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Жити і працювати 
по -комун істичному

Майже 40 років тому об
летіла звістка всю нашу 
країну про великий почин — 
про перші комуністичні су
ботники. Свідомий і добро
вільний почин робітників у 
розвитку продуктивності пра
ці, в справі переходу до но
вої трудової дисципліни, до 
нових форм соціалістичного 
ставлення до праці—ось що 
прозорливо підмітив у пер
ших суботниках В. І. Ленін.

Від перших ростків кому
нізму, які були гаряче під
тримані ленінським генієм, 
Центральним Комітетом Ко
муністичної партії, і до на
ших днів трудящі рідної 
Батьківщини досягли могут
нього розвитку величезних 
творчих сил, досягли таких 
вершин, що стало тепер мож
ливим вступити в новий 
найважливіший період роз
витку—період розгорнутого 
будівництва комуністичного 
суспільства.
  Наша славна партія роз

робила величну програму 
розгорнутого комуністичного 
будівництва, яка викладена 
в тезах доповіді товариша 
М. С. Хрущова на ХХІ з ’ їзді 
КПРС. Робітники, колгосп
ники, всі трудящі країни 
зустріли цей документ могут
ньою хвилею всенародного 
схвалення. Народ захоплено 
обговорює контрольні цифри 
семирічки. Народ разом з 
тим діє рішуче і наполегли
во, перетворюючи в життя 
мудрі накреслення. Як і 
всі трудящі країни, колгосп
ники нашого району про
никлись палким прагнен
ням гідно зустріти з’їзд рід
ної партії, свою любов і 
відданість партії і Батьків
щині перетворити в конкре
тні трудові справи.

молодий комуніст Ганна 
Олексіївна Городенко. Жін
ки та дівчата одностайно 
вирішили боротися за під
вищення продуктивності пра
ці на вирощуванні цукро
вих буряків та кукурудзи. 
Вони дали слово в 1959 
році виростати на кожному 
з 32 гектарів по 600 цент
нерів коренів. Хто знає, 
як боролися колгоспниці 
за високий урожай в ниніш
ньому році і одержали слав
ну перемогу— по 500 цент
нерів буряків і по 70 цент
нерів кукурудзи на кожно
му гектарі посіву,—той по
вірить, що ці люди слів на 
вітер не кидають. Можна 
сміливо сказати, що ланка 
працювала По-комуністи
чному. Адже тільки від бу
ряків вона поклала в ар
тільну касу понад 300 ти
сяч карбованців грошей. А 
скільки пудів цукру одер
жала країна!

Члени ланки поклялася 
допомагати одна одній 
скрізь і завжди: і на роботі, 
і вдома, і в навчанні.

— Будемо вивчати основи 
агротехніки, — заявляють 
ж інки,—щоб при будь-яких 
погодних умовах виборюва
ти у природи високі врожаї!

У перто і наполегливо бо
рються за право назива
тися колективом комуністич
ної праці тваринники сіль
госпартілі імені Свердлова. 
Їх прагнення—майже вдві
чі збільшити надої молока 
та виробництво м’яса в 1959 
році. Люди розуміють, що 
це справа нелегка, що ї ї  
не можна підмінити шуми
хою і парадністю.

Багато молоді в Канежі, 
Панчевому, Пурпурівці та 
інших селах словом і дідом 
доказує своє бажання пра
цювати так, щоб повсякденно

Рух за створення бригад 
комуністичної праці охопив 
почуття і помисли комсо
мольців та молоді і всіх лю
дей, що працюють у трактор
них та рільничих бригадах, 
на тваринницьких фермах. 
Учитись працювати і жити 
По-комуністичному, виправ
дувати високе звання актив
ного будівника нового сус
пільства—ось той прапор, 
під який сьогодні стають 
бригади і лапки комуністич
ної праці.

Першими в районі під
хопили цінну ініціативу 
московських залізничників 

 славні трудівниці ланки ви
сокого врожаю з колгоспу 
імені Кірова, якою керує

упевнено збагачувати свою 
свідомість, свої навички, своє 
вміння комуністичною ди
сципліною, комуністичним 
ставленням до праці. Важли
ве завдання і почесний обов’
язок партійних та комсомоль
ських організацій колгоспів, 
підприємств та установ райо
ну стати в авангарді велико
го патріотичного руху моло
ді, очолити змагання бригад, 
ланок і ферм за право нази
ватися колективами комуніс
тичної праці.

Жити і працювати по-но
вому, По-комуністичному— 
таке сьогодні прагнення 
всіх трудівників села.

