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Бойове завдання буряководів
У рішеннях XX з ’їзду КПРС, 

а також у Постанові Централь
ного Комітету КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про заходи 
по збільшенню  виробництва 
ц укрових буряків і вироблення 
цукру» велику увагу приділено 
різкому поліпшенню буряків
ництва в шостій п ’ятирічці.

Трудівники н ашого району 
зобов’язалися в цьому році ви
ростити і зібрати з кожного 
гектара посіву п о 235 центне
рів цукрових буряків. Щоб 
одержати такий урожай, треба 
насамперед дотримуватись усіх 
вимог агротехніки, широко 
впроваджувати у виробництво 
передові методи праці і досяг
нення сільськогосподарської 
науки.

У минулому році к олгоспи 
імені Орджонікідзе, імені Кага
новича, імені Жданова та інші 
не виконали планів урожайнос
ті по цукрових буряках. Ке
рівники цих колгоспів пояс
нюють таке становище неспри
ятливими погодними умовами. 
Проте досвід передовиків го
ворить про інше. Ланка Ніни 
Туркулець з колгоспу імені 
Дзержинського, наприклад, то
р ік на кож ному з 12 гектарів 
виростила по 250 центнерів ко
ренів. Цього к олгоспниці до
сягли завдяки старанній праці, 
неухильному дотриманн ю усіх 
правил агротехнічної науки на 
підготовці грунту, сівбі, обро
бітку посівів та збиранні вро
жаю.

В кращі строки  посіяли в 
цьому році цукрові буряки 
колгоспи імені Петровського, 
«Перемога», «Ш лях Леніна», 
імені Ш евченка. Тут своєчас
но обкопали старі бурячи
щ а канавками та ловчими ко
лодязями, зразу ж після сівби 
обкопують нові бурякові план
тації. Канавки протруюють гек
сахлораном. Стежать за появою 
ш кідників.

Однак в окремих колгоспах 
сівба цукрових буряків прова
диться вкрай незадовільно, хоч 
цю роботу треба було закінчи
ти до 10 квітня. Ганебно зво
лікають сівбу цукрових буря
ків у колгоспах імені Молотова, 
імені Чапаєва, імені Сталіна 
(с. Мартоноша). У колгоспі імені 
Жданова на окремих площах 
грунт перед посівом не закуль
тивували, слабо провели кот
кування. Під час сівби буря

ків допускали брак. Старі 
бурячища не обкопали канав
ками. Агроном С. Гончаренко 
мириться з фактами порушен
ня правил агротехніки, не бо
реться з бракоробством, сам на 
поле виходить дуже пізно.

У сільгоспартілі імені Кага н о
ви ча, де головою правління 
Т. Опальченко, погано організу
вали підвезення посівного мате
ріалу до сівалок. Внаслідок цього 
сіяльні агрегати часто простою
ють, чим розтягують строки сів
би. Керівники колгоспу не почу
вають відповідальності за вчас
не проведення сівби, зокрема 
за долю врожаю цукрових бу
ряків.

Великої ш коди посівам цук
рових буряків торік завдали 
довгоносики. В окремих кол
госпах частину площ доводи
лось пересівати. Щоб цього 
більш не допустити, треба вже 
сьогодні тримати напоготові усі 
засоби боротьби з шкідниками. 
Однак у колгоспі імені Лені
на досі не підготовлені обприс
кувачі. Керівники сільгоспарті
лі імені Свердлова не подбали 
про завезення отрутохімікатів. 
Чого чекають керівники колгос
пу, адже на бурякових плантаці
ях вже появляються довгоно
сики?

Боротьба з шкідниками цук
рових буряків— відповідальна 
справа. Велику допомогу кол
госпам у цьому повинні пода
ти машинно-тракторні станції. 
Проте в колгоспі імені Хрущо
ва старі бурячища як  слід не 
підчищені.

Бурякових довгоносиків слід 
зн ищувати насамперед на ста
рих бурячищах, в місцях зи
мівлі шкідників. Для цього по
трібно бурячища своєчасно об
копати, канавки затруїти гек
сахлораном. На старі бурячища 
необхідно вивозити курей, я кі 
подадуть велику допомогу в 
знищенні шкідників.

У кожному к олгоспі необхід
но своєчасно підготувати обприс
кувачі, потрібні отрутохімікати, 
виділити відповідальних осіб по 
боротьбі з шкідниками цукро
вих буряків.

