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ПЛЕНУМ ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ
29 травня в Києві відбувся XIV пленум ЦК ЛКСМ України, який 

обговорив хід виконання соціалістичних зобов’язань комсомольцями і 
молоддю республіки на честь XXII з’їзду КПРС.

З доповіддю виступив перший секретар ЦК ЛКСМУ Ю. Н. Єль- 
ченко. . ’

В обговореному питанні пленум прийняв відповідну постанову.

М. С. Хрущов на Україні
Перший секретар ЦК 

КПРС, Голова Ради Міні
стрів СРСР М. С. Хрущов 
27 травня виїхав з Москви 
для зустрічі з президентом 
США Д. Кеннеді, яка відбу
деться 3—4 червня у Відні. 
Разом з М. С. Хрущовим у 
Відень виїхали міністр за
кордонних справ СРСР 
А. А. Громико, посол СРСР 
у США М. О. Меньшиков 
та інші офіціальні особи.

28 травня товариш М. С. 
Хрущов і особи, які його су
проводять, спеціальним по
їздом прибули в столицю 
України — Київ.

На вокзалі М. С. Хрущо
ва зустрічали перший секре
тар ЦК КП України М. В. 
Підгорний. Голова Ради Мі
ністрів УРСР В. В. Щер- 
фіцький та інші керівники 
республіки, міністри, депу
тати Верховних Рад СРСР 
І УРСР.

З вокзалу Микита Сергі
йович Хрущов разом з ке
рівними діячами Комуні
стичної партії і уряду Украї
ни у відкритій машині виру
шив у місто. На всьому 
шляху слідування його пал
ко і сердечно вітали кияни.

У другій половині дня, 
М. С. Хрущов побував у ра
йоні міста Канева на Черне
чій горі, де поховано вели
кого сина українського на
роду Т. Г. Шевченка, 100- 
річчя з дня смерті якого за 
рішенням Всесвітньої Ради 
Миру відзначається в цьому 
році. Микита Сергійович 
Хрущов поклав вінок на мо
гилу геніального Кобзаря.

При покладенні вінка були 
присутні перший секретар 
ЦК КП України М. В. Під

борний, Голова Ради Міні
стрів УРСР В. В. Щербипь- 
кий та інші керівники Кому
ністичної партії і уряду Ук
раїни, численні трудящі 
Черкаської і сусідніх з нею 
областей.

Потім М. С. Хрущов від
відав музей Т. Г. Шевченка.

...Дніпро. Роздольні сте
пи, звивисті шляхи Київщи
ни і Черкащини. Ці мальов
ничі місця України добре 
знайомі товаришеві М. С. 
Хрущову. Він бував тут у 
довоєнний час і в роки Ве
ликої Вітчизняної війни,

Відвідання 
Микитою 

Сергійовичем 
могили

Т. Г. Шевченка
□

коли йшла битва за Радян
ську Україну, в післявоєн
ний період відбудови зруй
нованого війною народного 
господарства.

У пам’ятний день 18 черв
ня 1939 року М. С. Хрущов 
був присутній на торже
ствах у Каневі з нагоди від
криття па могилі Т. Г. Шев
ченка пам’ятника і меморі
ального музею.

І ось, через 22 роки, Ми
кита Сергійович знову при
був на Тарасову гору. Він 
прибув сюди, щоб віддати 
данину найглибшої поваги 
великому синові українсько
го народу, сторіччя з дня 
смерті якого широко відзна
чає громадськість усіх кра
їн земної кулі.

...Машини в’їжджають на 
Чернечу гору. М. С. Хрущо
ва і осіб, які його супрово
дять, зустрічають керівники 
Черкаської області і Канів
ського району, працівники 
музею - заповідника. Діти 
підносять гостям яскраві 
букети квітів. Директор му- 
зею-заповідника Я. М. Да- 
нилов вручає Микиті Сергі
йовичу нагрудний знак з ба
рельєфним зображенням 
Т. Г. Шевченка.

Появу М. С. Хрущова на 
Тарасовій горі зустрічають 
хвилею оплесків. Сотні лю
дей прийшли сюди, щоб ра
зом з ним вшанувати світлу 
пам’ять геніального сина 
українського народу.

Багато років минуло з то
го часу, як прийняла укра
їнська земля благородне 
серце поета. Час іде без- лі
ку, як плинуть води Дніпра, 
але ніколи не згладиться з 
пам’яті народної ім’я вели
кого Кобзаря, потомки яко
го живуть у сім’ї новій, 
вільній.

/Мріяв колись Тарас, що 
державою управлятиме на
род, народний уряд, здій
снились пі заповітні думи 
народного співця України.

На могилу, де вічним

-Над Синюхою де
Юній громадянці селища Новоархангельськ Алісі Коростій 
присвячую.

сном спочиває всіма люби
мий поет, М. С. Хрущов по
клав вінок з живих квітів, 
на стрічці якого золотом ви
діляються слова: «Великому 
українському поетові, рево- 
люціонеру-демократу Т. Г. 
Шевченку від М. С. Хрущо
ва».

На знак палкої любові і 
поваги до видатного сина 
України в хвилинному мов
чанні схилили голови всі, 
хто стояв біля священної 
могили.

М. С. Хрущов разом з ке
рівниками республіки пря
мує на широку алею курга
на. Тут він в пам’ять про 
великого Кобзаря України 
посадив молодий дубок. 
Тиждень тому тут було по
саджено сто таких же моло
дих дерев. Минуть роки-, і 
зашумлять над могутнім 
Дніпром розлогі дуби, роз
повідаючи майбутнім поко
лінням про безмежну народ
ну любов до великого гла
шатая добра, правди і люд
ського щастя.

Потім М. С. Хрущов ра
зом з особами, які ного су
проводять, побував у музеї- 
заповіднику, де оглянув чис
ленні експонати, що розпо
відають про тяжке життя 
Тараса Шевченка, його 
творчість, про зв’язки з кра
щими представниками росій
ського народу, які зуміли 
в суворий час безправ’я і 
царського режиму духовно 
підтримати українського по
ета.

Тут же в музеї голова 
Урядового республікансько
го шевченківського коміте
ту поет Микола Бажан вру
чив М. С. Хрущову, М. В. 
Підгорному і А. А. Громико 
пам’ятні ювілейні медалі 
із зображенням Т. Г. Шев
ченка.

Після відвідання музею- 
заповідника М. С. Хрущов 
оглянув новий готель, збудо
ваний над Дніпром для ту
ристів, які приїжджають на 
Тарасову гору.

З Канева М. С. Хрущов 
разом з керівниками Кому
ністичної партії і уряду 
України та іншими офіціаль
ними особами відбув у Київ.

(РАТАУ).

Г _

Над Синюхою вітер
Гойдає-колише осики.
Над Синюхою зорями
Всіялось чистеє небо.
Ти, Аліско, зімкни обважнілі повіки,
.Час не ранній,
Уже і спочити ж треба.
Он вже мамка своє вишивання кінчає,
Он і татко зайшов,
Повернувся з роботи.
Твої ручки, Алісо, під ковдру сховаю,
Тільки спи, моя ластівко,
Спи без турботи.
Ти мені про ведмедика все говорила, 
Цілий вечір — про білку
1 куклу у кісках,
Оченята, Аліско, твої загорілись,
Коли я змалював біля хати берізку... 
Нас, таких от
Лякали фашистом булькатим.
Як не слухались матері доброго слова,
Ми збирали над бродом
Патрони й гранати,
На окопи ходили
В глуху партизанську діброву.
Не одного з нас «іграшки» ґі 

розривали,

Он ще й зараз без рук є
Мої однолітки.
Скільки сліз тих в печалі
Тоді матері проливали,
1 сивіли-біліли
Відразу в їх коси нерідко...
О, не треба,
Щоб та повторилась година!
Ми, Аліско, відстоїм цю тишу і 

спокій.
Я і татко,
! кожна хороша людина
Руки дужі свої
Сплетемо воєдино
І за мирні світанки
Ми встанем потоком єдиним,
Не дамо опоганити 
Небо і землю священну.
Ми такую фортецю 
Змуруєм своїми руками,
Що ніколи не вдасться отим 

навіженим
Меч війни
Занести над нами.

