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Не допускати втрат цукрової сировини
Механізатори та колгоспниці 

буряківничих ланок в ниніш
ньому році немало доклал и зу
силь, виборюючи високий уро
ж ай цукрових буряків. Трудів
ники колгоспів району дали
слово виростити і зібрати на 
кожному гектарі посіву по 235 
центнерів цукрової сировини. У 
напруженій праці минули вес
на і літо.  Урожай вирощено 
високий. За попередніми під
рахунками кожний гектар видає 
по 250 і більше центнерів ко
ренів.

Настав найвідповідальніший 
період боротьби за цукор— зби
рання і вивезення сировини 
на заводи. Зібрати цінну сиро
вину без найменших втрат— 
таке почесне завдання колгосп
ників, механізаторів та водіїв 
автомашин. Трудівники буря
ківництва дали слово заверши
ти копання коренів до 15 жовт
ня, а шофери зобов’язалися 
перевезти до 25 жовтня всю 
цукрову сировину на заводи.

Для успішного здійснення 
взятих зобов’язань у нас є всі 
можливості. За станом на 10
вересня викопано в колгоспах 
району пон ад 530 гектарів бу
ряків—це більше, ніж  передба
чено планом. Широким фрон
том збирають цукрову сирови
ну в колгоспах імені Мічурі
на, імені Енгельса та імені 
Орджонікідзе.

Ділом відповідають на звернен
ня передових водіїв автомашин 
Кіровоградської транспортної 
контори шофери Ново-Ми рго
родськ ої автороти О. Б ородін, 
В. Морозов, О. Василенко та 
інші, які на вивезенні буряків 
викопують денні завдан ня на 
1 5 0 —160 процентів.

Але чи у всіх колгоспах за
безпечили безумовне виконан
ня зобов’язан ь  на збиранні та 
вивезенні буряків? На жаль, 
ні. Як показала перевірка, в 
окремих колгоспах уже з пер
ших днів збирання допускають 
великі втрати цінної сировини.
На бурякових плантаціях сіль
госпартілі імені Дзержинського 
н акопано понад 4 тисячі цент
нерів сировини. Корені леж ать 
в купах і в’януть. Вкривати 
їх  ніхто й не збирається. Тут 
же на плантації ходять брига
дири, агроном артілі Д. Куче
ренко і ніби й не помічають 
цього. Дуже погано організо
вують вивезення цукрових бу
ряків на заводи і в колгоспах 
імені Куйбишева, імені Лені
на, імені Сталіна. Тисячі цент
нерів коренів лежать під від
критим небом, втрачають багато 
цукру, та це чомусь мало тур

бує керівників колгосп ів і 
водіїв автомашин.

У колгоспі імені Куйбише
ва вкрай незадовільно органі
зовано роботу автотранспорту.
Денні завдання на вивезенні 
сировини не виконуються й 
н аполовину. В нічну зміну ма
шини часто простоюють, бо їх 
не забезпечують вантаж ника
ми. В артілі є кілька автона
вантажувачів, та про їх  вико
ристання не дбають ні голова 
колгоспу П. Стоян, ні бригади
ри. І це в той час, коли на
плантаціях більше 10 тисяч 
центнерів буряків леж ать у 
купах і в ’януть. А кому не 
відомо, що викопані, але не 
вкриті землею буряки тільки 
за п ’ять днів втрачають 5 —6 
процентів ваги.

Каналів втрат сировини ба
гато. Ось у колгоспі імені Чка
лова дві бригади збирають бу
ряки. Якщо в другій бригаді
механізатори та колгоспниці з 
ланок швидкими темпами про
вадять копання, очищення і 
транспортування коренів, не 
залишаючи па плантації незіб
раним жодного буряка, то в 
першій комплексній на низь
кому рівні трудова дисципліна 
серед колгоспників, п ідкопані 
буряки по два–три дні н е 
очищаються, сохнуть, і втра
чають вологу. Від цього зни
жується врож ай.

Однією з причин втрат є не
правильне регулювання підко
пуючих лап комбайнів і буря
копідіймачів, а також ріжучих 
апаратів. Встановлено багато 
випадків, коли при мілкому 
підкопуванні лапи механізмів 
перерізають корені, а через це 
залиш ається в землі 5 — 6 
центнерів сировини на гектарі.

В окремих колгоспах не 
пильнують за правильним 
очищенням буряків від гички.
З амість того, щоб обрізати ли
ше верхню бруньку прямим 
зрізом, діаметром не більше 
2 — 3 сантиметри, колгоспн иці 
ріжуть головку кореня. В ок
ремих колгоспах неякісно п ід
бирають буряки, багато коре
н ів залишають на плантаціях.

Коли підрахувати всі втрати 
при збиранні, вантаж енні і 
транспортуванні буряків, то во
ни становитимуть до 35 цент
нерів з гектара або 600— 800 
карбованців доходу. Ось чому 
керівники колгоспів, партійні 
та комсомольські організації 
зобов’язані мобілізувати всіх 
колгоспників та механізаторів 
на якнайшвидш е проведення 
збирання  і вивезення буряків. 
Треба закрити всі канали втрат.

Пер ед з'їздівське змагання цукровиків
На честь ХХІ з ’їзду КПРС 

робітники та інженерно-техніч
ні працівники цукрових заво
дів Вінницької і Хмельницької 
областей розгорнули змагання

за перевиконання виробничих 
планів.

З сировини н ового врожаю 
підприємства Вінницького еко
номічного району вже вироби
ли 1,5 мільйона пудів цукру.

Будь-що виконати взяті зобов’язання
З пленуму райкому КП України

Відбувся пленум райкому 
КП України, який розглянув 
питання про хід виконання со
ціалістичних зобов'язань по ви
робництву продуктів тваринни
цтва. Учасники пленуму ж ваво 
обговорили доповідь в цьому 
питанні, з якою виступив сек
ретар райкому КП України 
З . С. Присяжний.

Пленум відмітив, що через 
відсутність належного напру
ж ення колгоспи району не ви
конують взятих соціалістичних 
зобов’язань по виробництву
молока, м’яса та інш их про
дуктів у 1958 році. Прикрим 
є те, що багато колгоспів за 
8 місяців виробили продуктів 
тваринництва менше, ніж  за 
відповідний період минулого 
року. По виробництву молока 
район займає одне з останніх 
місць в області і відстав у зма
ганні від олександрійських та 
великовисківських трудівників. 
Сталося це тому, що первинні 
партійні організації не мобілі
зували всіх колгоспників на 
безумовне виконання взятих 
зобов’язань но виробництву мо
лока, а п равління ряду колгос
пів занедбали роботу по даль
шому розвитку поголів’я  гро
мадської худоби і підвищенню 
її продуктивності.

