило Олек
сандра ланковим механізованої ланки. 
Разом з Григорієм Кільдюиікіним та 
Станіславом Коробкою він взявся до
глядати 200 гектарів кукурудзи на зер
но і зібрати з кожного гектара не мен
ше як по 50 центнерів.

Свої слова хлопці підкріплюють кон
кретними ділами. На відведені площі 
вони вивезли достатню кількість місце
вих добрив, заздалегідь відремонтували 
всі трактори і причіпні знаряддя. Сі
валки обладнані пристроями для одно
часного висіву добрив.

Ланка веде останні приготування до 
виходу в поле. Механізатори ще і ще 
раз вивчають досвід передовиків рес
публіки, вчаться працювати на підви
щених швидкостях, оволодівають мето
дом квадратно-гніздової сівби.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
працівник редакції районної газе
ти «Прапор комунізму». 

Ново-Георгіївський район.

як 
неї хтось роз- 
то так і відчу- 
кожному слові 
цю молоду кол-

того 
ферму і Борис 

Юнак щойно 
з Радянської 

працювати те- 
Тут і познано- 

з моторною дівчи-

Ф. ГОРБУНОВ, 
завуч Знам’янської школи № 2.

^зос<х>оссххх>ссахсссозо?ххогогосо2сх,^<со?а-.сссссі.сса: 

У ДРУЖНІЙ ВЗАЄМОДІЇ 
учнів до місць роботи, вста
новили норми, розмір опла
ти праці, преміювання.

Для навчально-виробни
чої бригади в нинішньому 
році виділено площу в 28 
гектарів, де учні вирощува
тимуть кукурудзу, соняш
ник, картоплю, овес, ячмінь. 
На цій ділянці планується 
вести і дослідницьку робо
ту згідно навчальних про
грам.

Співдружність школи й 
колгоспу при здійсненні на
шої спільної справи—вихо
вання підростаючого поко
ління — дає добрі наслід
ки. Ще навчаючись, молодь 
починає відчувати себе 
господарем не лише у шко
лі, айв артілі, і, вже 
одержавши освіту, без ва
гань іде працювати в кол
госпне виробництво. 

■ Звичайно, ми з свого бо
ку стараємося зустрічати 
поповнення як слід, забез
печуємо новоприйнятих по
стійною роботою.

Багато випускників відо
мі нині в колгоспі, як кра
щі трудівники. Серед них— 
телятниця Люся Баранник, 
доярка Зіна Сімак, меха- 
нізатор Володимир ЛифарЗ у неТ _ замрІЯІІІ 6лакит_. ;

— _..i передових І н| оч|. Друзям всміхаються ; 
.........  -------- воші щиро, дарують радість. ;

; В такі хвилини, здається, | 
; в її погляді виливається | 
; вся щедрість серця, любов ; 
; до життя, до людей. А ! 
; втім, часом І смуток вира- ! 
; жають ці очі. Та це буває ! 
; рідко, коли щось на ро- ! 

боті не ладиться, коли ба- ! 
чить, що подругу образили... ! 

Оточують дівчину вірні і 
друзі, з якими завжди так ! 
хороше І весело жити. І ро- ; 
бота у неї спориться. А . 
Клава Мерзескул працює 
телятницею у колгоспі «Ук- • ’ 
раїна» Ново-Архангельсько- 
го району. По 700 грамів 
щодоби прибавляють у ва- ■! 
зі її підопічні. А влітку 
приріст живої ваги тварин 
її групи досягає 850 грамів. 
Сорок троє телят догляну- < 
ла вона минулого року. Ни- < 
ні Клава прагне переверши- < 
ти цей показник. >

Клавиною стежкою пішли > 
її молодші брати Петро і > 
Дмитро. Після закінчення > 
семирічки вони пішли пра- > 
цювати на ферму. А вечо- s 
рами Дмитро І Петро по- > 
спішають до школи. Вони > 
вчаться у восьмому класі. > 
В усьому брати прагнуть є 
наслідувати свою старшу < 
сестру-комсомолку, передову г 
в районі телятницю. <

На знімку: Клава МЕР- <
ЗЕСКУЛ. <

Фото В. ЯТРАНЄВА. І

ДОЖНОІ ОСЕНІ, коли в 
колгоспі настає гаряча 

пора збирання врожаю, на 
допомогу нам завжди при
ходять школярі. Працюють 
вони так, що нерідко їх 
завзяття і ретельність мож
на ставити за приклад ін
шим колгоспникам. За такі 
старання ми сповна віддя
чуємо їм: оплачуємо труд, 
преміюємо кращих.