Віктор ПОГРІБНИЙ.

РОЗПОЧАЛОСЯ це так. В перший 
* день березня в кабінет керуючого 
відділком завітали дві кремезні люди
ни в комбінезонах — трактористи Во
лодимир Івахов та Михайло Чепуров.

— Читали про успіх ланки Володими
ра Первицького, — простягнули до рук 
керуючого Семена Панасовича Стократ
ного газету. — В них один центнер ку
курудзи коштує 42 копійки.

— Це про тих, що з Краснодарського 
краю?

— Так.
Зав' язалася жвава розмова.
— Ми досвід роботи їх вивчили. Ви

рішили наслідувати їх приклад в роботі. 
По 50 центнерів кукурудзи в зерні дамо...

Так організувалися дві ланки по виро
щуванню високих врожаїв королеви по
лів. Ланковими призначено — Володими
ра Івахова та Михайла Чепурова. Це 
окрилило завзятих механізаторів.

Володимир на площі 105 гектарів, а 
Михайло — на площі 82 гектари взяли
ся виростити по 50 центнерів зерна кача
нистої.

Дощі, що пройшли навесні, створили 
сприятливі умови для майбутнього вро
жаю. Легенький вітерець колише буйну

пшеницю, ячмінь, зеленіють рівними ряд
ками і правильними квадратами соняш
ник та пишні буряковисадки.

Агроном відділка Микола Сергійович 
Чалій разом з механізаторами схилились 
над засіяною площею кукурудзи.

— Квадрати чудові, — розгорнув ру
кою спушену зелию агроном.

За вікном сіє дощ. В кімнату до 
* * Чепурова входить збентежений Іва- 
хов.

— Бачиш, Михайле, дощ. Рано-вранці 
на площу сходимо, напевно кірка буде... 
Борони напоготові?

— Звичайно.
Другого дня всю площу кукурудзи бу

ло забороновано легкими борінками.
Тепер на черзі обробіток міжрядь. Ме

ханізатори готові до нього — агрегати 
перевірені, змонтовані.

Агроном, оглянувши знаряддя, подав 
сигнал «Вирушай»... і трактори відпра
вились в путь. Біжить рівними струмка
ми пухка земля, лагідно сріблять друж
ні сходи королеви.

Сталеві коні все далі й далі відходять 
від нас. Та на яку б відстань вони не 
віддалялися, їх завжди помітно. На їх 
радіаторах, мов маяки, розвіваються на 
вітрі червоні прапорці, які вінчають пра
цю славних трударів — Володимира Іва- 
хова та Михайла Чепурова.

В. МАТКЕВИЧ» 
бригадир-агроном.

Оникіївський відділок
Маловисківського цукрокомбінату.

Механізатора артілі «Ленінський шлях» Рівненсько
го району докладають всіх зусиль до того, щоб г.ибо- 
роти високі врожаї всіх сільськогосподарських культур. 
Стараипо доглядають зараз колгоспники за посівами 
кукурудзи, цукрових буряків. Високі зобов’язання, ви
магають чіткої організації праці, інакше не буде 400 
центнерів зеленої маси з кожного гектара, 55 центнерів 
кукурудзи в зерні і 280 центнерів цукрових буряків з 
гектара не візьмеш.

Заздалегідь подбали і про готовність збиральної тех
ніки до жнив. Комбайнери Григорій Курилко та Іван 
Середній вже відремонтували свої .зернові комбайни. 
Зараз вони востаннє перевіряють кожний вузол машин, 
змащують їх. Адже попереду — велика і відповідальна 
дорога. Молоді 
Сергій Іщенко 
комбайнів.

Від’їзд М. С. Хрущова у Відень
27 травня Голова Ради Міністрів СРСР М. С. Хру

щов виїхав для зустрічі з президентом США Д. Кенне
ді, яка відбудеться 3—4 червня у Відні.

По дорозі у Відень М. С. Хрущов має намір зробити 
зупинки на Україні І на запрошення уряду Чехосло
вацької Соціалістичної Республіки в Чехословаччині. 

X Разом з М. С. Хрущовим у Відень виїхали міністр 
закордонних справ СРСР А. А. Громико, посол СРСР 
у США М. О. Меньшиков, член колегії МЗС СРСР 
А. Ф. Добринін та інші офіціальні особи.

На знімку: Володимир ШАПОВАЛ (зліва) і Сергій 
1ІЦЕНКО перевіряють справність окремих вузлів век- 
байна «СК-2,6»,

Фото М. САВКУНОВА.

механізатори Володимир Шаповал і 
занінчують ремонт силосозбиральних



СЕЛА
х ж 411

В КОМУНІЗМ ПРЯМУЮТЬ 
НАШІ
ШИРОКІ крила у чудо

вого почину — кому
ністичного змагання. Воно 
розгорілося не лише у міс
тах, на великих підприєм
ствах, але й у найвіддале- 
ніших селах — на фермах, 
у бригадах.

Коли ми проводили на 
початку цього року свій 
перший районний зліт мо
лодих учасників змагання, 
за почесне звання вели бо
ротьбу 35 колективів, 250 
молодих трудівників зма
галися за звання ударників 
комуністичної праці.

А зараз ряди учасників 
змагання поповнились но
вими силами: ще 13 комсо
мольсько-молодіжних ферм 
З 10 комсомольських ланок 
заявили про своє прагнен
ня жити й трудитись по- 
комуністичиому, а кіль
кість молоді, що бореться 
за звання ударників, зрос
ла до 450 чоловік.

Маяками для молодих 
учасників змагання стали 
наші відомі передовики — 
свинар колгоспу імені 
Леніна Леонтій Лукашев- 
ський, свинарка радгоспу 
«Більшовик» Серафима Та
борова, ланкова колгоспу 
«Росія» Галина Бетлей, 
яким вже присвоєно зван
ня ударників. Передати 
своє вміння товаришеві по 
змаганню — стало прави
лом для цих кращих пред
ставників молоді району. 
Так, Леонтій Лукашев- 
ський, кинувши клич 
оволодіння технікою, 
вчає механізації своїх 
носельчан.

Нові колективи, нові 
ди з числа колгоспних тру
дівників поповнюють кому
ністичні ряди. їх поява 
стає відчутною подією в 
житті всієї артілі.

В минулому році з’яви
лась комсомольсько-моло

про 
на* 
од-

ЛІО-

з цеху механі-На знімку: бригадир комуністичної бригади з цеху механі
зації Микола ПОЛЯКОВ І слюсар цієї ж бригади Олександр 
ЛЄКАР одержують заробітну плату.

Фото В. БОНДАРЕНКА.

діжна ферма комуністичної 
праці в колгоспі імені 
Сталіна. Працюють на ній, 
здебільшого, колишні деся
тикласниці — такі чудові 
дівчата, як Таня Литвинен
ко, Люда Самусенко та їх 
подруги. Ми, райкомівці, 
частенько буваємо у них 
на фермі. I завжди захоп
люєшся енергією цих дів
чат, тим, як правильно і 
корисно вони живуть. Фер
ма незмінно тримає пер
шість по надоях. Кожен 
місяць підводяться підсум
ки, і кращій доярці вручає
ться вимпел. Зараз він у 
Людмили Самусенко, яка 
з початку року надоїла 
понад 1.250 літрів молока 
на корову. Тій доярці, що 
протягом дня надоїла біль
ше своїх подруг, вручає
ться червоний прапорець. 
Після вечірнього доїння 
подруги збираються у чер
воному куточку. Тут у них 
відбуваються зоонавчання, 
комсомольські збори, ви
пускається газета «Комсо
мольський маяк». Першими 
у колгоспі доярки цієї 
ферми освоюють електро
доїння, щоб згодом укруп
нити групи корів.