Я к доповідач, так і висту
паючі звернули виключну ува
гу на причини зниж ення на
доїв молока. Б багатьох арті
лях немає ніякої системи го
дівлі тварин. Тваринники н е 
дотримуються раціонів годівлі, 
а за цим не пильнують зоо

техніки, бригадири комплекс
них бригад, члени правлінь. 
Партійні організації занедбали 
серед доярок, пастухів та фу
ражирів масово-роз’яснювальну 
роботу, погано турбуються про
поліпшення умов праці тварин
ників. Через це на фермах ве
лика плинність кадрів. Внас
лідок незадовільного зоотехніч
ного і ветеринарного обслужу
вання, у багатьох колгоспах 
району значно зросла яловість 
корів. Не налагоджено як  слід 
штучне запліднення тварин. 
Ось ті причини, що привели 
до зниження надоїв молока.

Особливо незадовільно по
ставлена робота по виробни
цтву продуктів тваринництва 
у колгоспах імені М. Горького, 
імені Леніна, імені Куйбишева, 
імені Дзержинського та імені 
Кірова. Ці артілі тя гнуть ра
йон назад і по виробництву 
молока, і по виробництву м’яса.

По виробництву м’яса та сви
нини не тільки взятих зобов’я 
зань, а навіть планових завдань 
не виконують колгоспи імені 
Ж данова, імені Куйбишева, 
імені Дзержинського, імені
Ш евченка. Керівники колгос
пів не організували як слід 
відгодівлю свиней та нагул 
великої рогатої худоби. Тут не
задовільно провадиться конт
рактація молодняка тварин у 
колгоспників.

Колгоспи району ц е викону
ють зобов’язань по розвитку 
поголів’я водоплавної птиці та 
кролів.

Учасники пленуму відмічали, 
що однією з  корінних причин 
занедбаності тваринництва є 
послаблення уваги партійних і 
комсомольських організацій до 
питань організації соціалістич
ного змагання тваринників. 
Дуже рідко підводяться підсум
ки зм агання, не поширюється 
кращий досвід.

В обговоренні доповіді взяли 
участь П .  П етров— голова кол
госпу імені Л еніна, А. Конель
ський— голова колгоспу імені 
М. Горького, П . Марчен ко— 
секретар парторганізації кол
госпу імені Дзержинського, 
В. Кулініч— зоотехнік колгос
пу імені Сталіна, Г. Шарпін
ський— голова виконкому ра
йонної Ради депутатів трудя
щих та інш і— всього 14  чоло
вік.

У роботі пленуму взяв участь 
і виступив з промовою голова 
виконкому Кіровоградської об
ласної Ради депутатів трудя
щих Г. А. Турбай.

Пленум прийняв розгорнуте 
ріш ення, де намічено конкрет
ні заходи забезпечення круто
го піднесення громадського тва
ринництва. Пленум вивів з скла
ду членів райкому А. Конельсь
кого і Т. Опальченка, як і не
забезпечили в колгоспах імені 
Горького та імені Кірова вико
нання зобов’язан ь  по виробни
цтву продуктів тваринництва, 
занедбали роботу но дальшому 
розвитку поголів’я  громадської 
худоби та підвищенню ї ї  про
дуктивності.

Вахту несуть шофери
В Черкаській області ширить

ся соціалістичне змагання 
водіїв автомашин на честь на
ступного з ’їзду КПРС. Уже в 
перший день трудової вахти 
перевиконали завдання  по ви

везенню буряків Лисянська 
авторота і Смілянська транс
портна контора обласного авто
тресту. Відзначились на робо
ті передові шофери Петро Ка
люжний, Микола Гладкий. Пет
ро Вінаєв та інші.

За підвищення продуктивності праці
З почуттям глибокого задо

волення зустрів колектив кі
ровоградського заводу «Більшо
вик» постанову Пленуму ЦК 
КПРС про скликання позачер
гового ХХІ з ’їзду партії. В це
хах обговорюють цей доку
мент.

Ш ешельниця ливарного це
ху член партії З . Ф. Семенен
ко зобов’язалася на честь з ’їз 

ду щодня виконувати не мен
ше трьох норм. Такі ж  зобов’я 
зання взяли і комуністи токар 
П. Козирьов, ш ешельниця 
Л. Резник та інші.

Колектив заводу одностайно 
вирішив: річний план виконати 
до 25 грудня, а до кінця року 
випустити понад план 30 ти
сяч м’ясорубок.

Запалюючі перспективи
Працівники промисловості, 

транспорту і будівництва, тру
дівники сільського господарст
в а—весь український народ— 
палко вітають рішення Плену
му Центрального Комітету 
КПРС. Всюди трудящі жваво 
обговорюють радісне повідом
лення про скликання ХХІ 
з ’їзду партії.

На честь видатної події в 
житті партії і народу на заво
дах, фабриках і будовах Києва 
оголошено трудову вахту.

Суднобудівельний завод «Ле
н інська ку зн я» —одне з вели
ких підприємств столиці Укра
їни. Тут відбулися бесіди і 
колективні читання постанови 
Пленуму ЦК. Суднобудівники 
дали слово значно збільшити 
випуск морських і річкових 
суден.

Про своє палке прагнення 
зустріти ХХІ з ’їзд КПРС нови
ми трудовими перемогами заяв
ляють робітники заводів «Ар
сенал», імені В. І . Леніна та ін.

Зустрінемо ХХІ з ’їзд КПРС 
новими трудовими успіхами!

На честь з’ їзду партії
Все ширшого розмаху наби

рає соціалістичне змагання се
ред колгоспників на честь ХХІ 
з ’їзду КПРС. Панує трудове 
напруження  на консервуванні 
качанів кукурудзи. За станом 
на 10 вересня вже закладено 
по 5 тонн цінного корму на 
свиноматку.

Добре працюють на вила
муванні качанів учні сільської 
школи. А механізатор С. Ру
дий кукурудзозбиральним ком
байном щоденно збирає по 
4 ,5 —5 гектарів кукурудзи при 
нормі     3     гектари.    Шофер
П. Мандрика підвозить до тран
шей по 15—16 автомашин кача
нів замість 10 за нормою.

П. ЗАЦАРИНІН, 
голова колгоспу імені
Мічуріна.

Трудові успіхи
Високе трудове напруження 

панує в ці дні на буряковій 
плантації колгоспу «Шлях Ле
ніна». Більш як  з третини 
всієї площі колгоспники вже 
зібрали високий врожай цукро
вих буряків. Сировину зразу 
ж відправляють на завод.