Тісна дружба зв’язує міс
цеву середню школу с. Пан- 
тазіївки з колгоспом. Пар
тійна організація, правлін
ня артілі вбачають в школя
рах свою зміну. Тому нара
ди, урочисті лінійки та ін
ші масові заходи ми про
водимо спільно.

Минулої осені учні зібра
ли урожай кукурудзи на 
площі 110 гектарів, баш
там — на площі 20 гектарів 
та картоплі на площі 4 гек
тари. Вони шефствують та
кож над колгоспними теля
тами, виростили 83 кілогра
ми коконів тутового шов
копряда.

В свою чергу в цьому ро
ці ми закінчуємо будівни
цтво шкільного приміщення. 
Виділені кошти на художнє 
обладнання школи, наочні 
посібники. Колгосп вирі
шив закупити також токар
ні та слюсарні верстати для 
шкільної майстерні.

Останнім часом надійним 
засобом зміцнення зв’язків 
між колгоспом і школою 
стала учнівська бригада. З 
перших же днів її існуван
ня ми подбали про створен
ня всіх умов для роботи 
учнів. Організували підвіз

■>

ПЕРШІ СХОДИ
М АЛОВИСКІВСЬКА середня 
*’• школа № 4 едина о райо
ні, яка проводить виробниче на
вчання безпосередньо на 
цукрового заводу.

До підготовки токарів, 
сарів, лаборантів залучені 
женери заводу, передовики 
праці. Серед них досвідчений 
Інженер-хімік Б. Кац, член 
бригади комуністичної праці 
токар Ю. Шкуропат.

Минув час. Сьогодні їхні 
вихованці самостійно працюють 
на підприємствах харчової про
мисловості. Членами бригади 
комуністичної праці стали Рая 
Тукаленко І Світлана Бузько. 
Не раз уже дирекція Ізмаїль
ського цукрового заводу наго
роджувала грамотами токаря 
Віктора Токарева — випускника 
Маловисківської середньої шко
ли. До Київського інституту, 
харчової промисловості посту
пив Віктор Костюк. Безсумнів
но, ним, як 1 іншими кращими 
виробничниками, пишається 
школа,

базі

СЛЮ-
ІН-

I T. МОТОРНА.

У святкові ДНІ Г~-----------
молодих колгоспників прав
ління завжди відзначає цін
ними подарунками і тому 
молодь краще розуміє, що 
в неї вірять, що вона ба
жана, потрібна сила у на
шому господарстві.

В. АЛЕНЬКОВ, ; 
голова колгоспу імені : 
Дзержинського Ново- ; 
празького району. <

«МОЛОДИИ КОМУНАР»
24 березня 1961 p., З стор.
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ДРУЗІВЦ^ЕСНА ПРИЙШЛА!.. Помічаєш, друже, як довшає день, як все тепліше і ласкавіше світить сонечко? З’явилися у перелісках ніжні проліски, і ти вже нарвав перший у цьому році весняний букет. З далекого вирію повертаються у рідні краї твої пернаті Друзі.Гостинно зустрічають їх учні Онуфріївської середньої школи. 50 шпанівень виготовляють вони у шкільній майстерні. Перші переселенці вже знайшли на деревах нові «квартири» — шпаки прилетіли!На знімку: шестикласник Валерій ПОЛОВИЙ (справа) показує своїм однокласникам Віктору МАКСИМОВУ і Юрію ГІЛЛЮ ще одну, виготовлену ним шпаківню. Фото В. КОВПАКА.