А на молодіжній кому
ністичній фермі колгоспу 
імені Леніна (с. Войнівка) 
дівчата-комсомолки Олек
сандра Черниш, Ганна Ба
лашова, Марія Огневська 
вже доглядають по 35 ко
рів кожна. Дівчата переко
нують й інших працювати 
за прикладом М. X. Сав
ченко.

П’ять 
ферм є у районі, 
рями яких стали 
мольці.

комуністичних 
господа- 

комсо-

ХГ ЗМАГАННЯ включи- 
” лись і молоді майстри
врожаїв. Звання кому
ністичних вже присвоєно 
молодіжним ланкам куку- 

рудзоводів — Галини Бет- 
лей, Ольги Зарецької, Ми
коли Сухомлина. По заслу
зі удостоєні вони цієї чес
ті. Адже 15 дівчат з с. Та- 
расівки, що входять у лан
ку Галини Бетлей, четвер
тий рік вирощують найви
щі врожаї качанистої.

Ольга Зарецька рік лише 
очолює ланку, 
але вдача У 
цієї недавньої 
школярки така, 
що того й гляди 

пережене Галину. Навчання 
у сільськогосподарському 
технікумі додає їй знань і 
сил.

Т>ОСТИТИ побільше та-, 
ких передовиків, ши

рити комуністичне змаган
ня — постійна турбота рай
кому комсомолу. Ми дбає
мо про гласність змагання, 
регулярно перевіряємо ви
конання його умов. При
судження почесного звання 
проходить в урочистій об
становці, так, щоб назав
жди цей день запам’ятав
ся винуватцям торжества.

Переможців комуністич
ного змагання ми заносимо 
в Книгу пошани райкому 
ЛКСМУ, вручаємо їм па
м’ятні фотокартки. Для 
членів комуністичних 
бригад та колективів, що 
борються за це звання,- 
влаштовуються вечори, зу
стрічі. Особливо часто про-' 
водимо зустрічі ударників ' 
комуністичної праці з ви
пускниками середніх шкіл. 
Знайомство з життям і пра
цею розвідників майбут
нього, викликає у юнацтва 
прагнення й собі стати під 
прапор змагання, піти на 
передній край колгоспного 
виробництва. Про це заяви
ли, наприклад, всі цього
річні випускники Попель- 
настівської середньої шко
ли. Певен, що у них знай
деться чимало послідовни
ків. Це й буде новим по
повненням рядів тих, хто 
нині в рідних селах влас
норучно творить комунізм.

П. КОВАЛЕНКО, 
секретар Олександрій
ського РК ЛКСМУ.

Л Ю Д И Н А. 
ГОРДИТЬСЯ ДОВІР'ЯМ

САМОГО початку, як тільки вступив наш цех у ко- 
муністичне змагання, ми розуміли, що боротьба 

йтиме не тільки за високі виробничі показники, а й за 
виховання нової людини. І справді: з тих пір, як у нас 
з’явилися комуністичні бригади, очолювані тт. Голь- 
шею, Матазовим, Короповським, Кондрашовим, в" цеху 
стали рідкістю випадки порушення трудової дисциплі
ни і норм поведінки у побуті. Хороший лозунг «Один 
за всіх, всі за одного» спаяв колективи.

Ми звикли, що в нашу працю і побут незмінно вхо
дить щось нове, хороше. Наш цех явився зачинателем 
хорошої справи на заводі — одержування заробітної 
плати без касира.

І ось настав день її видачі. На одній з дільниць це
ху — покритий червоною скатертиною стіл, і квіти на 
ньому. Акуратними пачками розкладені гроші. Перши
ми до столу підходять члени комуністичної бригади, 
слюсарі тт. Чубар, Маковій, Бойко. Розписавшись у ві
домості, вони відраховують належну їм суму грошей і 
відходять до своїх верстатів. їх змінюють інші робіт
ники.

— Чи подобається вам таким чином одержувати зар
плату? — запитуємо у старого кадрового робітника 
т. Миколаєнка.

— Ще й як! — відповідає він. — І не лише тому, 
що швидше і зручніше. Головне — відчуваєш велике 
довір’я, яким колектив наділяє людину.

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
секретар партбюро цеху механізації 1 верстато
будування заводу «Червона зірка».

УСКЛАДАЛЬНО.МУ 
цеху заводу «Нова

тор», як завжди, робота у 
розпалі. Пде складання

ві о ї 
СУСІД II

меблів. Виспівують елек- 
тродрелі, по-бджолиному 
гудуть пилки-торцовки, і 
ростуть красиві «ялинки» 
готової продукції.

Тут працює бригада Іва
на Сидоренка, ударника 

комуністнчної праці. За 
почесне ім’я бригади кому
ністичної праці імені XXII 
з’їзду КПРС бореться за
раз цей колектив.

Ще в хлоп’ячі роки Іван 
Сидоренко захоплювався 
деревообробною справою, 
тому й став хорошим спе
ціалістом. Вдячний йому за 
науку Микола Хотов. За 
три роки він теж добре 
вивчив професію мебльови
ка.

Напроти — робоче місце 
енергійного, завжди весело
го Сашка Цьоми, що так 
вправно зарізує шипи на 
передніх ніжках стільців 
(фото внизу). На підприєм
ство Олександр прийшов, 
демобілізувавшись з Ра
дянської Армії. Зараз за
кінчує вечірню школу й го
тується до вступу в буді
вельний технікум. Разом з 

ПР А ПОРОНОСЦІ
ТГ7ЕРШЕ місце в змаганні комсомольсь- 

* ■* ких організацій Олександрії і пере
хідний Червоний прапор міськкому 
ЛКСМУ присуджено комсомольській 
організації Олександрійського авторе-

. монтного заводу.
Це підприємство створено порівняно 

недавно, але з його воріт вже вийшло 
біля півтори тисячі повернених до жит
тя автомобілів. В цьому незаперечна за
слуга й заводських комсомольців, сім’я 
яких складається з 130 чоловік.

Всі вони включились у комуністичне 
змагання. Трьом комсомольсько-моло
діжним колективам вже присвоєно зван
ня комуністичних. Звання ударників удо
стоєні 39 комсомольців. Це — кращі з 
кращих. Такі, як комсорг складального 
цеху Микола Захарченко, який незмінно 
перевиконує норми і, 
крім тогб, ще й готується 
до вступу в інститут, ку-

ним поступатнме і наймо
лодший робітник бригади 
Анатолій Довгань. •

Складальники зобов’яза
лися: щозміни — 120 про
центів норми і жодного 
проценту браку.

Спориться робота, коли 
поруч — хороші друзі. 
Приємно, закінчивши зміну, 
в гурті їх крокувати додо
му (фото вгорі). У цих мо
лодих робітників немало 
справ і після зміни: дехто 
сьогодні чергуватиме у 
штабі народної дружини, 
іншим — поспішати на за
няття потрібно, та й кіно
театри, парки кличуть мо
лодь, пропонуючи відпочи
нок.

А. ПОГОНЯ, 
робітник заводу «Но
ватор».

м. Кіровоград.
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На комуністичних засадах 
ПОЛЬОВОМУ 
тракторної 

імені 1

стані 
бригади 
Чкалова

У
колгоспу 
працює ларьок без продав
ця. Його організували мо
лоді працівники магазину 
№ 3 Журавлинського сіль
ського споживчого товари
ства А. Начернюк і Т. Су
хоребра.

На поличках кондитер
ські та тютюнові вироби, 
сірники, мило тощо. Для 
грошей — невеличка від-

Ряди поповнюються
Колектив нашого коваль

сько-пресового цеху взяв 
зобов’язання до дня від
криття XXII з'їзду КПРС 
здобути звання комуністич
ного. Робітники у нас 
дружні й ініціативні, і ми 
обов’язково слова свого 
дотримаємо.