Одночасно з конанням бу
ряків хлібороби успішно про
водять інші роботи. Завершено 
осінню сівбу. Свої трудові ус
піхи колгоспники присвячують 
ХХІ з ’їздові КПРС.
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П А Р Т І Й Н Е  ЖИТ Т Я

Комсомольці— наші бойові помічники
Що ніхто із комуністів і 

к омсомольців колгоспу імен і 
Сталіна н е забув комсомоль
ських зборів, на яких йшла мо
в а  про роль молоді у розв’язан
ні завдання партії— переверши
ти Сполучен і Штати Америки 
по виробництву молока, м’яса 
на душу населення.

В той час у нас особливо 
відставала мол о ч н о - т о в арна фер
ма. І , цілком природно, хто б 
про що не говорив, а повер
тався до найболючішого—сла
бо налагодженого виробництва  
молока. Всім було ясно, що 
артільне молочне стадо непога
не, що такі ж і всі інші на
ші можливості. Невистачало 
т ільки бойових і енергійних 
людей на фермі.

Тоді ж перед лицем своїх 
однолітків і присутніх кому
ністів комсомолка Раїса Куш
нірова сказала:

—Піду працювати дояркою 
і сподіваюся, що те ж саме зроб
лять і інші дівчата.

Так воно й вийшло. За прик
ладом Раїси доярками стали 
Алла Діордіяшенко, Віра Дога, 
Марія Гутцул, Любов Шкаліко
ва, Тамара Миргородченко та ін
ші. Хто–хто, а молоді і завзяті 
виробничники строго додержу
валися розпорядку дня і ра
ціонів годівлі худоби, не мири
лися з н едоліками, ставилися 
по-новому до праці. І тепер 
можна з упевненістю сказати, 
що якби комсомольці не про
вели отих пам’ятних відкритих 
комсомольських зборів і не 
зміцнили б кадри молочно-то
варної ферми молодими вироб
ничниками, навряд чи колгосп 
успішно виконав би піврічний 
план продажу молока державі.

Ми, комуністи, стали уваж
ніше реагувати на починання 
молоді, більше дбати про пра
вильну розстановку молодих 
колгоспників і колгоспниць. Де,
я б сказав, стало характерним 
у роботі нашої парторган ізації. 
Комуністи часто в особистих за
душевних бесідах виявляють

здібності і бажання юнаків та 
дівчат, допомагають комітетові 
знайти для кожного з них та
ке місце, де б молода людина 
була найбільш потрійною.

Ось один із прикладів. Ком
сомолець Дмитро Ілляш ов д ов
гий час не міг вирішити, де 
застосувати свою силу і навіть 
деякий час працював ї здовим у 
сільському споживчому това
ристві. Після теплої і проник
ливої бесіди з комуністом 
Гаврилом Квашою Дмитро в ирі
шив працювати на фермі дог
лядачем корів.

Комсомольців можна зустрі
ти на різних ділянках у кол
госпі, і всюди вони задають тон 
у переджовтневому соціаліс
тичному змаганні. Найбільш 
активну участь бере молодь на 
силосуванні кормів. Тут ви зус
трінете Валентину Кушнірову, 
Раїсу Доматашенко, Л ідію Цур
кан і багатьох, багатьох інших. 
Молоді виробничники заготови
ли по 13 тонн силосу на коро
ву і законсервували по 3 тонни 
качанів на свиноматку.

І ще можна спостерігати од
ну відрадну рису в діяльності 
наших комсомольців. Вони пов
сякденно проводять роз’ясню
вальну роботу серед учнівської 
молоді, яка проходить вироб
ничу практик у в артілі. Так 
що учні після закінчення де
сятого класу зразу ж  знахо
дять собі любиму роботу в кол
госпному виробництві.

Наші комуністи завжди бу
вають серед комсомольців і мо
лоді ,  допомагають комітетові 
планувати роботу. На найближ
чих партійних зборах заслуха
ємо звіт про роботу комсомоль
ської організації.

Шкода тільки , що працівни
ки райкому комсомолу в кол
госпі бувають рідко, семінари 
секретарів комсомольських орга
нізацій скликають нерегулярно.

А. САМОЙЛЕНКО, 
секретар парторганізації.
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Напередодні пуску гідровузла

На будівництві Сталінградської гідроелектростанції настав ви
рішальний передпусковий період. На всіх дільницях широко роз
горнулося соціалістичне змагання за своєчасну підготовку споруд 
до пуску гідровузла.

На фото: загальний вигляд будованої водозливної греблі з боку 
нижнього б’єфа.

Фото А. Маклецова (Фотохроніка РАТАУ).

Пожвавити роботу клубу
Раніше хліборобам колгоспу 

імені Орджонікідзе ніде було 
культурно провести своє доз
вілля. З того часу, коли в цен
трі села Бирзулово збудували 
просторе приміщення клубу, 
становище змінилося на краще.

В колгоспному клубі регу
лярно, раз на тиждень, демон
струються кінофільми. Кол
госпники з п ошаною говорять 
про механіка кінопересувки 
Валерія Головаху. Він чітко ви
конує графік, на високому тех
нічному рівні демонструє к і
нокартини.

В колгоспному клубі висту
пали з концертами учасники
художньої самодіяльності Лі
карівського сільського клубу, 
культармійці села Валуївки 
Хмелівського району. Виступа
ли також гуртківці села Бир
зулово. Але останнім часом 
культурно-масова робота занед
бана. Давно вже в клубі не бу
ло концертів, цікавих вечорів 
молоді. Ні драматичний, ні хо
ровий гуртки не працюють.

—Всі трудівники зайняті на 
роботах в полі і на фермах,
ніколи їм брати участь у гурт
к а х ,— пояснює таке станови
ще завідуючий клубом Григо
рій Хмельницький.

Торік вчителі початкової 
школи виступали з лекціями і 
бесідами, допомагали в підго
товці концертів. Та, на жаль, 
зараз вони стоять осторонь 
цього.

—На протязі кількох м іся
ців у нас не читають лекцій 
про міжнародне становище, хоч 
є багато бажаючих послухати 
їх ,— говорять хлібороби.

З настанням холодів куль
турно-масова робота зосеред
ж ується безпосередньо в клу
бі. Я к же йде підготовка до 
роботи в  осін н ьо-зи м ови й  пе
ріод? Треба сказати, що з цим 
теж не все гаразд.

Правління колгоспу та його 
голова Дмитро Руденко до цьо
го часу не подбали про забез
печення клубу паливом. Більше 
того, навіть груба для опален
ня приміщення несправна, хоч 
необхідні будівельні матеріали 
для ї ї  ремонту в к олгоспі є. Не 
обладнано як  слід сцену. Не
обхідно швидше закінчити під
готовку клубу до зими.