Навколо Землі
На шосту годину ранку 11 грудня третій штучний супут

ник зробив 2891 оберт навколо Землі.
(ТАРС).,

В Центральному Комітеті КП України

Про звернення колгоспників і колгоспниць, 
працівників радгоспів і РТС, спеціалістів 

сільського господарства Дніпропетровської області
К олгоспники і колгоспниці, працівники 

радгоспів і ремонтно-техн ічних станцій, 
спеціалісти с іл ьсько го  господарства Д н і
пропетровської області, включившись у со
ціалістичне змагання на честь Х Х І  з ’ їзду 
К П Р С , взяли на себе зобов ’язання вирос
тити в 1959 році по 30 центнерів зерна 
к ук ур уд зи і по 350 центнерів зеленої ма
си разом з качанами з кожного гектара
на всій площі посіву; комплексно меха
нізувати вирощ ування кукурудзи , соняш 
ника та інш их просапних культур на пло
щ і 700 тисяч гектарів.

Ц К  К П  Укра їни  вважає, що почин тру
д івників Дн іпропетровсько ї області має 
винятково велике значення для усп іш но
го здійснення завдань, поставлених в те
зах доповід і тов. М . С. Хрущ ова на Х Х І 
з ’ їзд і К П Р С  по дальш ому зростанню с іль
ськогосподарського виробництва, п ід 
вищенню продуктивності праці, скоро
ченню затрат праці і кош тів  на виробниц
тво одиниці с ільськогосподарсько ї про
дук ц і ї.

Ц К  К П  Укра їни  схвалив звернення кол
госпників  і колгоспниць, працівників рад
госпів і ремонтно-технічних станцій, спе
ц іал істів с ільського господарства Д н і

пропетровської області до всіх прац івни
ків с ільського  господарства У кра їни  про 
розгортання соціалістичного змагання за 
комплексну механізацію вирощ ування і 
одержання високого врожаю кукурудзи , 
соняшника та інш их просапних культур  
і постановив опублікувати його в респуб
л іканській  і м ісцевій пресі.

Ц К  К П  Укра їни  зобов ’язав обком и і 
райкоми парт ії, облвиконкоми і райвикон 
коми, Ц К  Л К С М У , первинні партійні, ком
сомольські і профспілкові орган ізац ії все
мірно розгорнути соц іал істичне змагання 
за почином труд івників Д н іпропетров
сько ї області. Ш ироко роз’яснити кол
госпникам, працівникам радгоспів і Р Т С , 
що ін іц іатива дн і пропетровців має важ 
ливе значення для підвищення продук
тивності праці і зниження со б івартості 
с ільськогосподарсько ї  пр одукц ії .

Редакторам республіканських, обласних 
і районних газет, Ком ітетові по радіомов
ленню і телебаченню при Рад і М ін істр ів  
У Р С Р  запропоновано широко висві тлюва
ти в пресі і по радіо розгортання соц іал іс 
тичного змагання за одержання високог о 
врожаю просапних культур і ком плексну 
механізацію  ї х вирощування.

Забезпечимо комплексну механізацію вирощування кукурудзи, 
соняшника та Інших просапних культур на всій площі посіву 

і виростимо високий урожай цих культур в 1959 році
Звернення колгоспників і колгоспниць, працівників радгоспів 

і ремонтно-технічних станцій, спеціалістів сільського господарства 
Дніпропетровської області до всіх трудівників сільського господарства

Дорогі товариші!
Весь радянський народ з ве

личезним піднесенням зустрів 
рішення листопадового Пленуму 
ЦК КПРС. Трудящі міста і села 
висловлюють своє палке і одно
стайне схвалення величної
програми комуністичного будів
ництва, викладеної в тезах до
повіді товариша М. С. Хрущова 
про контрольні цифри розвитку 
народного господарства СРСР на 
1959—1965 роки. Радянські 
люди одностайно вітають наміче
ні в тезах ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР заходи по корін
ному поліпшенню всієї системи 
народної освіти.

До ХХІ з ’ їзду КПРС радян
ський народ іде з видатними 
успіхами в розвитку всіх галузей 
народного господарства, науки
і культури. Досягнуто небува
лих темпів піднесення промис
ловості, особливо ї ї  провідної 
спли—важкої індустрії. Неу
х ильно зростає виробництво 
продуктів сільського господар
ства. Підвищується матеріальне 
благополуччя трудящих.

Гідний вклад у боротьбу за 
здійснення історичних рішень 
Партії і Уряду вносять трудящі 
орденоносної Дніпропетровської
області. Колгоспники, праців
ники РТС і радгоспів, спеціа
лісти сільського господарства 
під керівництвом партійних ор
ганізацій добилися значних ус
піхів у дальшому піднесенні 
сільського господарства. В цьому 
році вирощено добрий врожай 
озимої пшениці, кукурудзи, со
няшника, цукрових буряків, ово
чів, збільшено виробництво м’я
са, молока та інших продуктів 
сільського господарства. Область 
достроково виконала свої зобо
в’язання по здачі і продажу дер
жаві зерна, молока, соняшни
ка, цукрових буряків, овочів та

інших продуктів сільського гос
подарства. Колгоспи і радгоспи 
повністю забезпечили себе доб
роякісним насінням ярих куль
тур для весняної сівби. За
кладено силосу 4 млн. тонн—в 
три рази більше, ніж у мину
лому році, або по 17 тонн на 
корову.