Своєчасне проведення усіх
агротехнічних заходів дасть 
змогу колгоспам виростити в 
цьому році високий урожай 
цукрових буряків, дати заводам 
якнайбільше цукрової сировини.

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПРС 

ГЕРОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ ХРУЩОВА М. С. 
ОРДЕНОМ ЛЕНІНА І ДРУГОЮ ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ „СЕРП І МОЛОТ”

Відзначаючи видатні заслуги Першого секретаря Централь
ного Комітету КПРС товариша Хрущова М. С. в розробці і здій
сненні заходів по освоєнню цілинних і перелогових земель, 
нагородити товариша Хрущова Микиту Сергійовича орденом 
Леніна і другою золотою медаллю „Серп і Молот”.

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ.
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль, 8 квітня 1957 р.

Виростимо 
високий урожай

В творчій співдружності з 
механізаторами хлібороби кол
госпу «Перемога» за чотири дні 
закінчили сівбу цукрових бу
ряків на площі 110 гектарів. 
Агрегат, де трактористами Се
мен Рудий та Віктор Неживенко , 
за день засівав 3 0 — 35 гекта
рів буряків при нормі 27. 
Якість сівби добра.

В нинішньому році наша 
ланка бореться за одержан
ня 250 центнерів цукрових бу
ряків на кожному з 15 гекта
рів закріпленої площі. Щоб 
виростити такий  у рожай, чле
ни ланки вивезли на ділянку 
перегній, попіл та курячий 
послід. По таломерзлому грун
ту розсіяли мінеральні добрива.

Добре працювали колгоспни
ки на сівбі буряків: вчасно 
підвозили насіння, оброблене 
ядохімікатами , слідкували за 
роботою висівних апаратів. З а 
к ін чили обкопування  старих 
і нових бурякових плантацій.

Серйозно нам заважає у ро
боті т е , що досі не працюють 
бригадні дитячі ясла, а тому 
не всі колгоспниці можуть ви
ходити в поле.

В. СКЛЯРЕНКО, 
ланкова колгоспу.

ДОВГОНОСИК: Хвалю за це керівників,
Яким не шкода буряків!

Мал. О. Козюренка.

Заступник голови колгоспу імені Леніна П. Петров 
подав зведення в МТС про те, що обприскувачі від
ремонтовані. Перевіркою встановлено, що два обприс
кувачі до використання непридатні.

Упускають кращі строки
Минають кращі строки про

ведення сівби цукрових буря
ків. але в колгоспі імені Ка
гановича із завершенням цієї 
роботи не поспішають. Тут по
сіяно лише 140 гектарів цу к 
рових буряків при плані 190.

Па сівбі буряків працюють 
два агрегати. Та вони не вико
нують норм виробітку тому, що 
керівники колгоспу, зокрема

агроном Н. Романен ко, не ор
ганізували вчасного підвезення 
до сівалок насіння цукрових 
буряків. Колгоспники, що об
слуговують сіяльн і агрегати, 
пізно виходять на роботу, а 
трактори в цей час простоюють.

Ф. МІЛЬЄВ, 
головний агроном Панчів
ської МТС.

Дорожити кожною годиною!

Комсомольці та н есп іл
кова молодь села Кам’я н
ки взяли активну участь 
у проведен ні деревона
саджень. У неділю вже з 
самого ранку до місця, де 
буде парк, зійшлись юна
ки і дівчата. У кожного в 
руках лопата, садивний 
матеріал.

Особливо старанно в 
цей день попрацювали 
молоді доярки Г. Жовна, 
В. Подурець, зоотехнік 
П . Люлько, комсомольці 
А. Жовна, Г. Біла, Г. Пос
толатій та інші. Сотні мо
лодих дерев були висадже
ні в грунт.

А. ЯЦЕМІРСЬКИЙ, 
секретар комсомоль
ської організації  
колгоспу імені Моло
това.

Включилися в місячник 
лісу і саду вихованці Но
во-Миргородської ш коли- 
інтернату. Діти очистили 
фруктовий сад, знищили 
шкідників, посадили де
сятки молодих дерев.

Активну участь в про
веденні місячника беруть 
школярі И. Савченко, 
В. Б евз, В. Морозов та 
інші.

І. НОВГОРОДЦЕВА, 
завуч школи-інтер- 
нату.