Рейдова бригада:
Г. МОСКАЛЕНКО — кол

госпник, П. ПОПОВЕНКО— 
бригадир комплексної брига
ди, І. РОМАНЕНКО—праців
ник редакції райгазети.

12 вересня 1958 року.

В районах, з якими 
ми змагаємось

Напружена робота
Радісну зв іс тку  принесло ра

діо на поля кол госпу  „Аврора“ 
О лександр івського  району. 
Пленум ЦК партії прийняв пос
танову про скликання поза
чергового ХХІ з ’їзду КПРС. 
Під час об ідньої перерви біля 
агрегату Івана Волосяна від
булася розмова. Ланкова Віра 
Майданик говорить:

— У нас зараз гарячий час 
збирання цукрових бурякі в. 
Ми зобов'язалися разом з ме
ханізаторами завершити зби
рання за 25 робочих днів. Сло
ва додержимо і дамо чимало 
сировини цукровим заводам. 
З  кож ного  гектара  збираємо 
не менше як по 240—250 цент
нерів. Це і буде нашим ко н 
кретним вкладом у справу 
дальшого розвитку країни, 
відповіддю на ріш ення про 
скликання ХХІ з ’їзд у  партії.

— Члени наш ого агрегату,— 
говорить комбайнер І. Воло- 
сян,—за прикладом гайсин
ських механізаторів зобов ’я
залися зібрати буряки з  двох
сот гектар ів . Слова до
тримаємо.

Передова ланка
Сільгоспартіль „Зоря кому

нізму“ однією  з перших в 
Олександрівсьному районі по
чала збирати врожай цукро
вих буряків.

Дійове змагання розгорну
лось серед ланок першої 
бригади Дмитра Криволапа. На 
перше місце вийшла ланка 
Ганни Павлівни Пересунько. 
На кожному гектар і ланка зб и 
рає по 270 центнерів цукро
вої сировини.

Чверть віку  за кермом
Зовсім  молодою людиною 

сів за кермо автомобіля Іван 
Олександрович С идоренко— 
шофер Мар ’ян івського  буря
корадгоспу В еликовисків 
ського  району.

З  того часу минуло майже 
25 років. Працював Іван Олек
сандрович на р ізних марках
автомашин, починаючи з „ Фор
дів" та „Амо“ і к інчаю чи  на
шими сучасними автомобілями. 

Є чому повчитись у Івана
Олександровича молодим шо
ферам. Адже за 25 років  ро
боти він не мав ж одного  ви
падку порушень правил руху 
та експлуатації автомобіля. 
До цього часу Іван Олександ
рович має талон № 1, одер
жаний разом з  правами 
шофера.

Готують грунт 
під цукрові  буряки

Дбаючи про врож ай цукро
вих буряків наступного року, 
механізатори бригади № 2 
колгоспу імені Ш евченка  Ве
ликовиск івсько го  району вже 
підняли десятки гектар ів  гли
бо ко ї оранки.

На цій роботі відзначилися 
трактористи  Андрій К уйда та 
Леонід Я ким чук. Трактором 
ДТ-54 вони орю ть по 8 і біль
ше ге кта р ів  за  зміну. Якість 
оранки хорош а.

Ініціатива
комсомольців

Цінну ін іц іативу виявили 
комсомольці селища О лек
сандрівни. З ібравш ись біля 
райкому комсомолу, вони ор
ганізовано прибули в місцевий 
колгосп „ Іс кр а " на заготівлю 
кормів.

В цей день к омсомольці і 
молодь виламали качани на 
площі 10 ге кта р ів, звезли їх 
автомашинами до облицьова
них ям і заклали 18 тонн ц ін
ного корму для годівл і свиней.

жує на кожний трудодень 60 
процентів установленої оплати, 
а  решта 40 процентів видаєть
ся йому в кінці року.

Перевиконання планів ви
робництва сільськогосподарсь
кої продукції і грошових при
бутк ів дало змогу колгоспові
не тільки акуратно видавати 
щомісяця гарантовану оплату, 
але й крім того, видати на
прикінці року колгоспникам 
на кожний трудодень по 3 
карбованці 2 0 копійок і по 
одному кілограму зерна.

Для видачі гарантованої 
оплати в цьому році загальні 
збори колгоспників вирішили 
збільшити перехідний фонд до 
700 тисяч карбованців і 1500 
центнерів зерна. Колгоспники
одержують тепер щомісяця у 
вигляді гарантованої оплати по 
7 карбованців і 2 кілограми 
хліба на кожний вироблений 
трудодень.

А. МУШТАЛЬОВА, 
головний агроном-кон
сультант в оргколгоспних 
справах Міністерства 
сільського господарства 
УРСР.

шився до 5,6 мільйона карбо
ванців.

Колгосп добився значного 
скорочення затрат трудоднів. 
За участю спеціалістів і кол
госпного активу переглянуто
норми виробітку і оцінку ро
біт в трудоднях. Скорочено ад
міністративно-управлінські ви
трати внаслідок об’єднання ря
ду виробничих бригад. Усього 
було зекономлено торік близь
ко 40 тисяч трудоднів. Собі
вартість продукції знизилася 
порівняно з 1956 роком на 
1 5 — 20 процентів.

Видачу гарантованої оплати 
поставлено в залеж ність від ви
роблення к ожним колгосп ни
ком місячного мінімуму трудо
днів, встановленого на основі 
річного виробничого плану. 
Літом, наприклад, к олгоспни
к и-чоловіки повинні виробити 
25 трудоднів за місяць, а ж ін 
ки— 20 трудоднів.

Оплата видається щомісяця 
в повному розмірі лише тим 
колгоспникам, які виробили 
встановлений мінімум трудо
днів. Якщо ж колгоспник, ска
жемо, виробив лише 60 про
центів мінімуму, то в ін одер

З досвіду передових колгоспів

Нове в оплаті праці колгоспників
У багатьох колгоспах рес

публіки застосовують гаранто
вану оплату праці, що є важ
ливим засобом матеріальної за 
інтересованості к олгоспників.

Гарантована оплата видаєть
ся колгоспникам щомісяця, але 
не у вигляді авансу, а як  оста
точний розрахунок. Причому, 
розмір оплати встановлюється 
на початку року, виходячи з 
можливостей річного виробни
чо-фінансового плану колгоспу.