ЗНАМЕНИТА статуя Ве- 
*3 пери Мілоської, гор
дість Дувра, найкращого 
музею Франції, була, як ві
домо, знайдена в 1820 році. 
Знайшов її простий грець
кий селянин за прізвищем 
Юргос. Венеру він знайшов 
випадково. Якось, копаючи 
свій город, він наткнувся 
на кам’яну плиту, а потім 
на кілька тесаних каменів. 
Каміння ці дуже цінились 
на острові Мілос, де жив 
ІОргос.

ІОргос зрозумів, що йому 
вдалось знайти дещо знач
но цінніше, ніж пара теса
них кам’яних плит. Він пе
реніс свою знахідку в клу
ню, а потім, так в усякому 
разі розповідають, продав 
її якомусь Марцелюсу, сек
ретарю французького по
сольства в Стамбулі. (Гре
ція, в тому числі острів Мі
лос, в той час були під во
лодінням турків).

Маркіз де Рів’єр, фран
цузький посол в Туреччині, 
послав знайдену статую в 
дарунок Дувру. Так велике 
творіння грецького скульп
тора Агесандра, виліплене 
в IV віці до нашої ери, 
опинилось нарешті в па
ризькому музеї. Венера, яка 
одержала назву Мілоської, 
в честь острова, де вона 
була знайдена, дуже швид
ко набула величезної відо
мості. Та й не дивно. Неба
гато можна нарахувати та
ких же досконалих творів 
мистецтва античності. При
кро вражало тільки одне: 
це чудове ліплення, яке ста
ло свого роду синонімом 
ідеальної жіночої краси, як 
Аполлон Бельведерський — 
чоловічої, мало свій дефект: 
у Венери були відбиті руки.

Але ось що цікаво. Вене
ру Мілоську в той час, ко
ли вона ще знаходилась у 
клуні в Юргоса, бачило 
кілька чоловік. Двоє із них 
залишили про це записи: 
французькі моряки Матте
рер і знаменитий згодом 

Дюмон-Дюрвілль, який від
крив Землю Аделі в Ан
тарктиці.

Через 22 роки — в 1842 
році, пригадуючи про об
ставини, пов’язані з знахід
кою Венери, Маттерер пи
сав: «Пан Брест розповів

нам про тільки що знайде
ну селянином статую. Ми 
попросили пана консула по
казати нам те місце, де во
на була знайдена. Він охо
че погодився. І дуже скоро 
ми вже стояли перед ні
шею, зробленою із тесаної 
цегли. «В цій ніші, — ска
зав пан Брест, — знаходи
лась статуя. Зараз вона пе
ренесена»... Важко переда
ти наше здивування, коли

того
перед нашими очима поста
ли прекрасна статуя із мар
муру. На нещастя руки у 
неї були відбиті і трохи 

: ' ) кін-

ЗАГАДКИ
ЗООЛОГІЇ

зу-ф Найбільшою кількістю 
бів природа обдарувала 

звичайного садового слимака, 
який водиться в Америці. Коли 
такий слимак «прогризує» під
земний коридор, він орудуй 
14.175 зубами.

♦ * *
ф Маленький вівчарик прино

сить корм в гніздо 550 разів 
на день. Підраховано, що за 10 
днів вівчарик приносить пташе
нятам більше 16 тисяч кома
шок, Із яких більша половина 
е шкідниками.

♦ * *
ф Вздовж Тихоокеанського уз

бережжя Північної Амери
ки, від Аляски до штату Оре
гон, водиться еулахен — риба 
біля тридцяти сантиметрів в 
довжину, яка нагадує нашу ко
рюшку.

ЛГОРНУТИИ туманною 
пеленою небосхил не 

обіцяв льотної погоди. Та я 
Кіровоградського аеропорту, 
як завжди, долинав незати- 
хаючий рев моторів. Літаки 
санітарної авіації готові бу
ли в будь-яку хвилину під
нятися в повітря.