Місячник 
лісу й саду

Успішно провадиться 
насадження дерев у сіль
госпартілі імені Чкалова. 
Тут вже заклали сад на 
площі трьох гектарів. В 
колгоспі посаджено 3,5 
гектара полезахисних лі
сосмуг. Добре орган ізову
ють людей на проведен ня 
місячника лісу й саду лі
совод П. Назаренко і са
довод І. Мокріцький.

I. МАРИЩЕНКО, 
працівник МТС.

Одностайне схвалення
Тези доповіді М. С. Хрущова 

«Про дальше вдосконалення 
організації керування промис
ловістю і будівництвом» широ
ко обговорюються на підприєм
ствах і в колгоспах району. Схва
люючи накреслені заходи, тру
дящі вносять конкретні пропози
ції, спрямовані на дальше по
ліпшення організації керуван
ня н ародним господарством.

Нещодавно відбулися відкри
ті партійні збори парторганізації 
Ново-Миргородського цегельно- 
черепичного заводу, присвячен і
обговоренню тез доповіді М. С. 
Хрущова. Перед робітниками 
по цьому питанню з доповіддю 
виступив кандидат в члени рай
кому КП України М. Таран.

Назріла потреба вдосконали
ти організаційні форми керуван
ня промисловістю і будівницт
вом. Про це робітники підпри
ємства підтверджують фактами 
з практики свого заводу.

У виступі Г. Бориско сказав: 
— Відомча замкнутість нерід

ко приводить до поребоїв у дос
тавці виробництву необхідних
матеріалів, до надмірних зуст
річних перевозок, до здорожчан
ня  продукції. Великі перебої 
допускаються в постачанні з а 
водові вапна, лісоматеріалів то
що. Або ось інший приклад. 
У черепичному цеху встановле
ний транспортер. Але тран
спортерна стрічка вузька. Це 
негативно впливає на роботу. 
Потрібна заводові стрічка є в 
сусідній артілі «П’ятирічка», 
якою там не користуються. Об
міняти її не можемо тому, що 
ця артіль підпорядкована ін
шому відомству.

—У нас зараз поламані дві 
автомашини,— говорить техке
рівник заводу М. Правда,— але 
не маємо можливості їх швид
ко відремонтувати. В Кіровог
радському заводі «Червоний 
профінтерн » ми не можемо від
ремонтувати свої машини, бо 
це завод іншого відомства. Нам

надається право ремонтувати 
автомобілі лише в Харкові, 
Києві. Багато коштів доведеть
ся  затратити, щоб до Харкова 
чи Києва доставити їх.

—Прес для формування че
репиці ще довоєнного випус
ку, каж е майстер цеху П. Сто
рожук. —Я побував на інших 
заводах, побачив багато цінно
го. Так,  наш прес має чавун
ні форми. На інших заводах 
вже к ілька років користуються 
алюмінійовими формами,  більш 
досконалими. Хотіли ми в себе 
замінити чавунн і форми алю
мін ійовими. Це значно підви
щило б продуктивність праці. 
Але ніякий завод із-за відом
чих бар’єрів не зміг прийняти
наше замовлення на виготов
лення алюмінійових форм.

Директор заводу А. Барг 
у своєму виступі відмітив:

— Ми постійно відчуваємо 
недоліки теперішньої галузевої 
системи управління. Багато 
часу доводиться чекати, поки 
зможемо дістати я кий-небудь 
механізм. Днями ми купили 
автонавантажувач, але ніяк 
не дістанемо трансформаторно
го масла. Дуже було б добре, 
якби об’єднати цегельно-чере
пичний завод і такий же завод 
артілі «П’ятирічка». Це спри
яло б кращому ви користанню 
наявних резервів, дозволило б 
зменшити затрати на управ
лінський апарат.

Намічена партією і урядом 
перебудова в організації управ
ління наблизить керівництво 
до підприємств, зміцнить зв'я з 
ки між підприємствами, як і
знаходяться в одному економіч
ному районі.

Партзбори схвалили тези до
повіді М. С. Хрущова. Трудівни
ки зобов’язалися до свята Вели
кого Ж овтня виконати річний 
план випуску продукції.