Кошти для гарантованої 
оплати складаються з перехід
ного грошово-натурального фон
ду, який створюється на по
чатку року за рішенням за 
гальних зборів к олгоспників, 
і поточних надходжень від реа
лізації продуктів тваринництва, 
овочівництва та інших галузей 
господарства.

В колгоспі «Зоря комунізму» 
Новоселицького району, Чер
нівецької області, наприклад, за 
рішенням загальних зборів кол
госпників з 1 січня 1 9 57 ро
ку було встановлено гаранто

вану оплату в розмірі 6 кар
бованців і 2 кілограмів хліба 
на кожний трудодень. Цю 
оплату видавали регулярно що
місяця з коштів перехідного 
фонду, створеного на початку 
року, а також за рахунок від
рахувань з сум, які надходили 
на поточний рахунок колгоспу: 
в першому півріччі— від про
дажу тварин ницької продукції, 
а потім і від реалізації п ро
дуктів рільництва, садівництва
та інших галузей колгоспного 
виробництва.

Запровадження нової форми 
оплати праці стало можливим 
завдяки зростанню громадсько
го багатства, збільшенню на 
рахувань у неподільний фонд 
колгоспу, посиленню його ви
робничо-технічної бази (маши
ни, худоба, будівлі і т. п .), під
вищенню продуктивності праці 
і зміцненню трудової дисцип
ліни колгоспників. В результа
ті цього грошовий прибуток 
колгоспу в 1957 році збіль
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Не відставати у змаганні з сусідніми районами!
Оглядаючи 

пройдений шлях
Недавно я, підсумовуючи ро

боту нашої молочно-товарної 
ферми за вісім місяців, помі
тив, що за останні два місяці 
молока вироблен о стільки, скіль
ки за всі шість попередніх мі
сяців.

Чому ж стався такий стри
бок? Як виявляється, різкому 
підвищенню надоїв молока пе
редувала певна підготовка. По- 
перше, правління колгоспу за
мінило 10 малопродуктивних 
корів на 12 високопродуктив
них. По-друге, ми завели більш 
суворіші порядки в годівлі та 
утриманні тварин.

Виділено дві премії по 50 
карбованців кожна, які в кін
ці декади вручаються дояркам 
за перевиконання планового 
завдання не менш як  на 30 
процентів. Дві премії по 40 кар
бованців одержують доярки, я кі 
перевиконують декадні завдан
ня до 30 процентів. Премії за
охочують людей до ще кращих 
наслідків.

Колгосп імені Дзержинського 
має справді великі можливості 
для збільшення виробництва 
молока—молочне стадо в ос
новному молоде. При правиль
ній організації праці ферма 
наша зможе швидко стати од
нією з передових у районі. 
Для цього потрібно за кожною 
дояркою закріпити 1 0 — 12 ко
рів, а по 1 5 —18, як  зараз.
Б р игадири комплексних бригад 
М. Туркулець та А. Бородатьєв 
свій робочий день повинні по
чинати з молочної ферми. Тоді
вони бачитимуть, що треба ро
бити для того, щоб молоко бу
ло сьогодні і завтра, і, нареш 
ті, виділять постійних кормо
воз ів, молоковозів, скотарів.

Передова доярка Тетяна Ка
дукова має вже понад півтори 
тисячі літрів молока від коро
ви. Не гірших показників мо
же добитися кожна доярка.

М. ЛЕЩЕНКО, 
зоотехнік.

Змагання сусідніх районів
п о в и р о б н и цт в у  і з а г о т і в л я х  п р о д у к т і в  

т в а р и н н и ц т в а  т а  в и к о н а н н ю  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х  р о б і т  
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Надоєно молока в літ
район район р а й о н

рах на фуражну корову 
Вироблено молока в 

центнерах на 100 гекта

1 2 7 3 1 3 9 6 1 2 3 1

рів угідь
Вироблено м’яса в цент

1 0 8 1 1 9 , 9 1 1 0

нерах на 100 га угідь 
В тому числі свинини

1 3 , 5 1 9 1 3 , 8

на 100 га ріллі 
Продано молока дер

жаві (в процентах до

5 , 8 8 , 9 6 , 8

плану)
Продано м’яса державі

85 , 2 71 7 4 , 1

(в процентах до плану) 
Продано яєць державі

8 2 , 4 8 2 , 6 83

(в процентах до плану) 
Посіяно озимих (в про

86,6 70 7 6

центах до плану) 
Заготовлено силосу (в

94, 8 64 , 5 65

тоннах на корову)
Законсервовано качанів 

кукурудзи (в тоннах на

1 5 , 3 1 4 , 4 1 7 , 3

свиноматку) 2 , 4 4 , 5 3 , 5

Вернути втрачену славу
Довгий час молочно-товарна 

ферма колгоспу імені Ш евчен
ка була передовою в районі. 
Не раз тваринники інших кол
госпів їздили туди переймати 
кращий досвід.

І як  не дивно, зараз це гос
подарство відстає по виробни
цтву молока. За вісім місяців 
від кож ної фуражної корови 
надоєно лише по 1 3 70 літрів 
молока. Це майже на 480 літ
рів менше, ніж  було надоєно 
за відповідний період минуло
го року.

З я к их же причин втратив 
колгосп булу славу? 

Вечір. . . Настав час доїти ко
рів, та чомусь пашовози заба
рилися. В ясла нічого поклас
ти. Стоять корови голодні. Ось 
привезли корми. Доярки обе
ремками занесли зелену масу, 
почали роздавати концентрати.

Відер для готування пійла н е
вистачає. Окремі колгоспниці 
розбавляють дерть у дійницях, 
а деякі— пійло не готують, а 
висипають концентрати прямо 
в ясла. Доїння розпочали над
то пізно. Через це не всі к о 
рови я к слід в идоєні.

Буває й так, що один день 
худобі дають досхочу і соко
витих кормів, і концентрова
них, а на другий день корови 
стоять голодні.

Не все гаразд у колгоспі і 
з кадрами тваринників. Одна 
група корів не закріплена за 
дояркою, і бувають випадки, 
що тварин нікому доїти. Дояр
ки часто міняються.

При такій орга нізац ії годів
лі та утримання худоби надої 
молока падають.

Ф. ТКАЧЕНКО, 
секретар райкому ЛКСМУ.

Гідно зустрінемо свято
Тепер, коли наближається 

знаменна дата— 41-і роковини 
Великої Ж овтн евої соціалістич
ної революції,— буряководи і ме
ханізатори колгоспу імені Ка
лініна працюють з подвоєного 
енергією.