З числа наших 
шів

товари-
поповнюються ряди

®

ЯКЩО ТИ ВІКОМ 1 ДУШЕЮ МОЛОДИЙ,
І КОМСОМОЛЬСЬКЕ СЕРЦЕ Б’ЄТЬСЯ В ГРУДЯХ, 
В РОЗВІДНИКІВ МАЙБУТНЬОГО РЯДИ 
СТАВАЙ І ТИ — НЕХАЙ ТІСНІШІ БУДУТЬ!

ди його рекомендує підпри
ємство. [ ордістю заводу 

, стали комсомольці-раціона- 
1 лізатори Олександр Мороз, 

Альберт Бурлака, Ва
лентин Овчаренко. Во
ни вже подали 8 цін
них пропозицій, еко
номічний ефект яки*

становить 2580 карбованців (у 
eux гроиіах). Зараз ці молоді винахідни
ки працюють над тим, щоб механізувати 
робота в розборочному цеху.

Завжди дружно виїжджають молоді 
авторемонтники в підшефний колгосп 
сПрапор комунізму», де допомагають 
сільським механізаторам. Під час неділь
ників вони зібрали й здали 25 тонн мета
левого лому.

Люблять комсомольці заводу спорт, а 
тому власцрми силами споруджують 
спортивне містечко. На його території й, 
взагалі, довкола заводу юнаки і дівчата 
висадили понад 7 тисяч дерев.

І. ДУДНИК, 
інструктор Олександрійського міськ
кому ЛКСМУ.

Наші 
яких

крита скринька. Немає 
дрібних — бери здачу.

— Заберуть, навіть, а 
скринькою, — усміхалис^ 
деякі скептики. Ні! 
механізатори, серед 
більшість молодь, — ЛЮйД 
високої, свідомості. І як до
вела ревізія, гроші в 
скриньку поступають справ
но.

Л. ПОЛІЩУК.
с. Журавлинка, 
Голованівськин район.

ударників комуністичної 
праці. Нещодавно почесно
го звання удостоєні товари
ші Скічко, Недлінський, 
Карпова, Цапенко, Наук, 
Дар’єва.

3. ШАМШУР, 
робітниця заводу 
«Сільгоспдеталь».

Кіровоград.м.



„Як натиснуть, то й 
ми натиснемо“

*

у

Балахівську школу-інтернат відкрили в минулому 
рот. Спеціального приміщення не було і 80 вихованців 
(зараз їх 230) розмістились у звичайній школі Колек
тив педагогів не шкодував уваги і часу, щоб кожна 
дитина могла одержати тут все необхідне і почувала 
себе, як вдома. Нерідко здійснювати ці наміри було не
легко. Склад дітей виявився дуже різноманітним за 
своїм вихованням і розвитком. Давались взнаки труд
нощі тісноти. Доводилося часто в одній і тій же кім- 

відпочинок. До
V - г——’ — - •• • П д чуиоі паиіпсіИ, ХОЧ

обладнання для них повністю завезене. Нема читальні, 
актового залу. Спортзал перетворився у спальню.

Звичайно, тимчасовість такого становища незапереч
на. Майже одночасно з відкриттям школи заклали фун
дамент вже власне інтернатівських спального і госпо
дарського корпусів, їдальні.

Перше травня цього року обіцяло інтернатівцям по
дарунок: будівельники управління № 1 тресту «Ди- 
митроввуглебуд» зобов’язались до свята здати об’єкт.

Зобов’язання провалилося. Провалилося тому, що, 
беручи його, робітники виходили із своїх добрих по
ривань, але не врахували реального стану речей на 
об’єкті, який зовсім невтішний.

З початку і до кінця будова відчуває нестачу механі
зації. Величезна площа квартир триповерхового примі
щення білиться вручну.

В жалюгідному озброєнні маляри. Немає шпателів 
для шпаклювання вікон і дверей, підлога фарбується 
рогозовою щіткою.

Про пилораму, електричний рубанок і точильний вер
стат змовчимо. Очевидно, т. Юдін, начальник колиш
нього управління № 1, в чийому віданні перебував 
об’єкт цілий рік, тач як і т. Муха, начальник управлін
ня № 3, нинішній господар дільниці, вважають механі
зацію розкішшю для будівництва дитячого закладу.

Дивно було б чекати при такому становищі високої 
продуктивності праці і потрібних темпів.

Та чи тільки це є результатом такого немилости
вого відношення управлінь до об’єкту? Закономірно 
низька якість багатьох робіт. Нерівно застругана підло
га, що набула вигляду морських хвиль. Набрякли две
рі. Стружкова пластмаса, з якої вони виготовлялись, 
зберігалася де завгодно, тільки не в сушильній камері, 
її на дільниці немає. В деяких кімнатах під час ходін
ня глуховато гудуть кахельні плитки — ознака їх не
надійності.

Не подає голосу, мов її зовсім немає на будові, ком
сомольська організація. «Легка кавалерія», штаби — це 
щось надто далеке, потойбічне для комсомольського 
секретаря Люби Частокол. Так, 14 чоловік — кількіс
но невелика сила, але не настільки мала, щоб бути 
пасивним до справ будовн, на якій працюєш.

— ЗнаЄте, ми як острів: до нас рідко хто навідує
ться. Ну, а воно ж, як зверху натиснуть, то й ми на
тиснемо, — досить відверто пояснює Л. Частокол.

Ні, т. Частокол, так само, як І ви, т. Муха, началь
ник будуправління № 3, та ви, т. Бабій, начальник бу
дівельної дільниці, вже немає часу чекати нових «тис
ків». 230 господарів майбутніх корпусів вже давно з 
нетерпінням чекають їх і, звичайно, уявляють вони 
собі нове приміщення тільки красивим, міцним, довго
вічним.

Рейдова бригада: М. ЧЕРНОВ — директор Ба- 
лахівської школи-інтернату, П. ГРИГОР’ЄВ — 
робітник, А. ВОЩАНСЬКА — кореспондент «Мо
лодого комунара».

наті суміщати уроки, заняття гуртків, 
цього часу немає де розмістити учбові кабінети

року, 
кімнати, 

ігор. 
дітей ма- 
працює в 

Протягом

чекати. і

мати не встигла при- 
обід.

ми ознайомилися з 
малюки вже встиг-

В. КОВПАКА.
район.

м. Кіровоград.

ні, якщо 
готувати

Поки 
кімнатами, 
лн «підкріпитися» після денно
го сну і зайнялися розвагами. 
Вибирати е що. Дорослі по
турбувалися, щоб всім дітям 
вистачало Іграшок.

Та ось незабаром і додому. 
Вже з’явилися деякі мами. 
Жаль. Чим же закінчаться 
пригоди царевича, про які по
чала читати вихователька Єв
генія Колісник (фото внизу)?

Та нічого не зробиш. Дове
деться до завтра

Текст і фото
БобрпнсцькпП

ХРОНІКА
культурного життя
ЇМ А БАЗІ Олександрій-
* ського культосвітнього 

училища відбувся обласний 
семінар молодих спеціаліс
тів. З доповіддю про про
паганду закладами культу
ри рішень Пленумів ЦК 
КПГС І ЦК КП України 
виступив завідуючий відді
лом культосвітньої роботи 
обласного управління куль
тури І. П. Топчій.

Для учасників семінару 
був проведений показовий 
усний журнал «Хочу все 
знати», тематичний вечір 
«Наші маяки» та ряд ін
ших заходів.

В. ЧЕРНЕНКО, 
студент училища.

t*

■у

Т1УВ ТЕМНИЙ, засмуче- 
ний “вечір. Не лунали в 

Новоселиці дівочі пісні, не 
дзвеніла «Горлиця», яку 

колись танцювали парубки 
під гармонію кожен вечір. 
Навіть каганці ие блимали 
в хатах.