В І958 році валовий збір 
зерна збільшився на 50 про
центів порівняно з минулим 
роком. Цього досягнуто голов
ним чином за рахунок розши
рення посівів кукурудзи і під
вищення ї ї  врожайності. Всьо
го було посіяно ціє ї цінної
культури понад 600 тисяч гек
тарів, або в 3,3 раза більше, 
ніж у 1953 році. В результа
ті доброї підготовки грунту, 
повного переходу на сівбу г іб 
ридним насінням і впровад
ження квадратно - гніздового
способу вирощування в облас
ті одержано по 30,0 центнерів 
зерна кукурудзи і близько 300 
центнерів зеленої маси разом 
з качанами з гектара на всій 
площі посіву. В Солонянському 
районі врожай зерна кукуруд
зи становив по 39,1 центнера з
гектара, Криничанському — 
37,7, П ’ятихатському — 36,8,
Дніпропетровському— 36, 0, Но
во Покровському— 35,7, Покров- 
ському— 34,0 , Новомосковсько
му—34,3 центнера з гектара 
на всій площі посіву.

В колгоспах імені Карла Марк
са П ’ятихатського району, 
імені Шевченка Синельників
ського району, імені Леніна 
Томак івського району, імені 
Калініна Солонянського райо
ну, «Перемога» Дніпропетров
ського району на всій площі 
посіву одержано врожай куку
рудзи по 45— 60 центнерів 
зерна з гектара.

В колгоспах і радгоспах об
ласті проведено значну роботу 
по комплексній механізації 
обробітку кукурудзи. В цьому 
році на полях працювало 1160 
комплексних агрегатів, меха
нізатори яких обробляли куку
рудзу на площі 160 тисяч гек
тарів з мінімальними затрата
ми праці. Наполеглива робота 
механізаторів комплексних агре
гатів, дала змогу в 1958 році 
знизити затрати на вирощу
вання кукурудзи майже в 4 
рази порівняно з прийнятою 
організацією праці і зеконо
мити по області близько 1 
мільйона людино-днів.

Багато механізаторів добились 
видатних результатів по виро
щуванню врожаю кукурудзи. 
Трактористи Великодний Іван
та його син Олександр з кол
госпу «Зоря комунізму» Кри
ничанського району виростили 
врожай кукурудзи по 55 цент
нерів зерна з гектара на пло
щі 102 гектари; трактористи 
Лисогоря Іван і Кап інус Ва
силь з колгоспу імені Калініна 
Новомосковського району одер
жали врожай кукурудзи по 47 
центнерів з гектара н а площі 
152 гектари.

На збиранні врожаю куку
рудзи в молочно-восковій 
і повній стиглості широко зас
тосовувалась групова робота 
комбайнів. Силосозбиральними 
комбайнами СК-2,6 зібрано ку
курудзу в молочно-восковій 
стиглості на площі 227 тисяч 
гектарів, а в повній стиглості 
кукурудзозбиральними комбай
нами КУ-2А зібрано 100 
тисяч гектарів, або в три ра
зи більше, ніж у минулому 
році.

(Закінчення на 2 стор.).

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!



Л Е Н І Н Е Ц Ь

Майбутнє заводу
Колектив заводу з великою 

радістю зустрів опубліковані в 
пресі тез и доповіді М. С. Хру
щова на ХХІ з'їзд і КПРС 

Контрольні цифри розвитку 
народного господарства СРСР 
на 1959— 1965 роки». Робітни
ки і службовці обговорили і 
одностайно схвалили цей доку
мент на відкритих партійних 
зборах.

Радіють робітники. Адже у 
них на очах змінюється обрис 
заводу. Ручне формування цег 
ли ми замінили механізованим. 
Це значно полегшило працю ро
бітників, підвищило ї ї  продук
тивність і дало можливість 
збільшити випуск готової цегли 
з трьох мільйон ів штук за рік 
до п ’яти.

У велик ій мірі сприяє висо
кій продуктивності підприємст
ва також і те, що в цьому ро
ці, як відомо, було здано в 
експлуатацію третю кільцеву піч 
ємкістю 350 кубічних метрів, 
пропускна спроможність якої 
дорівнює двом іншим  печам за
воду.

Учасники відкритих партій
них зборів не тільки схвалили 
тези доповіді М. С. Хрущова. 
Вони вирішили довести вироб
ництво цегли у 1965 році до 
семи мільйонів штук, а черепи
ц і—до 2,5 мільйона і здійсни
ти у тому ж році капітальне 
будівництво на суму 3,4 міль
йона карбованців.

Намічено повністю реконст
руювати черепичний цех з таким 
розрахунком, щоб формувати 
черепицю протягом всього року. 
Буде встановлен о котельну для 
опалення черепичного цеху. 
Змонтуємо колисковий конвейєр 
і тим самим механізуємо ручне 
транспортування ч е р е п и ц і-  
сирцю. Механізуємо шихтуван
ня маси і вивантаження ї ї  з 
бучильних ям.