Колгоспники доклали багато 
зусиль, щоб виростити в исо
кий урожай цукрових буряків. 
Велика відповідальність покла
дається на нас, механізаторів. 
Ми повинні своєчасно і без 
втрат зібрати цукрову сирови
ну. Від того, як працюв ати
муть на плантаціях бурякоком
байни, залежатиме успіх зби
рання.

Ось уже другий рік я зби
раю врожай цукрових буряків. 
У минулому році виробіток на 
комбайн СКЕМ-3 за сезон ста
новив понад 100 гектарів. В 
артілі був лише один буряковий 
комбайн, а в цьому році, коли 
техніка перейшла в колгоспи, 
ми придбали ще один комбайн. 
Тепер в кожній бригаді є зби
ральна техніка. Не доводиться 
їздити за кілька кілометрів з 
п ер то ї в другу виробничу брига
ду. А при таких переїздах втра
чалось багато цінного часу.

Усвідомлюючи свою відпо
відальність за  скорочення стро
ків робіт і зменшення втрат, я 
з помічником Миколою Вла
сенком та трактористами Ан
дрієм Побережцем і Миколою 
Беценком будемо боротися за 
використання кожної робочої 
хвилини, доб’ємось середньо- 
змінного виробітку на комбайн 
не менше 4 гектарів. Враху
вавши свої можливості, будемо 
боротися, щоб зібрати цукрову

сировину в першій виробничій 
бригаді на площі 52 гектари 
за 12 робочих дн ів. Ми вже 
зібрали корені з 12 гектарів.

На плантацію вийшли всі 4 
ланки. Колгоспниці слідом за 
комбайном доочищають корені 
і готують їх до підправки.

Включилися в роботу і шо
фери. Чотири колгоспні авто
машини обладнані механічни
ми скребками. Це значно ско
рочує простої автотранспорту 
під час розвантаж ення. Але 
погано те, що водії Ново-Мир
городської автороти приїж 
джають автомашинами, які н е
обладнан і скребками. Внаслі
док цього, шофери роблять 
менше рейсів і буряки дово
диться розвантажувати вручну.

Високопродуктивне викорис
тання машини вдвоє підвищило 
б продуктивність праці к ол
госпників на збиранні. Це, в 
свою чергу, дало б можливість 
одночасно збирати кукурудзу 
та провадити інші сільськогос
подарські роботи.

Велику увагу приділяємо бо
ротьбі з втратами. На зібраній 
площі по залишено жодного 
буряка. Шофери колгоспу Іван 
Чиженко та Олександр Кізіль 
роблять по 8 рейсів на від
стань 20 кілометрів.

Відповідаючи на звернення 
комбайнерів Гайсинського ра
йону, Вінницької області, наш 
агрегат буде щодня збирати н е 
менше 4 гектарів цукрових бу
ряків з тим, щоб виконати 
взяте зобов’язання.

Іван ВЕРЕМІЄНКО, 
комбайнер бурякозбираль
ного комбайна.

Допускають втрати врожаю
Дуже повільними темпами 

збирають цукрові буряки в кол
госпі імен і Карла Маркса. З 
плану 200 гектарів викопано 
корені тільки на площі 33 гек
тари. Виходить, що к ожного 
дня колгосп збирає по 2 ,2  гек
тара буряків. Якщо ж артіль 
і надалі буде збирати буряки 
такими темпами, то впораєть
ся вона з цією роботою через 
два з половиною місяця.

Бригадири виробничих бригад 
І. Подурець та М. Білан пога
но організували колгоспн иць 
на збирання буряків, а брига
да, очолювана С. Подурцем, ще

тільки включається в цю ро
боту.

В колгоспі допускається роз
рив між конанням і вивезен
ням сировини на завод. 280 
тонн коренів лежать на план
таціях зовсім не вкриті зем
лею, в ’януть. Вантажать буря
ки у кожній ланці лише 3 — 4 
колгоспниці. Внаслідок цього, 
машини довго простоюють на 
плантаціях, шофери не вико
нують норм виробітку. 9 ве
ресня, наприклад, 7 автомашин 
вивезли на Капітанівський 
цукрозавод тільки 100 центне
рів сировини.

С. АДОНЬЄВ.

Полтавська область. Відповідаючи на заклик гайсинських 
бурякокомбайнерів, механізатор колгоспу „Зоря комунізму“ Кар
лівського району Й. І. Перцовий зобов’язався в цьому році зіб
рати цукрові буряки на площі 120 гектарів—на 20 гектарів 
більшій, ніж торік.

На фото: бурякокомбайн Й. І. Перцового на збиранні бу
ряків в колгоспі „Зоря комунізму“.

Фото П. Кекала (Фотохроніка РАТАУ).

ПОРАДИ
СПЕЦІАЛІСТА Вдосконалювати

збирання гібридної кукурудзи
У цьому році насінницькі 

радгоспи і колгоспи України 
вирощують гібридне насіння 
кукурудзи першого покоління 
на значно більшій площі, ніж 
у минулому році. Врожаю гі
бридного насіння скрізь че
кають набагато вищого, ніж у 
минулому році. Т епер основ
ним завданням н асінників є 
високоякісне збиран н я багатого 
врожаю.

Практика минулих років по
казала, що в успішному вико
нанні цього завдання велику
роль може відіграти в провад
ження нових, досконаліших 
прийомів роботи, як і дають 
можливість закінчити збирання 
в стислі строки і одержати на
сіння кращої якості. Для цього 
слід спочатку збирати врожай 
батьківської форми кукурудзи, 
а но материнської, як  це ро
билося в більшості господарств 
у попередні роки.

Досвід передових насінниць

ких господарств, наприклад 
радгоспу «Щ ербинівський» Ста
лінської області, показує, що 
рослини батьківської форми до
цільно збирати якомога раніше, 
після того як закінчено за пи
лення материнських форм. При 
ранньому збиранні стебел і ка
чанів батьківської форми на 
силос поліпшуються умови (во
лога, площа живлення) для роз
витку материнської форми, під
вищується врожай і якість гіб
ридного насіння.

Збирання рослин батьківської 
форми провадять спеціально 
пристосованими кукурудзозби
ральними комбайнами, старан
но оберігаючи при цьому від
пошкоджень материнську фор
му. Утворені прокоси полег
шують збирання гібридної к у 
курудзи, проїзд автомашин, 
причепів, п ідвід.

Збирати врожай материнської 
форми слід зразу, я к т ільки до

стигло зерно, не чекаючи пов
ного просихання качанів на 
пні. В цей період качани ще 
не обвислі, і гібридну куку
рудзу можна збирати кукуруд
зозбиральним комбайном. Якщо 
ж качани вже висять і ком
байнер з цієї чи інш их при
чин припускає втрати врожаю, 
то краще скошувати кукурудзу 
рядкового жаткою Ж Р -4 ,9  або 
збирати качани вручну.