В. ПАРФЬОНОВ, 
слюсар заводу.
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Л І Т Е Р А Т У Р Н А   СТ О Р І Н К А
Куточок для малят

Г р іє ясн е  с о н ц е
Подивися, мамо,
Як навколо гарно!
Гріє я с не сонце 
У моє віконце.
День я к ий тепленький. 
Тане сніг біленький, 
Чорніють горбочки,
Ген біжать струмочки.

Вже весна проснулась, 
Діткам усміхнулась,
Кличе в коло грати,
Квіточки саджати.
Он малий горобчик 
Пурхнув, сік на стовпчик, 
Наспівав він «цвінь-цвірінь » 
Ой, я к а  теплінь!

У л і с о ч к у
У далекому лісочку 
Снігу вже немає.
У долин і на горбочку 
Трава ож иває. 
Тонесенька травиночка 
Вилізла з земельки, 
Простягає до сонечка 
Листочки маленькі.

Хоч ночами ту травину 
Ще мороз щ ипає,
Та у денную годину 
Сонечко ласкає.
А з-під л истя , з-під сухого, 
Що торік опало, 
Витикається навкруги 
Пролісків чимало.

Лесь СТЕПНЯК.

Прилетіла ластівонька
Ластівонька проти сонця 
Крильця розправляє,
А горобчик з-під віконця 
Сестричку вітає:
«Цвінь-цвірінь, моя сестричко, 
Ж ив-жив тут я зиму,
Крихти ї в і пив водичку, 
Чуть-чуть не. загину в».

Його слуха ясноока,
Дзьобик прочищає,
Навкруги погляне оком,
Чи комах немає.
Потім сіла, заспівала 
Гарно, любо, мило,
Всіх з весною привітала. 
Всім вклонилась щиро.

М. ЛІСОВИЙ.

К О З Л Я Т А
Козлята, козлята,
Пухнасті малята,
Я буду вас пасти, поїть, 
Погладжу голівку,
Почищу борідку,
А зараз ще трохи поспіть. 
Нарву вам травички, 
Поставлю водички,
А кізонька дасть молочка.

Гостіть же, козлята, 
Б іленькі малята,
Не бійтеся навіть бич ка . 
Я к виростуть ріжки, 
Побільшають ніжки, 
Підемо, козлята, в лісок.
А там у пісочок 
Сховався струмочок. 
Навколо—багато квіток.

В. КРАМАРЕНКО.
Народні прислів’я і приказки

Посіє ш добрим зерном—будеш з хлібом і вином. 
Який колгосп—такий і доход.
Наука вчить, як хл іб  родить.
У доброму колгоспі і на недобрій зем лі родить. 
За колгосп дбатимеш—достаток матимеш. 
Зобов’язався словом—закріпи ділом.

Пісні до фестивалю молоді

Партия, слушай, родная
Сл. Л . Ошанина

Партия , слушай родная, 
Голос твоих сыновей— 
Служит юность трудовая 
Правде ленинской твоей!

Припев:
День ото дня все краше 
Сила страны растет.
Верной дорогой Партия наша 
Нас к коммун изму ведет!

Муз. А. Новикова 
Двери распахнуты н астежь, 
Ждут нас большие дела. 
Ж изнь и труд, мечту и счастье 
Все нам Партия дала!

Припев.
Крепкою дружбой богаты,
С каждой победой сильней, 
Мы всегда исполним свято 
Волю Партии своей.

Припев.

Гімн демократичної молоді
Сл. Л. Оша ніна

Муз. А. Новикова 
Діти різних народів,
Ми для миру й труда ж ивемо. 
Серед бур і негоди 

 Ми за щастя бороться йдемо!
В землях дальніх і знаних,
На морях, океанах 
Кожен, хто юний,
Руку подай нам,
В наші ряди ставай!

Приспів:
Пісню дружби починає юнь

співать,
Юнь співать, юнь співать.
Цеї пісні не убити, не здолать, 
Не здолать, не здолать.
Нам, молодим,
Л и н е  б ратній спів 
З усіх країв.
Цеї пісні не убити, не здолать! 
Не здолать! Не здолать!
Знаєм гуркіт металу 
І братів бойових імена.
Кров, що в битвах ми лляли, 
Нас у дружбі навіки єдна. 
Всіх, хто чесні серцями,
Ми зовемо за нами.
Щ астя народів,
Світле майбутнє 
В наших руках, брати!

Приспів.
Молодими серцями 
Повторяємо клятви слова. 
Славний прапор над нами ,
За  священні ми встали права! 
Знову чорнії сили 
Риють світу могили,—
Кожен, хто чесний,
Стань з нами разом 
Проти вогню війн и!