Старий Гербенський не 
спав. Він лежав на тапча
ні, поринувши в роздуми. 
Згадував синів. П’ять їх у 
нього. І всі вони воюють з 
гітлерівцями. Четверо на 
фронті, а п’ятий, Денис, — 
партизанить. Минулої ночі 
додому забігав...

«Славні в тебе сини, Ар- 
хипе Михайловичу. Гор
дись!» — говорили йому 
раніш односельчани.

Славні! Та чи пощастить 
побачитись з ними?

Гербенський важко зітх
нув. І в цю мить за причіл
ком почувся важкий тупіт 
чобіт.

«Поліцаї!» — промайнуло 
в голові старого.

Затарабанили в шибки. 
Загрюкали в двері.

— Відкривай скоріше, 
скотино!..

Не поспішаючи, Гербен
ський пішов в сіни. А за 
якусь хвилину четверо 
ліцаїв вже нишпорили 
хаті по всіх закутках.

— Ну!.. То де твій про
фесор?.. — вирячив очі ру
дий посіпака.

— Який?..
— Той, що в Даниловій 

Балці вчителював.
— Бозна де...
•— Так от: весь рід І ер- 

бенських буде розстріляно. 
Це ж ти, старцю полиня- 
ний, дозволив своєму Дени
сові вступити у комсомол, 
а напередодні війни він,

по- 
в

І

\7 ЦЕНТРІ села Миколо-Ба- 
■' банки Бобринсцького райо
ну розташувався красивий 
динок. Безтурботний сміх, 
мір долинають звідти, 
інакше, як дитячий садок?

Ми не помилилися. Це 
дитячий садок колгоспу «Рас
свет». Одержали його малюки 
ще в травні минулого 
Просторі спальні 
їдальня, кімната для

Спокійні за своїх 
тері. П. Єфренко 
артілі телятницею, 
цілого дня не бачить вона доч
ку й сина. Та жінка знає, що 
Валя ( Валерик (фото вгорі) ие 
нудьгують, ие лишилися голод-

Погода, юна, свіжолиця, 
Ранкову струшує росу. 
Джерельну воду із криниці 
Я на коромислі несу.
Повільно йду, щоб не схлюпнути.
Із відер краплі не зронить... 
Отак-то входиш у весну ти?
А зміг би ти хоч день прожить, 
Краплини серця не схлюпнути, 
Душі своєї не розлить?!

Володимир ЧАБАНЕНКО.

підпільникам само р о б н і. 111Д 11 UIDІ---------

\ бомби.
І Раптом 

а тривожний 
гг.._ :

Раптом позаду почувся 
і жіночий голос:

— Пустіть, прокляті!..
Денис оглянувся. Під не

величким хлівом він поба
чив три постаті. Два полі- 

(> паї, б’ючи, тягнули кудись 
.^дівчину.

Партизан принишк. І ко-

поліцая. Передню підводу 
він направив не в Капітан
ку, а в Галочанський ліс. 
Дві задніх слухняно теж 
поїхали за першою: полі
цаї, які сиділи на них, не 
знали дороги.

Вранці продукти були у 
партизанів...

А незабаром загонові на-

■^езсліертл
роднях месників пощасти- 
ло перейти лінію фронту...♦ * *
РАДЯНСЬКІ війська на- 

ступали. Роті, в якій Де
нис Гербенський був заступ
ником командира по полі
тичній, частині, доручили за
хопити село, де, за даними 
розвідки, мучилися радян
ські люди.

Намагалися атакувати до 
обіду. Потім — опівдні. 
Але злива кулеметного вог
ню притискала бійців до 
землі. Було вбито команди
ра. Бійці почали втрачати 
віру в успіх операції, 
ру ту вніс в їхні серця 
політ. Він і повів їх в 
ку.

Село взяли. Але на 
околиці 
нант 
жав 
веті 
ним

либонь, ще й партєйним 
став...

Перекидавши все в хаті, 
поліцаї пішли. А Архип Ми
хайлович ще довго стояв 
на порозі, вдивляючись у 
темряву.

— Де ж ти, Дениску, те
пер? — шепотів. — Чи зна
єш про наше лихо?..

• **
А Денис ще більше гніву 

і ненависті 
ніс у своєму серці, 
па чергові 
йому доручав штаб загону 
народних месників. Це він 
зі своїми товаришами три
чі зривав цистерни 
зином на 
нівськ. Це він неподалік від 
Підгородньої пустив під 
укіс п’ять ешелонів з боє
припасами та фашистами. 
Це під ного керівництвом 
в Первомайську було звіль
нено групу юнаків і дівчат, 
яких мали відправляти на 
каторгу в Німеччину.

Партизани були невлови
мими. І це ще більше непо
коїло німців...

Однієї ночі Денис, пере
одягнувшись -в жебрака, за
вітав в Капітанку. Зали
шивши на явочній квартирі 
листівки, партизан темни
ми провулками пробирався 
на околицю села. Там вій 
мав віддати двом молодим

до гітлерівців 
йдучи 

завдання, які

з беи-
станції Голова-

НАРИС

поліцаї порівнялися з 
він двома ударами 

по-

до 
гус-

ли 
ним, 
автоматного приклада 
валив їх додолу.

— Тікай! — гукнув 
дівчини, і сам зник в 
тому вишнику.

Поблизу пролунав пост
ріл. То стріляв третій полі
цай, який трохи відстав 
від своїх колег. Потім в 
небо злетіла ракета...

Дениса впіймали. Але не
легко дався він поліції 1 
німцям: шістьох гітлерів
ських солдатів, одного офі
цера і вісім поліцаїв навіки 
прийняла сира земля.

Дениса відправили в Пер- 
вомайськ. Почалися допи
ти. Катували партизана 
день і піч, але безрезуль
татно. Денис вдавав з се
бе недоумкуватого сіль
ського парубка, в якого на
віть роду немає. Нарешті 
було вирішено відвести йо
го в Капітанку і там роз
стріляти.

Везли його на підводі. 
Позаду їхало ше два вози 
з продуктами для німців і 
поліцаїв. В темряві Денис 
непомітно просунув зв’яза
ні руки до колеса і перетер 
вірьовку. Знайшовши в со
ломі якусь залізяку, він 
прикінчив нею двох куняю
чих німців і капітанського

І ВІ- 
зам- 
ата-

ЛЬ ПЕРУ І. Котляревського 
«Наталка - Полтавка» 

поставили учасники худож
ньої самодіяльності Улья
новського районного Будни
ку культури. Головні ролі 
викопували М. Звенигород
ський, Є. Руденко. В. Шев
ченко та Інші. Нова виста
ва йшла в супроводі ма
лого симфонічного оркест
ру, яким керував Геннадій 
Базилснко.

І. МИХАЙЛОВ.
Бобри- 
пам’ят-
вчителю 

І вождю Володимиру Іллі
чу Леніну.

В. ВОЛЕНКО, 
юнкор.

Назустріч

■^ЦЕНТРІ міста 
нець відкрито 

ник видатному

піонерському літу

З ХОРОШИМ ВИХОВАТЕЛЕМ
ВІДПОЧИВАТИ ДОБРЕ

МІЛЬИОНИ піонерів і 
школярів щороку прово

дять літні канікули в піонер
ських таборах, дитячих са
наторно-лісних школах.

Новий піонерський табір 
відкривається з 6 червня в 
Чорному лісі, де відпочива
тимуть діти знам’янських 
залізничників. Розкішна 
природа, зручно обладнані 
спальні, їдальня, кімнати 
розваг — все говорить за 
те, що той, хто від’їжджа-

тиме звідси додому, пови
нен взяти з собою бадьорий 
настрій, міцне здоров’я, ба
гаті враження.