У світлому просторому за
лі, схилившись над картами, сиділи пі
лоти. Пійло чергове заняття.

— Гуменюк, до командира! — покли
кав черговий.

Кремезний льотчик швидко згорнув 
карту, склав планшет і поспішив до ви
ходу.

— Нам повідомили, що ось тут, за 
Іванівною Хмелівськдго району, — 
командир підійшов до карти, що висіла 
на стіні і провів олівцем, — покалічено 
шофера Кіровоградського автопарку 
№ 2. Водій доставлений в Яроіиівську 
лікарню, звідти його треба перевезти в 
Кіровоград.

І ось Панас Кузьмович і бортфельд- 
іиер Володимир Калінніков поспішають 
до літака. А вже через кілька хвилин 
темнозелений «ЯК-12», розігнавшись по 
бетонованій доріжці аеродрому, набирав 
висоту. Детіти було важко, скло кабіни 
пілота закривала мряка. Та літак, роз
сікаючи білі пасма туману, йшов по за
даному курсу.

Незабаром внизу показалися нечіткі 
обриси села. Гуменюк зробив кілька за
ходів, відшукуючи місце для посадки, 
але знайти його не вдавалося: заважав 
туман. «Ось тут, здається, можна!..» Пі
лот зменшив оберти мотора. Літак, мало 
не зачіпаючи за димарі, пронісся над 
хетами і приземлився прямо на посіви. 
До нього по грузькому бездоріжжю по
спішав всюдихід «М-72».

Забинтовану людину на носилках по
доли в літак. А через якусь годину Ми
кола Петрович Тиниченко вже лежав 
на операційному столі.

— Де зараз Тиниченко? В якому ста
ні? — поцікавились ми. Нас направили 
в обласну лікарню, познайомили з Ми
колою Петровичем. Виявилося, що він 
почуває себе тепер непогано. А після 
аварії, як розповідали очевидці, ніяких 
ознак життя не подавав, ледве прощу
пувався пульс.

З Ярошівки тоді дзвонили в усі кін
ці — в Київ, Кіровоград, Черкаси. Про
сили допомогти, хоч надій було мало. 
Бездоріжжя не давало можливості про
їхати автомашиною, а для літаків непе
реборною перешкодою був туман. І 
тільки опівночі з Кіровограда на легко
вій «М-72» ледве добрався хірург облас
ної лікарні Федір Олексійович Чередни
ченко. Він до самого ранку з почервоні
лими від безсоння очима чергував біля 
потерпілого: накладав шини, вводив 
морфій і новокаїн. Оперувати шофера в 
дільничній лікарні не було ніякої мож
ливості. Саме в ці години боротьби 
життя з смертю так вчасно прилетів 
П. Гуменюк.

— Мені нелегко зараз підібрати сло
ва подяки цим хорошим людям, — 
схвильовано говорить Тиниченко.

...Майже щодня, не рахуючись з ча
сом і погодою, літаки доставляють з 
віддалених районів Кіровоградщини в 
обласний центр хворих, потерпілих, яким 
потрібна термінова медична допомога. 
Але свою благородну і велику роботу 
льотчики і лікарі санітарної авіації вва
жають звичайною буденною справою.М. ГАЛИЧЕНКО, позаштатний кореспондент «Молодого комунара».
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пошкоджено 
чик носа.

Але в 1821 році В І й 
Дюмон-Дюрвілль II Д 
доповідав фран- ££ в 
цузькій Академії 
наук: «Статуя відображала 
жінку. В лівій, піднятій вго
ру, руці вона тримала яблу
ко, а правою придержувала 
спадаюче від бедер одіян
ня. Згодом обидві руки бу
ли пошкоджені і тепер від
ділені від тулуба».

Дві розповіді, дві версії. 
І вдобавок прямо проти
лежні. Хто ж правий? Мала 
знайдена Юргосом статуя 
руки чи ні?