Механізуємо також добуван
ня каоліну. Замінимі) кирку і 
лопату роторним екскаватором, 
а обладнання для формування 
черепипі-сирцю— більш продук
тивним.

Робітники вірять у майбутнє 
заводу і ще з більшою енергією 
трудяться, виконуючи своє пе
редз’ їздівське соціалістичне зо
бов’язання.

М. ПРАВДА, 
техкерівник Ново-Мирго
родс ь кого цегельно-чере
пичного заводу.

Нова газова апаратура
На Львівському заводі газо

вої апаратури виготовлено і 
випробувано зразки нових ви
робів, серійне виробництво яких 
почнеться з наступного року.

Газова плита «Львів-3» має 
чотири горілки економічної 
конструкції. В духовій шафі 
встановлено легку дротяну під
ставку для суш іння посуду. 
Іншою новинкою є плита 
«Львів-4» з двома духовими 
шафами, причому нижня роз
рахована на меншу температу
ру і може використовуватися 
для підігрівання їж і, сушіння 
овочів і фруктів. П л и т а 
«Львів-5» має автоматичний
регулятор заданої температури 
в духовій шафі. Крім того, в 
ній є свічка для автоматичного 
запалювання горілок.

(РАТАУ).

Для кольорової металургії Китаю
Сім станів гарячої і холодної 

прокатки кольорових металів 
виготовив колектив Ново-Кра
маторського заводу для будо
ваного в Китаї Лоянського ме
талургійного заводу. На агре

гатах змонтовано робочі кліті 
нової конструкції, спеціальні 
машини - розмотувачі рулонів, 
кантувачі, завантажувальні при
строї.

(ТАРС).

Електрифікація Центрального Тянь-Шаню
Дала струм Он-Арчинська гід

роелектростанція, збудована в 
Центральному Тянь-Шані на 
висоті 2037 метрів над рівнем 
моря. Станція даватиме елект
роенергію місту Нарину, а та

кож навколишнім колгоспам.
Он-Арчинська Г Е С —одна з 

багатьох порівняно невеликих 
станцій, споруджуваних в Пів
нічній Киргизії— високогірному 
краю.

Забезпечимо комплексну механізацію вирощування кукурудзи, 
соняшника та інших просапних культур на всій площі посіву 

і виростимо високий урожай цих культур в 1959 році
Звернення колгоспників і колгоспниць, працівників радгоспів 

і ремонтно-технічних станцій, спеціалістів сільського господарства 
Дніпропетровської області до всіх трудівників сільського господарства

Догляд за посівами почнемо 
з боронування. Проведемо боро
нування до появи сходів і дво
разове боронування після появи 
сходів. За період вегетації рос
лин забезпечимо 2—3 поздовж
ньо-поперечних різноглибоких 
обробітки посівів. Усі прополю
вальні агрегати устаткуємо лег
кими райборінками для боро
нування міжрядь одночасно з 
механізованим прополюванням.

Для підвищення продуктив
ності кукурудзозбиральних ком
байнів і автомашин на збиран
ні врожаю організуємо роботу 
СК-2,6 і КУ-2А груповим мето
дом. Збирання проведемо в
стислі строки: на силос у пе
ріод молочно-воскової стиглості 
за 12— 15 робочих днів і на 
зерно в повній стиглості за 
20— 25 робочих днів.

Тракторні бригади: колгоспу 
«Зоря комунізму» Криничан
ського району (бригадир Герой 
Соціалістичної Праці т. Шев
ченко), колгоспу імені Фрунзе 
Межівського району (бригадир 
т. Сулима) та багато інших 
бригад області вирішили роз
горнути змагання за те, щоб 
завоювати право називатись 
бригадами комуністичної праці. 
Бригади зобов’язуються жити, 
вчитись і працювати по-кому
ністичному. Механізатори пос
тійно підвищуватимуть свою 
кваліфікацію, будуть активно
підтримувати все нове, передо
ве і впроваджувати його у кол
госпне виробництво, передавати 
свій досвід іншим колгоспам і 
радгоспам. Бригади боротимуть
ся, щоб не було жодного ви
падку порушення трудової дис
ципліни, бракоробства, нееко
номного витрачання пального,
мастил і запасних частіш. Пра
цівники бригад систематично 
працюватимуть над підвищен
ням свого політичного і куль
турного рівня, щоб бути прик
ладом для всіх колгоспників не
тільки в праці, але а у побуті, 
в неухильному виконанні пра
вил і норм громадського життя.

Готуючи гідну зустріч ХХІ 
з ’ їздові КПРС, ми звертаємося 
до всіх працівників сільського 
господарства з закликом роз
горнути змагання за одержання
високого врожаю кукурудзи, 
соняшника та інших просапних 
культур, за широке впроваджен
ня комплексної механізації ви
рощування цих культур на всій
площі посіву, за значне збіль
шення виробництва зерна, м’я
са, молока та інших продуктів 
сільського господарства в 1959 
році.