Але ж хороший відпочи
нок треба уміти організува
ти. А для цього необхідні 
досвідчені вихователі. Ста
ранний підбір кадрів у піо
нерські табори — чи не най
важливіша умова підготов
ки до піонерського літа. Ад
же вихователі і вожаті по
винні проводити з дітьми 
різнобічну політико-вихов-«Q». VUI'lllJ IIVFWII 1 ППи ОПЛІДО-

хну роботу, враховувати їх
. „ . __ %ІК. Не ті, хто хоче влітку

■1. Старик РОЗПОВ,ДЗЄ ПР° («заробити зайву копійку; 
шнулі роки, про сичів (ли-Єт. ¥тп ninfiuTU JniTP-

ті.
минулі роки, про 
ше два 
дому з

— А 
мій. — 
з стіни 
дого 
нам. 
го! Як любили його всі од
носельчани!... А тепер не
має його, немає...

І по його старечих щоках 
стікають сльози...

Ні, дорогий Архипе Ми
хайловичу, син ваш здобув 
безсмертя. Такі, як він, віч
но житимуть в серіях ра
дянських-.людей.

Слава їм! Земний уклін 
батькам, які виховують та
ких синів!

Михайло ШЕВЧУК.
с. Новоселиця
Ульяновського району.

їх повернулося до- 
війни). 
ось і він, Дениско 
Гербенський знімає 
-фотопортрет моло- 

лейтенанта, підносить 
— О, як я любив йо-’і"1 

Г ґ - ■ „ м л О

У». а 
ті, хто любить дітей, мають 
право працювати в піонер
ських таборах.

В минулому році у Корис- 
Їтівський піонерський табір 

на посаду вихователя був 
присланий М. Куевда. Це 
були справжні страждання 
,і для адміністрації, і для 
,дітей. Товариш роботою не 
цікавився, до інтересів ді- 
тей залишався у цілковитій 
(байдужості.
1 Я, як начальник піонерсь
кого табору, глибоко заці
кавлений, щоб райкоми ком
сомолу і профспілки, врахо
вуючи минулорічні помилки, 
вимогливо підходили до 

і підбору організаторів літ
нього відпочинку школярів.
• П. ПІСКОВИЙ.
’ м. Знам’янка.

£

Р. Перу: бажаю успіхів 
форумові молоді в боротьбі 

за мир і благополуччя ’’людей
Лауреат міжнародної Ле
нінської премії «За зміц
нення миру між народами» 
пані Рамешварі Перу в 
розмові з кореспондентом 
ТАРС палко вітала ідею 
Всесвітнього форуму моло
ді.

«Молодість — це вели
чезне щастя, — відзначає 
пані Перу, — і саме мо
лодь на різних етапах істо
рії-сприяла революційним 
перетворенням в людсько
му суспільстві. Тому ми 
ірадимо молоді всім серцем 
(присвятити себе справі бо- 
і ротьби за мир і незалеж
ність усіх народів земної 
і кулі».

Видатний борець за мир 
з теплотою говорить далі 
(про"'визвольну боротьбу 
(Народів Африки, які віками 
і знемагали під гнітом 
соціальних держав, 
рика пробуджується 
годні, — вказує Рамешва
рі Перу. — Африканці хо
чуть бути незалежними,

1■ЛЛС 
J рї

* пе

його 
залишився лейте- 

Гербенський. Він Ле
на вогкій землі V кю-і 
і важко стогнав. Над 

схилилась медсестра, і 
Сестричко... в польовій (• 

сумці... адреса батька, — V 
ледь чутно прошепотів Де- 
нис. — Напишіть... син...( 
не осоромив родини... Гер-1 
бейських. - І

І затих. Затих назавжди, і
* * *

ДАВНО відгриміли грізні р 
роки війни... Ми заві-(І 

тали в Новоселицю до Ар-(І 
хипа Михайловича. (*

Сидимо в пропахлій то-Р 
рішніми чебрецями кімна-Г

ко- 
«Аф- 
сьо-

скинути з себе пута коло
ніалізму. Наш обов’язок —• 
подати їм всемірну під
тримку в їх справедливій 
боротьбі. Молодь світу по
винна присвятити себе бо
ротьбі за незалежність ко
лоніальних країн, за забо
рону ядерної зброї, за ви
ключення воєн з життя 
суспільства».

Наприкінці Рамешварі 
Перу говорить: «Раджу 
молодим людям відкинути 
вбік усі забобони і йти 
вперед за справедливу 
справу. Часу гаяти не мож
на, молодість буває раз у 
житті. Я глибоко вірю в 
молоде покоління. Я ба
жаю йому всіляких успіхів 
V наступному форумі і в 
його справедливій боротьбі 
за світ без воєн і колоніа
лізму». -

VTTV’TVVV'l 
«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
31 травня 1961 р., З стор.



ПІОНЕРСЬКИЙ балет
Р РРРРРРРр р
(іІРР
IIІ' 
і:
І'р::рр р 
І і
І

X/ ЗАЛІ — зовсім незвичайна для та- 
кої аудиторії тиша. Сотні дитячих 

очей застигли в тривожному чеканні. ІДо 
ж буде далі? Чиж довго кривдитимуть 
хорошу Катрусю злі, 
паненята?

...Розкішне помістя 
у пані Тарнавської 
Достатком і багат
ством віє навкруги. 
Ось-ось приїдуть на 
Багаті, ситі гості веселяться на банкеті. 
А перед ними танцюють дівчата-кріпач- 
ки з придворного балету. Легкість і гра
ція у кожному їхньому русі. Але що це? 
Вродлива Катруся знесилено падає. Як 
сміла, яке неподобство? — всім розлю
ченим виглядом видає свою жорстокість 
пані.

— На пташник! — владним жестом 
наказує вона.
І Катруся віднині стає пастушкою.

А з дальніх доріг завітав до дітей- 
кріпаків сліпий старий Перебендя з по
водирем Петрусем. Заграв Петрусь для 
нових друзів на сопілці. Та не сподоба
лася гра паничам. Вони ламають Петру- 
севу сопілку.

Та несподівано зірвана скривдженим 
Петрусем очеретинка перетворюється на 
чарівну сопілку. Під її звуки ніщо не мо
же устояти: все навкруги починає танцю
вати — і жаби, і риби.

У Катрусі горе. її безжалісно побила 
пані за загублене гусеня: Петрусь береть
ся допомогти своїй сестрі по горю...
Т ТЕ ВПЕРШЕ показують гуртківці 

*7 Олександрійського міського Будинку 
піонерів свою майстерність. У місті і за 
його межами добре відомі балети «Квіт- 
ниче весілля», «Казка про попа і його 
наймита Балду». Але дітищем і гордістю 
Будинку піонерів, безперечно, є балет 
«Чарівна сопілка».

Майстерно танцюють всі учасники ба
лету. Але чи не найбільший успіх випав 
на долю Катрусі — семикласниці серед
ньої школи М 2 Ніни Васильєвої. З семи

ненависні пани й

років дівчинка навчається в піонерсько
му ансамблі пісні і танцю. І тепер — од
на з кращих солісток.

Таких, як Ніна, в ансамблі багато. З 
шестирічного віку починали і восьми
класниця Алла Максименко, і виконавець

„ЧАРІВНА СОПІЛКА“
канікули паненята. ролі Петруся семикласник Валерій Сльо

та, Льоня Огнєв, Над я Карпова, і най
молодші учасники — Лена Максименко, 
Толя Сль'ота, Вова Семибратов.

7ТУМКА поставити цей балет виникла 
гЛ. у керівників Будинку піонерів тоді, 
коли на республіканському огляді ху
дожньої самодіяльності, в дні підготов
ки до Декади українського мистецтва і 
літератури в Москві, вони познайомили
ся з дитячим хореографічним колекти
вом Харківського клубу залізничників.

Готувати «Чарівну сопілки» почали з 
вересня. Було 
зати балет до шевченківських ювілеїв.

Хвилюючим був їхній дебют. Адже се
ред присутніх сиділа дорога гостя — 
внучка Великого Кобзаря — Антоніна 
Всреміївна Красицька.