Не будемо стомлювати 
читача. Маттерер через 
кілька років був вимуіие- 
ний признатися про те, що а 
він сказав неправду. Роз- ф . 
гадка цієї мало кому ві-Ь 
домої історії така (про «еїФ 
збереглась розповідь в не- * 
опублікованих мемуарах 
Дюмон-Дюрвілля і частко- Ф 
во у Маттерера). Дюрвілль* 
і Маттерер не купили Ве- т 
неру — вона виявилась їм 
не по карману. Вони повер- 
нулись на свій корабель, ь 
Через кілька днів судно 4 
прибуло в Стамбул. Офіце-^ 
ри корабля були запрошені 4 
у французьке посольство. 4 
Під час прийому Дюмон- Ф 
Дюрвілль розповів про зна- Ф 
хідку Юргоса. Секретар по- ? 
сольства Марцелюс бук- ’ 
вально, навіть в той же 0 
день, відправляється за до- 4 
реченням посла на спеці- • 
альному судні під команду- 0 
ванням лейтенанта Робера ’

на острів Мілос. Через три 
дні він доставив статую в 

Афіни. Але в цей час Ве
нера уже була без рук. Що 
ж трапилось'?

Дюмон-Дюрвілль пише 
про це так: «Оскільки мож
на судити, селянин, якому 
надокучило чекати покуп
ців, зменшив ціну і продав 
її одному місцевому свя
щеннику. Той хотів піднес
ти в дарунок перекладачу 
константинопольського па
ші. Пан Марцелюс прибув 
саме в той момент, коли 
статую вже зібрались ван
тажити на судно для від
правки в Константинополь. 
Побачивши, що ця прекрас
на знахідка вислизає з його 
рук, він вжив всіх заходів 
для того, щоб одержати її, 
і священник, нарешті, не

без опору, погодився посту
питися нею.

Але Дюрвілль не зовсім 
точний: священник і не ду
мав поступатись статуєю. 
Тоді Марцелюс зажадав від 
Робера два десятки матро
сів, вирішивши, як пише 
Маттерер, звільнити боги
ню, чого б це не коштува
ло. Зав’язалась справжні
сінька бійка. Під час бійки 
Венері, яку кинули на до
рогу і затоптали в болото, 
і відбили руки.
ф. о о * — 0- о о- • о — 0-« о- лЛ

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского 
областного комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

ВІДПОВІДЬ
на чайнворд, вміщений в номері за 10 березня ц. р.

1. Петербург. 2. Гамалія. 3. Ярема. 4. Арал. 5. «Лілея». 
Ярославна. 7. Аутодафе. 8. Енгельгардт. 9. Тургенев. 10. Вар-6

нак. 11. Курочкін. 12. Некрасов 13. Візантійство. 14. Оксана.
15. Академія. 16. Ян. 17. Нсвопетровеьк. 18. «Кавказ». 19. «За
повіт». 20. «Тополя». 21. Яготни. 22. Наливайко. 23. Орськ 
24. Кат.
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ЦІКАВО =—
ЗНАТИ

МАЙСТЕР
_ СПОРТУ

Георгій М0КЛЯК02846170

Класична боротьба захоплює багаточнсельну армію 
молоді. Та це іі зрозуміло. Хто не пишається російським 
борцем-богатирем Іваном Піддубиим!

Маленькому ЖорІ теж хотілося стати дужим, сміли
вим. Але слабке здоров'я не дозволяло йому мірятися 
силами навіть зі своїми ровесниками.

— Треба займатися спортом, хлопче', — сказав якось 
вчитель фізкультури О. Зайченко.

Через декілька днів Георгій несміливо переступив по
ріг спортивного залу. З цього часу юнака досить часто 
бачили серед спортсменів.

Від тренувань до тренупань відчував Георгій, як міц
ніють його м'язи, а рухи стають впевненими, легкими.

Ввійшло у буденний звичай і те, що він на тренуван
ня приходив за годину раніше. Цей час юний борець 
використовував для вдосконалення техніки І тактики при
йомів боротьби. А в школі грав у футбол І займався 
спортивною гімнастикою.