Звернення обговорено і прийнято на зборах колгоспни
ків, працівників радгоспів і РТС, спеціалістів сільського 
господарства Дніпропетровської  області.

вирощування кукурудзи і со
няшника.

В осінньо-зимовий період у 
колгоспах, РТС і радгоспах 
проведемо семінари механізато
рів, членів ланок комплексної 
механізації, бригадирів вироб
ничих бригад, механіків, агро
номів, голів колгоспів і дирек
торів радгоспів, на яких будуть 
глибоко вивчені передові при
йоми сівби, догляду за посіва
ми, збирання врожаю, а також
весь комплекс агротехніки ви
рощування високого врожаю 
цих культур.

Організуємо вивчення меха
нізаторами суміжних професій 
з тим, щоб тракторист був ме
ханізатором широкого профілю 
і досконало володів спеціаль
ностями сівача квадратно-гніз
дової сівалки, комбайнера на 
комбайнах СК-2,6, КУ-2А, С-4М.

2. Впровадимо у виробництво 
весь комплекс агротехнічних 
прийомів, розроблений в облас
ті на основі передового досвіду 
і досягнень наукових закладів. 
Кукурудзу в кожному колгоспі 
і радгоспі буде розміщено по 
глибоко зораному зябу. На ве
ликі площі буде вивезено пе
репрілого гною по 8— 10 тонн 
на гектар; при сівбі кукурудзи 
внесемо в гнізда дрібними до
зами органомінеральні суміші.

Велику увагу приділимо на
громадженню, збереженню і 
економному витрачанню вологи. 
В зимовий період організуємо 
снігозатримання на всій площі 
посіву просапних культур. Ран
ньовесняне боронування всього 
зябу проведемо в стислі строки, 
не більш як за два робочих дні. 
Під посів кукурудзи проведемо 
дві різноглибокі культивації.

Сівбу кукурудзи проведемо
квадратно-гніздовим способом 
тільки гібридним насінням пер
шого покоління не нижче пер
шого класу з попереднім со
нячним обігріванням і протру
юванням його. Доб’ємося висіву 
заданої кількості насіння в кож
не гніздо з тим, щоб не прово
дити проривку сходів. За сівбу 
правильними квадратами і висів
у гнізда заданої кількості зер
на трактористові і сівальникові 
будемо нараховувати в поряд
ку заохочення по 0,15 трудод
ня за кожний гектар посіву. З 
мстою створення більшої мате
ріальної заінтересованості кол
госпників, механізаторів в одер
жанні високих урожаїв куку
рудзи з мінімальними затратами 
праці в кожному колгоспі 
впровадимо заохочувальну оп
лату праці.

ми намічаємо провести такі за
ходи:

1. Здійснити комплексну ме
ханізацію вирощування куку
рудзи, соняшника та інших 
просапних культур на площі 
понад 700 тисяч гектарів. З 
цією метою в складі виробни
чих бригад колгоспів і відділ
ків радгоспів створимо ланки
комплексної механізації виро
щування високого врожаю ку
курудзи, соняшника та інших 
просапних культур з мінімаль
ними затратами праці.

Залежно від площі посіву 
просапних культур у бригаді, 
розміру  полів сівозмін і марок 
тракторів організуємо ланки в 
складі:

— п’яти - шести механізато
рів широкого профілю ( у ве
ликих виробничих бригадах) для 
вирощування врожаю кукуруд
зи, соняшника та інших просап
них культур на площі 500— 600 
гектарів, з розрахунку 100 гек
тарів на одного чоловіка. За 
цією ланкою закріплюються 
трактори ДТ-54, «Беларусь» з
набором сільськогосподарських 
машин: плуги, культиватори 
КП-4, КУТС-4,2, КРН-4,2, сі
валки СКГН-6, СКГН-6В, зчепи 
легких і важких борін, райбо
ронок , комбайни СК-2,6, КУ-2А 
і С-4М:

— трьох механізаторів, за 
якими буде закріплено трактор 
ДТ-54 і набір грунтообробних, 
посівних та збиральних машин 
для вирощування врожаю про
сапних культур на площі 300
гектарів;

— двох механізаторів, які 
матимуть у своєму розпоряджен
ні трактор «Беларусь» і набір 
сільськогосподарських машин 
для вирощування врожаю ку
курудзи і соняшника на площі 
200 гектарів. 

Ланку очолюватиме старший, 
досвідчений тракторист. За ке
рівництво ланкою йому нарахо
вуватиметься 3 проценти тру
доднів, вироблених механізато
рами ланки. Кожну механізо
вану ланку до 15 грудня ц. р. 
буде укомплектовано необхід
ним набором сільськогосподар
ських машин. За нею закріп
люються площі в натурі. Буде 
виготовлено додатково 2500
комплектів райборонок для бо
ронування посівів в агрегаті в 
період міжрядного обробітку ку
курудзи, 500 пристроїв до сі
валок для внесення мінераль
них добрив дрібними дозами в 
гнізда при сівбі.
 До 1 лютого 1959 року за
кінчимо ремонт тракторів, квад
ратно-гніздових сівалок, куль
тиваторів, борін, зчепів та ін
шого інвентаря, необхідного для

(Закінчення).
В тезах доповіді товариша М. С. 