Качани, відокремлені комбай
нами, звозять на токи і зразу 
ж звільняють їх  від обгорток, 
що залишились, вибраковуючи 
при цьому нетипові, ураж ені 
шкідниками і хворобами.

Стебла, скошені жатками р а 
зом з качанами, ставлять в сус
лони для просушування, а п о 
тім звозять на токи, відокрем
люють качани, звільняю ть від 
обгорток і вибраковують так 
само, як  і після комбайнового 
збирання.

М. ВАСИЛЮК, 
начальник управління ку
курудзи і кормових куль
тур Міністерства сільського 
господарства УРСР.



Чи вдосталь ви заготовили кормів?

Колгоспники сільгоспартілі імені Кірова заготовили понад 
14 тонн силосу на корову. Силосування продовжується.

На знімку: збирання зеленої маси кукурудзи в колгоспі іме
ні Кірова.

Фото Ф. Калашникова.

Забута ділянка роботи
Сільськогосподарська артіль 

імені Чкалова має понад 2 3 0 
дійних корів, а на кінець ро
ку їх повинно бути близько 
трьохсот. Багато є в колгоспі 
молодн яка великої рогатої ху
доби, овець. А тому потреба у 
грубих кормах в зим овий  пе
ріод буде великою.

Це добре розуміють керівни
ки колгоспу, але нічого конк
ретного досі не зробили, щоб 
вчасно заскиртувати грубі кор
ми. З площі 1028 гектарів со
лома і полова заскиртована 
тільки на 680 гектарах. При
чина такого ганебного розтя
гування строків одна— голова 
правління В. Калиновський і 
секретар парторганізації (він 
же і агроном) В. Конофіцький 
люблять багато обіцяти, але 
погано виконують свої обіцян
ки. Організацією колгоспників 
на вчасне скиртування грубих 
кормів не займалися.

Бригадирам виробничих 
бригад С. Кучерявому та П. Фе
дорову було доручено органі
зувати скиртування соломи і 
полови в нічний час. Вони цьо
го не зробили, а правління не 
проконтролювало виконання 
завд ан н я .

Справу скиртування, по суті, 
було пущено на самоплив. Лю
дей на роботу виходило мало,

не було кому обслужувати ме
ханізми. Через це трактори, що 
працювали на стягуванні соло
ми, часто простоювали, не ви
конували норми виробітку.

Погано використовувались 
механізми. Дві волокуші— тро
сова і навісна до ДТ-14— зов
сім не використовувались.

—Ціле літо пролежали вони 
в польовому стані тракторної 
бригади,— говорить обліковець 
Федір Ж еребенко.—Довгий час 
простоювали два трактори 
КДП-35, бо бригадири вироб
ничих бригад не виділили до 
них постійних причіплювачів.

Створені бригади скиртопра
вів на роботу виходили пізно, 
клали скирти неякісно і тепер 
вони замокають.

Із закінченням косовиці хлі
бів скиртування грубих кормів 
зовсім припинили. Ідуть дощі, 
гине в кучках солома і поло
ва, і ні в кого не болить за це 
голова. Вийдеш на поле і вид
но, що скрізь лежать п очорнілі 
купи соломи.

Зараз стоять теплі погожі 
дні. Намочена дощем солома й 
полова підсохли. Не гаючи жод
ного дня, треба завершити 
скиртування, щоб не допусти
ти втрат цінного корму.

В. БОНДАРЕНКО.

Чого вони чекають?
Колгоспники нашого району 

зобов’язалися в цьому році заго
товити на кожну свиноматку но 
5 тонн консервованих качанів. 
Однак, у деяких колгоспах 
строки заготівлі цього цінного 
корму затягуються.

У колгоспі імені Куйбишева, 
наприклад, законсервовано тіль
ки 500 тонн качанів кукуруд
зи, хоч треба засилосувати не 
менше 1350 тонн.

І. ДМИТРЕНКО.

Вся солома— у  скиртах
У колгоспі імені Свердлова, 

де головою правління Т. Рома
ненко, добре розуміють, що 
грубі корми мають велике зн а
чення для підвищення продук
тивності громадської худоби у 
стійловий період. А тому тут 
організували старанне скирту
вання соломи і полови.

На заготівлі грубих кормів 
високопродуктивно використо
вувалася потужна техніка, вдень 
і вночі працювала бригада скир
топравів. Вийдіть зараз на по
ле колгоспу і ви побачите, як  
акуратно складені скирти. Цін
ний корм зібрано на всій пло
щі понад 1000 гектарів.

М. ПАНАСЕНКО.

Слова додержано
Трудівники сільськогосподар

ської артілі імені Щорса праг
нуть різко збільшити виробни
цтво молока, м’яса та інших 
продуктів тваринництва. Для 
цього вони дали слово заготови
ти по 20 тонн силосу на кож
ну корову, по 5 тонн качанів 
кукурудзи на свиноматку.

Відрадним є те, що слова 
трудівників не розходяться з 
ділом. Вже заготовлено понад 
6700 тонн силосу, що на кож
ну корову становить но 21 тон
ні. Колгоспники вже законсер
вували понад 550 тонн кача
нів кукурудзи.

І. ТКАЧ, 
секретар сільради.

Л Е Н І Н Е Ц Ь

З  д освіду учасників Республіканської виставки

Ущільнені посіви 
сільськогосподарських культур

На виставці передового дос
віду в народному господар
стві УРСР загальну увагу при
вертають показові поля, засія
ні різними сільськогосподар
ськими культурами.

Особливий інтерес викли
кають ділянки, засіяні двома 
або трьома культурами, ущіль
неним способом. Кукурудза 
різних сортів, ущільнена ква
солею, гарбузами, кабачками, 
вже віднялася до 2 — 3 метрів 
у висоту, на кожному стеблі 
зав’язалося по 3 —4 качани . На 
ділянці, засіяній кукурудзою 
разом з суданкою, тільки пер
ший укіс дав в середньому но 
600 центнерів зеленої маси з 
гектара. А п опереду ще два 
укоси суданки. Прекрасний 
вигляд мають ущільнені посі
ви й інших культур.

Висока ефективність суміс
них посівів к ількох культур 
підтверджується й показника
ми передових господарств, які 
демонструються в павільйоні 
«Землеробство». З натна ланко
ва, двічі Герой Соціалістичної 
Праці Є. О. Долинюк, наприк
лад, одержала в минулому ро
ці на кожному з 12 гектарів 
ущільнених посівів по 165 
центнерів зерна кукурудзи, 
100 центнерів гарбузів і 3 цент
нери квасолі. Звичайно для 
одержання такої кількості про
дукції цими культурами за
сівається роздільно 5 0 —80 гек
тарів землі. Ланкова колгоспу 
«Комінтерн», Черкаської об
ласті, Г. І. Ільченко зібрала по 
115 центнерів зерна кукуруд
зи і по 140 центнерів гарбу
зів з кожного гектара.