Приспів.

Кіровоградська фестивальна
Сл. Г. Я нова

Муз. Л . Дідковського
Ми на свято дружби й миру 
Всі з ійшлись в одну сім’ю.
І на площі нашій Кіров 
З нами завжди у строю.
Всюди погляди іскряться, 
Линуть співи без к інця,
І в піснях к іровоградці 
Славлять партію-бійця.

Приспів:

Сон це від п існі проснулось... 
Зоряна світиться даль. 
Юність крилата,
Збирайся на свято! 
Молодість— на фестиваль!

Перетворять в дійсність мрії 
Задля щастя і добра 
Шахтарі Олександрії 
І бетонники з Дніпра.
І цвіте в садах весняних 
Край колгоспний, рідний край. 
За морями разом з нами, 
Вірний друже, заспівай!

Приспів.

Ми встаємо, щоб битви люті 
Не лякали матерів 
І щоб тільки для салютів 
Кононади залп гримів 
Ми встаєм, і дружба щира 
Поруч з юністю іде.
З нами Правда— сонце миру, 
Сила ленінських ідей!

Приспів.

На правильному шляху
Іван Якович Бутовський, дирек

тор Шпаківської семирічної школи, 
охоче розповідав про колишніх 
вихованців. У різних куточках на
шої неозорої Батьківщини трудить
ся юнаки і дівчата з села. Десятки 
їх залишилось працювати у рідно
му колгоспі імені Шевченка, стали 
доярками, трактористами, їздовими, 
причіплювачами.

З теплотою згадує Іван Якович 
про колишню ученицю Ніну Са
вицьку:

— Дівчина добре вчилась, мала 
відмінну поведінку. А тепер про 
неї знають далеко за межами рід
ного села.

...Все життя у Ніни зв’язане з 
рідним селом. Тут вона росла, вчи
лась, мріяла про майбутнє. Сім’я 
Савицьких користується заслуже
ною пошаною в колгоспі. Батько 
Петро Митрофанович трудиться в 
колгоспній майстерні теслярем, мен
ший брат Леонід, закінчивши се
мирічку, став їздовим. Школа і 
сім’я прищепили дівчині хороші 
риси: працьовитість, кмітливість і 
наполегливість у досягненні мети. 
Після семирічки Ніна вчилась у 
середній школі села Канежа. Вже 
ходила в десятий клас, коли тяжко 
захворіла мати.

Зам. № 222 АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: м. Ново-Миргород, вул. Шевченка, 23. Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву Тираж 2000

Редактор
X. СОКОЛОВСЬКИЙ.

—Доведеться на деякий час за
лишити школу, допомогти рідним,— 
сказала якось Ніна подругам.

Так вона прийшла в рільничу 
бригаду, працювала на різних ро
ботах. Через кілька місяців її приз
начили ланковою. Тут і проявила 
себе Ніна Савицька з найкращої 
сторони. Хоч в ланці були жінки 
різного віку, але Ніна за короткий
час зуміла згуртувати дружний 
колектив. Бувало ночі недоспить, 
а організує людей на вчасне 
виконання всіх робіт. Особливо 
дбайливо доглядали колгоспниці 
цукрові буряки. А коли прийшла 
осінь, то зібрали на кожному гек
тарі понад 300 центнерів цукрової 
сировини.

Це була перша трудова перемо
га в житті дівчини. Разом з члена
ми ланки вони гордилась, таким 
успіхом. За досягнуті високі по
казники у боротьбі за врожай Ні
на Савицька, як і інші передовики, 
одержала медаль учасника Все
союзної сільськогосподарської вис
тавки.

...Одного осіннього дня Ніну за
просили до правління колгоспу. „І 
що б воно могло трапитись”, хви
лювалась Марія Данилівна, її мати. 
Та все стало ясним після розмови

з головою колгоспу Євгеном Мики
товичем Бутовським.

— Укомплектовуємо молочно-то
варну ферму молодими кадрами, 
кращих людей посилаємо доярка
ми. Вирішили, Ніно, взнати і твою 
думку,—сказав голова правління.

— Що ж, коли треба, то я не 
проти попрацювати дояркою. От 
тільки чи зможу, — трохи вагаю
чись, заявила Ніна.