Хрущова перед трудівниками се
ла поставлено великі і відпові
дальні завдання—добитися та
кого зростання сільськогоспо
дарського виробництва, яке 
дасть змогу в достатку забезпе
чити населення продуктами хар
чування в широкому асортимен
ті, високої якості і задовольни
ти всі інш і потреби держави в,
сільськогосподарських продук
тах. Тепер у сільському госпо
дарстві, як і в усіх галузях на
родного господарства, на пер
ший план висуваються питання 
підвищений продуктивності пра
ці, скорочення затрат праці і 
коштів на виробництво одиниці 
продукції.

Прагнучи зменшити затрати 
праці на вирощування кукуруд
зи і знизити собівартість сіль
ськогосподарської продукції, 
трудівники сільського господар
ства області вирішили забезпе
чити в 1959 році комплексну 
механізацію вирощування куку
рудзи, соняшника та інших
просапних культур.

Підрахувавши свої можливос
ті, колгоспи і радгоспи області 
взяли зобов’язання виростити 
врожай кукурудзи по 30 цент
нерів зерна і 350 центнерів зе
леної маси разом з качанами 
з гектара на всій площі посіву. 
Колгоспники і механізатори 
Солонянського, П ’ ятихатського, 
Синельник івського, Ново-Пок
ровського, Новомосковського
районів зобов'язалися вирости
ти на всій площі посіву врожай 
кукурудзи по 35— 40 центнерів 
зерна з гектара. Колгосп імені 
Калініна Новомосковського ра
йону взяв зобов’язання вирос
тити врожай кукурудзи по 50 
центнерів зерна і 400 центнерів 
зеленої маси разом з качанами 

 з гектара на всій площі посіву.
Механізатори тракторної

бригади колгоспу «Зоря кому
нізму» Криничанського району, 
якою керує Герой Соціалістич
ної Праці т. Шевченко, взяли 
зобов’язання виростити врожай
кукурудзи по 55 центнерів зер
на з гектара на площі 750 гек
тарів. Механізатори тракторної 
бригади колгоспу імені Фрунзе 
Межівського району, де брига
диром т. Сулима Г. І., зобов’ я
зались виростити врожай ку
курудзи: зерна по 55 центнерів 
на площі 200 гектарів і по 40
центнерів на площі 300 гекта
рів, зеленої маси з качанами 
по 400 центнерів з гектара.

Для одержання високого вро
жаю кукурудзи, соняшника та 
інших просапних культур на 
всій площі посіву і скорочення 
затрат праці на їх  виробництво
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Чого варті ваші обіцянки, 
товариші Бодашко і Суржиков?

Шумним був той день, коли 
голова правління колгоспу 
«40-річчя ВЛКСМ» Микола 
Олексійович Бодашко та секре
тар первинної  парторганізації 
Г. Суржиков брали соціалістичні 
зобов’язання.

— Все зробимо для того, 
щоб у цьому році від кожної 
корови надоїти не менше 2300 
літрів молока!—запевняли во
ни.— Н е знижуватимемо надої

Раціону годівлі недотримую
ться майже всі доярки. Соло
му кидають у ясла неподрібне
ну. Та це не тривожить також 
ні завідуючих молочно-товар
ними фермами Михайла Петрен
ка та Костянтина Ляшецького, 
ні зоотехніка Олексія Тирсу. 
Їм аби трудодні справно запи
сували, а тс, що добовий надій 
від кожної корови останнім ча
сом становить не більше двох 
літрів, ї х не турбує.

Не контролює роботу тварин
ників і М. Бодашко. На запи
тання, чому в колгоспі не пере
робляють грубі корми, він від
повідає коротко:

— Скоро будемо подрібню
вати...

А чому б не створити запас 
подрібнених кормів біля кож
ного фермського приміщення, 
організувати запарювання та об
робку їх  хім ічним способом. 
Адже такі корми краще за

молока і в зимовий період!
Влітку продуктивність корів 

була непоганою, а тільки на
стала зима, надої молока зни
зились. В третій декаді листо
пада від кожної корови було 
надоєно по 26,3 літра молока, 
а за перші десять днів груд
ня—лише по 20,1 літра. Це 
найгірший показник у районі.

Районна газета «Ленінець» 
вже писала про недоліки у кол
госпі «40-річчя ВЛКСМ» в ор
ганізації догляду, годівлі та 
утримання громадської худоби. 
Однак веселівці до цього часу 
не зробили відповідних виснов
ків. Товаришам Бодашку і Сур
жикову критика, як кажуть,

в одне вухо входить, а и дру
ге виходить.