А потім чарівну казку дивилися вчи
телі міста, показували її на дитячому 
ранку. Заявок у Будинок піонерів посту
пає дуже багато. Балет хочуть побачити 
гірники селищ Перемоги і Семенівки, 
жителі навколишніх колгоспів.

Таке визнання приємне для всього ко
лективу Будинку піонерів. Адже всі бра
ли участь у створенні балету. Чималень
ко довелося потрудитися гуртку образо
творчого мистецтва — всі декорації зро
били вони.

Над чим працюватиме колектив тепер? 
До 40-річчя піонерської організації гурт- 
ківці хочуть обоє’.чеково поставити ба
лет на сучасну тему. І, безсумнівно, но
ві пошуки принесуть нові радощі і удачі 
для творчого колективу Олександрійсь
кого Будинку піонерів.

О. НІКОЛАЄВА.

ірівну сопілки, 
вирішено: буоь-що пока- 
шевченківських

НАРОДЖЕННЯ
У РАВЕНСБРЮЦІ

Ця зворушлива історія розпочалась в один з березневих днів 16 років 
тому в пеклі концентраційного табору Равенсбрюк — табору, де знемага
ли жінки і діти, зігнані сюди із 23 країн.

В цьому дивовижному пеклі діти народжувались і вмирали. Але на
віть тут голодні, змучені жінки, яких підстерігала смерть кожну мить і 
кожний час, жінки, які знали, що за будь-який простий вияв людяності, за 
будь-який жест солідарності, коли він буде поміченим, послідує страта,— 
ці жінки врятовували дітей.

Успіхом у глядачів но
тується танцювальний 
ектнв Палацу культури 
пі Жовтня.
На знімку: Лора СТЕ- 
ІНКО: Люда СОХРАН-
., Свєта КУЛИК та Ло- 

ШВЕЦЬ виконують та- 
с маленьких лебедів з 
іету Чайковського «Ле- 
інне озеро».

Фото В. КОВПАКА.

метрів, і зайняла перше 
місце. Біг на 1500 метрів 
виграв обрубник ливарного 
цеху сірого чавуну Дмитро 
Андріяшип. Слюсар цеху 
дослідного виробництва Ге
оргій Тараненко не мав со
бі рівних у стрибках у дов
жину. Він показав резуль
тат 5 метрів 37 сантимег-

Спартакіада червонозорівців
У неділю на стадіоні 

«Авангард» в урочистій об
становці відбулося відкрит
тя п’ятої літньої спарта
кіади Кіровоградського за
воду «Червона зірка», при
свяченої XXII з’їзду КПРС 
і VII Спартакіаді профспі
лок.

Під звуки оркестру на зе
лене поле стадіону вихо
дять сотні спортсменів — 
представники цехів і відді
лів заводу, ті, хто вміє доб
ре працювати і здобувати 
успіхи в спорті. Не вони 
нещодавно разом з усім ба
гатотисячним колективом 
червонозорівців рзпортува- 
ли про дострокове виконан
ня урядового завдання по 
випуску 24 000 сівалок.

Першими в боротьбу 
вступили легкоатлети і го
родошники {а всього до 
програми спартакіади вхо
дять змагання з 12 видів 
спорту), /і

На старті спринтери. 
Сильнішими в забігах на 
100 метрів виявилися: токар 
ремонтно-механічного цеху 
Людмила Іванченко, яка 
подолала цю відстань за 
13,9 секунди, і технік спе
ціального конструкторсько
го бюро Микола Федосеев 
(його результат — 12 се
кунд). Токар інструмен
тального цеху ААайя Дідич 
подолала планку, встанов
лену на висоті 125 санти-

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬХОГО, Зв.
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рів. Представник коваль
сько-пресового цеху Вален
тин Зибін вийшов перемож
цем з стрибків у висоту, 
його результат — 1 метр 
70 сантиметрів. Контролер 
інструментального цеху Ва
лентина Дрофа зайняла пер
ше місце з штовхання ядра.

Цікаво проходили забіги 
естафети 4ХЮ0 метрів. 
Кращий час тут показали 
спортсмени спеціального 
конструкторського бюро. Во
ни пронесли естафетну па
личку за 48,8 секунди. Се
ред жінок перемогу здобу
ли легкоатлетки першого 
механоскладального цеху 
(1 хв. 06 секунд).

У командному заліку пе
реможцями з легкої атле
тики вийшли представники 
фізкультурного колективу 
спеціального конструктор
ського бюро і цеху дослід
ного виробництва, йому 
вручено перехідний приз 
заводської ради товариства 
«Авангард».

Спартакіаду розпочато. 
Попереду багато поєдин
ків. Мірятися силами бу
дуть стрільці, плавці, фут
болісти, волейболісти, бас
кетболісти, гімнасти, шахіс
ти, велосипедисти, важко
атлети, тенісисти.

Добрих стартів вам, 
спортсмени - червонозорів- 
ції

В. ТВЕРДОСТУП.

У ПАСПОРТІ молодого 
■* француза Гі Пуаре 

значиться: народився 11 бе
резня 1945 року в Равенс- 
брюці (Німеччина). Шість 
слів, дві дати... все так 
просто і однак... Про які 
страждання, скорботи, убо
лівання і героїзм нагаду
ють вони! Коли ви .запи
таєте у юного Гі, як йому 
вдалося залишитись живим 
в равенсбрюцькому пеклі, 
він’ вам відповість: «Це чу
до, і ним я зобов’язаний 
солідарності жінок — в’яз
ням табору».

Про історію перших днів 
свого життя Гі дізнався з 
вуст матері. Вона ж розпо
віла йому про беззавітний 
героїзм її мужніх подруг, 
більшість з яких віддали 
життя задля врятування ін
ших. І своїм життям Гі та
кож зобов’язаний своїй ма
тері і цим жінкам, зовсім 
йому стороннім, які вряту
вали ЙОГО ТОМУ, що він був 
нехай малесеньким, але 
людиною, і ще тому, що 
диявольський табір замість 
того, щоб зломити їх дух, 
лише укріпив у них почут
тя солідарності.

Ніч фашизму опустилась 
над Францією. Німці оку
пували країну і пограбува
ли її. Але Франція не зда
валась. Пліч-о-пліч з фран
цузами боролись францу
женки. Тисячі жінок всту
пали в ряди борців Опору 
в ім’я захисту своєї бать
ківщини, своїх дітей. Серед 
них була і П’єретта, мати 
Гі. Пораненій країні по
трібні були відважні сини 
і дочки, які могли б її вря
тувати, і П’єретта віддава
ла всі свої сили і мужність 
цій великій справі. Тільки 
опускалась ніч, як П’єрет
та. мирна домашня госпо
дарка, виходила з дому. 
Вона відправлялась на роз
шуки зброї, яка була ски
нута на парашутах для 
партизанів, а потім пере
правляла її своїм товари
шам по боротьбі. Ніч за 
ніччю, тиждень за тижнем, 
місяць за місяцем... аж до 
того дня, коли її діяль
ність була розкрита. Геста
по заарештувало її і П’є
ретта була направлена в 
Равенсбрюк. Молода жінка 
чекала дитину. Вона дові
далась про це ще вдома, і 
тоді її серце закалатало 
від радості. Але тепер дум
ка про це стала для неї 
гнітючим кошмаром, який 
не залишав її в спокої ні 
на мить. її дитина повинна 
народитись тут, на очах у 
палачів його матері. Чи 
можливо це? Чи досить у 
неї сил. щоб доносити ди
тину? А коли вистачить, чи

виживе вона? Чи має вона 
навіть право бажати цього? 
Кожний день приносив все 
нові і нові страждання і 
страхіття перед майбут
ньою долею. Вона бачила 
жінок, вагітних, як і вона, 
яких відправляли в газові 
камери. Вона бачила ново
народжених, які гинули від 
голоду, холоду і слабості, 
вона бачила, як їх уби
вають.