На другий день комсомолка вже 
трудилась на фермі. Доручили їй 
доглядати групу нетелів. Нелегко 
було опанувати нову справу, не
мало зустрілось труднощів. Та Ні
на наполегливо вчилась, багато чи
тала про досвід передових доярок, 
запроваджувала його у своїй прак
тичній роботі. На фермі вона не. була 
самотньою: другий рік тут працю
вали доярками подруги по школі 
Надія Козлова, Галина Логвиненко 
та інші. Вони вже мали деякий 
досвід і допомагали молодій доярці.

Часто Ніна першою приходила
на ферму. Полюбилась їй нова 
професія. Дбайливо доглядала тва
рин, слідкувала за чистотою, чітко 
виконувала розпорядок дня. На
лежних умов для полегшення праці 
доярок ще не створено: корівник

 старий, взимку холодний, трудо
місткі процеси механізовані надто 
слабо. Особливо тяжко було в час 

 бездоріжжя, коли невистачало кор

мів, роди. „Все це ще півбіди, а як 
пройдуть отелення первісток моєї 
групи", хвилювалась дівчина.

Коли почали телитись первістки, 
молода доярка ні вдень, ні вночі 
не покидала ферму. Ще старанні
ше доглядала корів і новонародже
них телят.

Зобов’язання Ніна брала високе: 
від кожної первістки надоїти не 
менше 2000 літрів молока. Дехто 
навіть сумнівався, чи зможе вона 
виконати його. Але коли закінчив
ся господарський рік у тваринниц
тві, то підсумки були несподівани
ми навіть для самої Ніни. Від кож
ної первістки Ніна Савицька на
доїла за рік по 2300 літрів молока, 
одержала і виростила до 20-денного 
віку 12 телят, потім передала їх на 
зберігання телятниці.

— Поздоровляємо, Ніно, з успі
хом,—радісно говорили при зустрі
чах колгоспники.

На досягнутому молода доярка 
зупинятись не збирається. В цьому 
році вона бореться за одержання 
2500 літрів молока від кожної ко
рови. На фуражну корову Ніна 
вже має близько 800 літрів молока.

— Працювати ще треба багато, 
щоб догнати подруг. Адже Надія 
Козлова та Любов Сланевська вже 
надоїли від кожної корови понад 
1100 літрів молока, у них майже

всі корови потелились, а в моїй 
групі—лише п’ять,—говорить Ніна. 
— Докладу і я всіх зусиль, щоб 
взяте зобов’язання виконати.

...Широкий і світлий шлях в 
трудове життя відкривається зразу 
після школи кожному юнакові і 
дівчині. І де б не трудилась наша 
молодь—в колгоспі, МТС, на шахті 
чи будові — всюди вона оточена 
всенародною шаною і увагою. Ні
на Савицька не тільки добре пра
цює. Вона активний читач бібліоте
ки, бере участь у роботі гуртків 
художньої самодіяльності сільсько
го клубу.

Ніна Савицька, як і багато її 
шкільних подруг, обрала вірний 
шлях у житті. Дівчині пішов двад
цятий рік, а про неї з любов'ю і 
повагою говорять навіть літні кол
госпники села. Високе довір’я ви
явили Ніні Савицької колгоспники,
обравши її депутатом Ново-Мирго
родської районної Ради. Скромна 
сільська трудівниця бере активну 
участь у вирішенні найважливіших 
питань життя свого району.

І. РОМАНЕНКО.
с. Шпаково,
колгосп імені Шевченка.

Білий голуб
Білий голуб всім народам світу 
Дружбу, мир і щастя провіщає. 
Голуб миру подихом привіту 
В кожний дім сьогодні завітає.

У Москву із квітами й піснями 
Поспішає молодість до нас.
В це знаменне літо будуть з

нами
Юнаки й дівчата різних рас.

Через ріки, гори і долини,
У міднім пориві, немов сталь, 
До столиці нашої країни 
Поспішає юнь на фестиваль.

Ленінград. Пам’ятник Володи
миру Іллічу Леніну біля Фінлянд
ського вокзалу.

Фото В. Ф едосє є ва.

(Прескліше РАТАУ).

Хай злітає голуб над садами 
У безмежну золотаву даль, 
Хай земля красується

п існями,
Виростає в дружбу фестиваль.

І. БАНТИШ, 
директор семирічної 
школи.

с. Панчево.
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