Корів до цього часу годують 
незадовільно. По кілька днів 
підряд дають худобі лише со
лому, а потім кілька днів зго
довують досхочу жом, куку
рудзяний силос. Корови об’їда
ються , хворіють шлунками, 
знижують надої молока.

своюються організмом тварин, 
сприяють підвищенню надоїв 
молока. Тим більше, що в кол
госпі є необхідні кормопере
робні машини.

На жаль, цим питанням 
М. Бодашко та Г. Суржиков до
сі не цікавилися. Вони втрати
ли почуття відповідальності за 
доручену справу, працюють за 
принципом «якось воно буде».

Голова правління виправдує 
низькі надої молока тим, що 
корови не отелились і взагалі 
взимку продуктивність худоби 
надає. Але ж у цьому колгос
пі є доярки М. Савченко, В. Са
єнко, В. Куценко, які вже на
доїли понад 2200— 2300 літрів 
молока і взимку домагаються 
непоганих показників. Чому б 
їх досвід не поширити серед 
усіх тваринників?

С. ЛАНЖ ЕНКО.

ЗВЕДЕННЯ
про надої молока в колгоспах 

району за першу декаду 
грудня 1958 року 

за даними планового 
відділу райвиконкому 
(в  літрах на корову)

Назва колгоспів
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ім. Свердлова 47,7 +  6,9
ім. Фрунзе 47,6 -  1,7
ім. М. Горького 45,7 + 0,2
ім. Шевченка 44,2 +  2,5
ім. Дзержинського 44,1 + 2,3
ім. Енгельса 42,6 + 1.1
ім. Мічуріна 39,4 +2,3
ім. Орджонікідзе 37,8 +  1,3

„Шлях Л еніна“ 37,5 + 1,7
ім. Карла Маркса 35,8 -  1,2
ім. Чапаєва 33,8 +  3,8
ім. Калініна 31,7 +  3,3
ім. Леніна 31,3 +  6,6
ім. Жданова 31,2 -  5,7
ім. Щорса 30,7 +  0,7
ім. Чкалова 27,8 +  4,2
ім. Кірова 27,0 -  2,2
ім. Куйбишева 25,2 -  2,0
ім. Сталіна 24,6 -  2,2

„Україна“ 24,2 -  5,3
„40-річчя ВЛ К СМ “ 20,1 -  6,3

По району 31,8 —  0,9

Окремі колгоспи— імені Свер
длова, імені Леніна, імені Шев
ченка та ряд інших— у першій 
декаді грудин домоглися деяко
го підвищення продуктивності 
громадської худоби.

Але ще багато господарств 
відстає по надоях молока. У 
колгоспах «40-річчя ВЛКСМ», 
«Україна», імені Сталіна, імені 
Куйбишева за десять днів лис
топада надоєно від кожної ко
рови тільки по 20— 25 літрів 
молока.

Низькі надої—це результат
незадовільного догляду, го
дівлі та утримання худоби. 
У  названих колгоспах тва
ринам дають мало соковитих 
та концентрованих кормів, ба
гатих на білки. Грубі корми не 
подрібнюють і не запарюють.

У керівників деяких колгос
пів створилося враження, що 
у зимовий період надої молока 
обов’язково падають. Та це не 
вірно. Якщо правління та пар
тійні організації по-справжньо
му візьмуться за організацію 
правильної годівлі худоби, то 
надої молока зростатимуть.

Хто хоче, той доб’ється
напрямках. Колгоспниці під
саджували пусті лунки, обсапу
вали рослини в гніздах.

А коли кукурудза дозріла, 
всі члени ланки вийшли на зби
рання врожаю. Збирали друж
но, з піснями. Та як було не 
співати: на кожному стеблі 
звисали по два–три великі 
качани. Як тільки зібрали вро
жай, підбили підсумки і вияви
лось, що кожний гектар видав 
у середньому по 60— 65 цент
нерів зерна кукурудзи.

Крім кукурудзи, трудівниці
вирощували також цукрові бу 
ряки, і тут їх  праця окупила
ся високим врожаєм. Більш як 
но 300 центнерів коренів з гек
тара зібрали обидві ланки.

А зараз колгоспниці готую
ться, щоб у наступному році 
виростити ще вищий урожай.

С. ДАНІЛОВ.

У третій виробничій бригаді 
сільгоспартілі імені Леніна, 
де бригадиром Василь Микито
вич П ідлубний, минулої осені 
було створено дві ланки по ви
рощуванню високих урожаїв 
кукурудзи. Очолили ланки сум
лінні трудівниці Ніна Олексіїв
на Яровенко та Таїса Василів
на Петрова.

Багато зусиль доклали кол
госпниці, поки виростили висо
кий урожай. Щ е з зими на 
кожний гектар закріпленої пло
щі вивезли по 15 тонн пере
гною, заготовляли попіл, пта
шиний послід, які весною вно
сили в грунт під час обробіт
ку посівів.