ДЕЯКІ ЦИФРИ
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р ОДНОМУ французько- с 
му журналі розповідає- <■ 

ться, що в місті Булонь- < 
Бійанкур є лише одні дитя- < 
чі ясла на 30 місць, тоді як 
населення міста перевищує ( 
100 тисяч чолодік. Хвороба ; 
дитини — справжня траге- ? 
дія, тому що виклик лікаря ? 
додому коштує мінімум дві с 
тисячі франків. Дуже дорого , 
обходиться І утримання дити- ;■ 
ни в лікарні. Практично не ( 
розв’язана проблема літньо $ 
го відпочинку дітей. Одне < 
місце в дитячому таборі, на- ї 
дане по лінії соціального за- < 
безпечення. коштує 15—20 ти- < 
сяч франків у місяць. Зро- с 
зуміло, що при заробітній ; 
платі в 20—30 тисяч фран- £ 
ків знайти вихід із станови- 
ща дуже важко. 1

ОГГГГГСООСОССССССС’.

4 4 БЕРЕЗНЯ 1945 року
■ * П’єретта народила 

хлопчика. У неї не було 
ані сорочки, ні пелюшок 
для малятки. Вона не мог
ла ні нагодувати, ні скупа
ти свою дитину. Словом, 
вона не могла нічого йому 
дати, крім своєї любові. 
Але саме ця любов, як і 
любов інших жінок, вряту
вала Гі. Вони, то вмирали 
від голоду і холоду, відда
вали свої жалюгідні лах
міття, свою мізерну пайку, 
все, що вони мали, свої мі
зерні і так дорогоцінні для 
них багатсіва, вони жерт
вували всім, тільки б він 
жив. П’єретта та її подру
ги. жінки всіх національ
ностей, вели відчайдушну, 
непримиренну боротьбу, 
щоб нагодувати і виходити 
Гі. Воля була вже зовсім 
близькою. Фронт' набли
жався з кожним днем. По
трібно було будь-якою ці
ною врятувати Гі, це стало 
справою і завданням ра- 
венсбрюиьких в’язнів, і ні
шо не могло примусити їх 
відступити.
Д ЛЕ ось в один пре- 

красний день промінь 
світла прорвався в не цар
ство мороку і смерті. Під 
натиском антифашистських 
сил в інших країнах швед
ська організація Червоного 
Хреста вирішила втрути
тись і добилась того, щоб 
фашистські власті погоди

лись звільнити деяке число 
в’язнів Равенсбрюка, менш 
відомих своєю діяльністю в 
рядах руху Опору. Ув'яз
нені вирішили видати П’є- 
ретту за іншу, уже помер
лу жінку, і таким чином 
молода матір виявилась у 
списку осіб, які одержали 
дозвіл залишити табір. 
П’єретта була врятована, 
але табірна адміністрація, 
виявивши витончену жор
стокість, заборонила їй 
взяти з собою дитину. Мо
лода мати була у розпачі. 
Та наперекір всьому солі
дарність чудових жінок 
Равенсбрюка ще раз одер
жала перемогу. Гі, замота
ний в лахміття, ніби який- 
небудь згорток, знаходився 
в потайному місці до хви
лини, — а ця хвилина все 
відкладалась, — коли во
рота табору повинні були 
відкритись перед в’язнями. 
Нарешті день звільнення 
настав. Француженки, які 
мали вийти на волю, ви
шикувались в ряди для 
останньої переклички. По
тім вони направились до 
воріт. Одній з жінок вда
лось непомітно наблизи
тись до бараку, де була 
захована дитина. Вона по
дала умовний знак, і люб
лячі жіночі руки простягну
ли їй хлопчика, замотано
го, як тюк. І в той момент, 

•’коли група француженок 
наблизилась до воріт, їх 
відважна співвітчизниця 
приєдналась до колони, 
тримаючи' у руках згорток 
і роблячи вигляд, ніби во
на принесла пакет, забутий 
однією з її товаришок. 
Жінки, які залишились у 
таборі і були обізнані з 
задуманим планом; з мука
ми і тривогою -слідкували 
за сценою врятування ма
ленького Гі. А як описати 
нестямне хвилювання П’є- 
ретти? Невже все зірве
ться. коли мета вже так 
близько? Раптом дитина 
заплаче? Раптом все роз
криється? Це було б дуже 
жахливої А якому риску 
піддавались всі ці жінки? 
Але, на щастя, все обій
шлось благополучно. Гі, 
дитина, яка вижила в пек
лі, був врятований...

Ми зустрілись з Гі, коли 
йому було 14 років. В той 
день громадяни Німецької 
Демократичної Республіки 
урочисто відкривали в Ра- 
венсбрюїіі пам’ятник жерт
вам фашизму. Приголом
шений, блідий Гі - довго 
стояв перед німими посвід
ченнями страхітливого ми
нулого, зібраними в музеї...

Е. Л. ’

200 ТИСЯЧ ЗЛОЧИНЦІВ
у ЯПОНІЇ багато підлітків у віці 14 ро- 

55^ ків ведуть бродячий спосіб життя*. 
«В країні нараховується 24.000 неповнолітніх 
бродяг, які роблять злочини». Цс визнання 
радіостанції найкрупнішого японського про
мислового І торгового центра Кобе.

Газета «Кобе снмбун» розповідає про тяж
ке становище японських підлітків, батьки 
яких одержують низьку заробітну плату або 
безробітні. Більшість Із них змушені бродити 
по вулицях і дорогах в пошуках чашки рису 
І нерідко попадають під вплив злочинних еле
ментів.

В Японії з року в рік росте дитяча злочин
ність. Навіть головне поліцейське управління 
змушене визнати, що «до кінця минулого ро
ку число підлітків, притягнутих до криміналь
ної відповідальності за здійснені злочини, до- 
сягло 200 тисяч чоловік. Число неповнолітніх 
бродяг, які зробили кримінальні злочини в 
19Б0 році, зросло в порівнянні з попереднім 
роком більш чим на ЗО процентів*.

Дитяча злочинність в Японії, резюмує 
японське радіо, «перетворюється у більш 
серйозну соціальну проблему».

Але ж т;то винен в тому, що багато юних 
японців втратили щасливе дитинство, змушені 
бродяжити, з ранніх років попадають за 
грати?

Органи преси багато говорять про «весіль
ний бум» в Японії. Часто згадують про те,

що в 1960 році через кожні 37 секунд відбува
лось одруження, а через кожні 7 хвилин і 45 
секунд — спричинялось розлучення; що через 
кожні ЗО секунд населення країни збільшува
лось на одного чоловіка. Газети не прихову
ють і того, що в 1960 році в країні була най
нижча народжуваність за післявоєнний час І 

п’",а сме₽т|||сть, Ніж у понередньо- 
нуп-гііНп' роте нреса Японії не називає віі- 

у • іів дитячого горя, не говорить і не пише 
бе?п?итульнїс*. Зростае Д"Т’"іа ЗЛ0ЧИ,,"ІСТЬ і

А таких причин багато. Головна з них — 
п®,,пр°л,,І зл"лн| 1 нІДсутнІсть турботи з боку 
’ ржави про підростаюче покоління. Згубну 
рал'* підіграе ОТРУ»”'”П вплив на дітей і на 

*’Л°ДЬ » Цілому детективна література, галг- 
„ рг,’к Фільми, особливо американські, різні 
мон^Ж?ЛЬі" і У.станоп". гівзчисельні карні еле
менти I цілі бандитські організації 
„ "рост' Я,П0'.!ЦІ ”ажко переживають лиха і 
нещастя дітей. Вони борються .за тс, щоб по- 
п’ііт™ тлкому ганебному явищу, пк
Дитяча безпритульність І злочинність.

І. ЛАВРЕНТЬЕВ. 
(ТАРС).

Редактор П. МАРЧЕНКО.