Невдачі не зупиняли хлопця. Він ще з більшою енер
гією тренував свій «коронний» прийом — кидок проги
бом. Виступав на міських та обласних змаганнях. Не
вдовзі норму першого розряду виконав.

Навчаючись на факультеті фізичного виховання Кі
ровоградського педагогічного Інституту, Г. Мокляк знач
но покращив свої фізичні навички борця. Він не раз 
виступав на республіканських змаганнях; став чемпіоном 
ДСТ «Авангард» за 1960 рік, став призером спартакіади 
педагогі'іїїих вузів УРСР.

Досконале володіння технікою боротьби на килимі 
привело Георгія в ряди майстрів спорту СРСР.

Велика заслуга в цьому тренера М. 1. Романсика, 
який виховав уже цілий ряд майстрів з класичної бо
ротьби.

В. ВАЛЕНТИНОВ.
На знімку: Г. МОКЛЯК (на передньому плані) в мо

мент поєдинку. Фото В. ВЄРУІ11КІНА.
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висота - 
230 САНТИМЕТРІВ

Р ЦЕНТРАЛЬНІЙ части- 
ні Африки, в Уганді, 

живе негритянське плем’я 
банту. Як спортсмени юна- 

о мі. Це наслідок колоніаль-

могли б вирости 
нові чемпіони і рекордсме
ни. Ось що пише, зокрема, 
будапештська газета «Ко
леш спорт»: «Якщо негри 
племені банту братимуть 
участь у Токійських олім
пійських іграх, вони напев
не виграють метання списа 
і стрибки у висоту».

Середній зріст чоловіків 
племені 190—200 сантимет
рів. Однак чимало досяга
ють 210—230 сантиметрів.

За звичаями племені юнак 
вважається повнолітнім, ко
ли зуміє взяти висоту влас
ного зросту.

Відзначаються негри пле
мені і в метанні списа. Як 
стверджують мандрівники, 
що відвідали цю частину 
Африки, короткі списи бан
ту (приблизно 130 сантимет
рів) пролітають інколи 300 
метрів. Щоправда, їх сна
ряди легші від тих, які ви
датні метальники кидають 
на 80 і більше метрів, але ж
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В кінотеатрах міста
КІНОТЕАТР ІМ. ДЗЕРЖИН- 

СЬКОГО. «Граф Монте-Крісто». 
Початок о 9 год. ЗО хп., 11 год. 
ЗО хв. ранку. 1 год. ЗО хв., 5 год. 
ЗО хв. дня, 7 год. ЗО хв., 9 юд. 
ЗО хв. вечора.

КІНОТЕАТР «МИР». Для Ді
тей — «181-й не відповідає». По
чаток о 10 год. ранку та 12 год. 
дня. «Справа про розлучення». 
Початок о 1 год. 40 хв., З год. 
20 хв., 5, 6год. 40 хв., 8 год. 
20 хв., 10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ», 
«Чоловічка намалював я». По
чаток о 10 год., 11 год. 20 хв. 
ранку, 12 год.^10 хв.. 2 год. дня, 
«Літак відходить о 9-ій». Поча
ток о 3 год. 40 хв. дня, 5 год. 
40 хв., 7агод. 40 хв., 9 год. 40 хв. 
вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». Хро
нікально-документальні фільми: 
«Сторінки великої боротьби», 
«Радянська Україна» № 11/01, 
«Новини дня» № 9/61, «Інозем
на хроніка» № 4/61, «Наука І 
техніка» Лї 4/61. Початок з 
З годин дня до 9 годин вечора. 
Вдень для дітей: «Перша скрип
ка». Початок о 10 год., II год. 
45 хп. ранку та 1 год. 30 хв. 
дня. Художній фільм «Балада 
про солдата». Початок о 9 год. 
ЗО хв. вечора.

Газета виходить тричі на і Адреса редакції м. Кіровоград» вул. Луначарського, 36. Телефони: редактора — 1-42, відповідального
тиждень: у середу, п’ятницю і неділю. І секретаря — 5-40, відділів — 6-24.
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