Тут ж е, на виставці, можна 
послухати лекцію про те, які 
саме культури слід сіяти су
місно на одній і тій самій пло
щі і чому при цьому вони 
даю ть вищий урожай, ніж їх  
чисті посіви.

Масовий досвід показав, го
ворить агроном Ф. А. Черед
н иченко, що сумісні посіви 
при правильному поєднанні 
культур і доброму догляді 
дають підвищені врожаї в
усіх сільськогосподарських зо
нах республіки. Причому ку 
курудзу слід сіяти разом з 
соєю, горохом, квасолею, гар
бузами, кабачками, суданкою; 
овес—з горохом, викою; кар

топлю—з квасолею, горохом; 
озиме ж ито— з ярою викою. Чо
му різні культури не глушать 
одна одну ? Це пояснюється го
ловним чином тим, що деякі з 
них мають кореневу систему, 
яка  глибоко проникає в землю, а 
в інших коріння розгалужуєть
ся  ближче до поверхні грунту.
Таким чином, вони використо
вують і вологу і поживні ре
човини, що нагромадилися в 
різних шарах грунту. Крім то
го, ці культури використо
вують різні поживні речовини, 
які є в грунті, в неоднаковій 
кількості. Кукурудза, наприк
лад, бере більш е азоту, а бо
бові— використовують переваж
но фосфор і калій . Щодо бобо
вих слід додати, що вони не 
стільки беруть азоту, скільки 
нагромаджують його в грунті.

Велике значення має і те, 
що при сівбі двох або трьох 
культур на одній і тій же 
площі їх  листова поверхня пов
ніше використовує світло і 
тепло сонячного проміння. З 
другого боку, багатше л истя, 
гарбузів або кабачків наприк
лад, зовсім затіняє поверхню , 
грунту і захищ ає ї ї  від виси
хання.

Ущільнені посіви не тільки 
дають більше продукції, ніж 
окремо посіяні культури, але 
й вимагають для свого виро
щування менше затрат праці, 
бо передпосівний і міжрядний 
обробіток грунту та інші ро
боти по догляду за сумісно 
посіяними культурами провадя
ться одночасно.

Впровадження ущ ільнених 
посівів забезпечує макси
мальне використання земель
ної площі, збільш ення виходу 
сільськогосподарської продук
ції на 100 гектарів угідь і 
зниж ення ї ї  собівартості.

В цьому роді сумісні посі
ви займають на Україні понад 
1.300 тисяч гектарів, що майже 
в 2,5 раза перевищує торіш
ню площу. Колгоспи зберуть 
додатково п а  цій площі 5 —6 
мільйонів тонн соковитих кор
мів.

Ущ ільнені посіви— важливий 
резерв збільш ення продуктив
ності рослин н ицтва і тварин
ництва.

М. БІЛОУС.

С л ід а м и  н а ш и х  в и с т у п і в

„Не дбають про дитячі яс
ла“—під таким заголовком в рай
газеті „Ленінець“ за 1 серпня 
вміщувалась замітка. Секретар 
парторганізації колгоспу імені 
Сталіна А. Самойленко повідомив 
редакцію, що наведені факти ма
ли місце. Вжито заходів для по

ліпшення догляду за дітьми. Ди
тячі ясла повністю забезпечують
ся продуктами.
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На б а штані
Попід тінистою лісосмугою, 

що тягнеться вздовж другого 
поля, на площі 30 гектарів 
хлібороби сільськогосподарської 
артілі імені Леніна посадили 
баштан.

Чорнорябі кавуни і жовтобо
кі дині встелили землю. Вро
жай вирощено на славу. По 
п ’ять , а то й більше кілогра
мів важ ать кавуни.

Золота осінь. Поволі осипа
ється л истя з дерев. Ранки 
стають холоднішими. На кол
госпних полях то тут, то там 
чути гуркіт моторів. Це ме ха
нізатори обробляють грунт, 
скиртують солому, заготовля
ють силос.

Дванадцята година дня. Поспі
шаючи на баштан набирати стиг
лі кавуни, колгоспниці про 
щось розмовляють між собою...

—Ти знаєш, Маріє, не мен
ше, як  тисяч сто наша артіль 
матиме в цьому році прибутків 
від баш тану,— промовила кот

рась.— Поглянь, ногою ніде 
стати.

Ось і прийшли. Біля куре
н я , тихенько наспівуючи, сто
яв  невисокого росту посивілий  
сторож.

— Здрастуйте! — привітались 
к олгоспниці.

—Доброго здоров’я !— відпо
вів 63-річний Савелій Захаро
вич Гончар.— Чого ж це ви 
забарилися?

—Та, знаєте, дідусю,— від
повіла колгоспниц я ,— зранку
роса. От ми й вирішили попра
цювати до обіду біля комори, а 
потім до вас, на баштан. Встиг
немо вибрати .

Савелій Захарович розставив 
людей на ділянках і додав: 

—Обережно, гудину не топ
чіть! Бачте, скільки молодої 
в’я з і!

Ж інки працювали завзято. 
Одні вибирали кавуни в корзи
н и, інш і—в мішки і в и н о с и л и  
їх  з площ і до куреня, щоб

зручно було під’їхати автома
шиною чи підводою.

Минуло кілька годин... 
Вечірні сутінки опускались 

на землю. Рожеве сонце давно
зайшло за обрій. Поруч з куренем 
лежала велика купа вибраних 
кавунів. Їх видають колгоспни
кам на трудодні, а також від
правляють для продажу на ри
нок. Артіль вже одержала по
над 2000 карбованців прибутку 
від баштану.

Не один рік артільне добро 
охороняє Савелій Захарович.
Він 28 років працює в сіль
госпартілі імені Леніна. Незва
жаючи на свій п о х и л и й  вік, 
невтомний трудівник знаходить 
і зараз для себе роботу. В ми
нулому році С. Гончар виробив 
450 трудодн ів, а в цьому році 
вже має біля трьохсот.

Люди закінчили роботу і 
пішли додому, а Савелій Заха
рович ще ходив по баштану, 
любуючись дорідним врожаєм, і 
де-не-де нагинався, повертаючи 
з боку на бік жовтуваті дині.

В. ШЕВЧЕНКО.
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