За якістю сівби слідкували 
самі ланкові. А сіяли куку
рудзу квадратно-гніздовим спо
собом. Це дало змогу обробити 
міжряддя механізмами в обох

Добре, та не дуже
Є дуже мудра народна при

казка:
«— Селянин копійку знай

шов .
— Це добре.
— Добре, та не ду же...»
І так без кінця. Ми, звичай

но, не збираємось наводити 
зміст всієї приказки. В цьому 
немає ніякої потреби: людям 
вона давно відома. Але в тім 
то й справа, що не за високи
ми горами, не за глибокими 
морями, а в Ново-Миргород
ському районі в колгоспі імені 
Мічуріна відбуваються події, 
дуже і дуже аналогічні змісту 
приказки. Як і? А ось такі.

Виростили в цьому році кол
госпники другої комплексної
бригади вище названого кол
госпу кукурудзу. Ціле літо рос
тили, доглядали, пестили. А 
вже ж і кукурудза вдалася. 
Стебла високі, стрункі, кучеря
ві, качани великі, дорідні. Ко
ротше кажучи, не качани — 
лялечки.

— Це добре,— скажете ви.
— Добре, та не дуже.

— А чому?
— Бо дуже мало тієї куку

рудзи їдять колгоспні свині, 
корови, коні.

— Це вже погано.
— Зате по горло ситі зайці, 

горобці, миші і всякі інші ди
кі звірі та птиця.

Пробачте, але тут аналогія 
порушується, бо вже ніхто не 
скаже, що «це добре».

Щ о ж тут доброго, коли на 
полі гине цінна культура, зво
дяться нанівець плоди люд
ської праці.

Уявіть собі чималу пло
щ у— понад 30 га—це посіви 
кукурудзи. Близько десяти гек
тарів кукурудзи ще не зібрано,
а решта зібрана. Але це так 
тільки мовиться зібрана. Не 
зібрана, а змучена. Бо все по
ле вздовж і впоперек ряснить 
жовтими качанами, яким, оче
видно, так вже на роду напи
сано не потрапити в комору. 
Та не тільки поле, а навіть і 
навколишні дороги засипані до
рогоцінним зерном.

Стебла кукурудзи, які зали

шились на пні, збирає куку
рудзозбиральний комбайн. Ка
чани висипає прямо на землю. 
Звичайно, комбайнер має на 
увазі, що їх  підбиратимуть. І 
качани справді підбираються. 
Але як?

Возії роблять цю справу 
п’яте через десяте. Одні кучки 
качанів зовсім пропускають, 
інш і добирають лише до поло
вини і їдуть далі.

Звідки така недбайливість? 
Відповідь дуже проста. В го
нитві за рейсами. Адже чим 
більше рейсів, тим більше і 
трудоднів. Навіщо ж, мовляв, 
затримуватися за якоїсь сотні 
качанів.

А Пилип Табунець— обліко
вець цієї бригади—дуже добра 
людина. Розкидається колгосп
ними трудоднями, бо вони ж 
невласні. Нікого з возіїв не 
зобидить.

Бригадира Бреуроша також 
не бентежила та обставина, що 
половина врожаю залишилося 
на полі, гине. Навіщо ж турбу
ватись. Це ж, мовляв, не моє — 
колгоспне.

Та не байдуже до цього лю

дям, які своєю кропіткою пра
цею виростили цю кукурудзу. 
Для чого ж тоді трудилися 
колгоспники? Виходить, для
того, щоб не загинули з голо
ду польові миші.

Наївні необізнані люди мог
ли б сказати:

— А чому комбайн не ви
вантажує кукурудзу прямо в 
підводи? Це ж раціональніше.

— Звичайно, раціональні
ше,— відповіли б обізнані кол
госпники.— Та де ж тих підвід 
набрати?

— Як де? В бригаді повин
ні бути.

— Розуміється, повинні бу
ти, тільки не в нашій. То все 
в інших бригадах буває, а ми, 
мабуть, щось таке... особливе.

І дійсно. Друга комплексна 
бригада, яка має в своєму роз
порядженні багато гектарів кол
госпної землі, володіє цілою 
«масою» транспорту. Не більше
й не менше, а прямо-таки ма
сою: аж три безтарки ще й два 
вози. Була, правда, ще й гар
ба. Але ж у природі немає н і
чого вічного і тому вона пола

малася. Ну поламалась, так по
ламалась. Що ж тут такого. 
Взяти ї ї  та й полагодити. І 
гарбу справді полагодили б, як
би... Вся справа в «якби». І є 
ж таке слово на світі! Ясніше 
кажучи, нікому до тої гарби 
взятись.

У бригаді працює лише один 
тесляр, ще й до того людина 
вже похилого віку. Добре пра
цює старий, але, як кажуть, 
один в полі не воїн. Роботи
так багато, що справитись з 
нею одному, кому б там не бу
ло, фізично просто неможливо.

Ви може подумаєте, що в 
бригаді мало теслярів. Є там 
теслярі— не теслярі, а майстри 
на всі руки. Та, бачте, завгосп 
Михайло Залізко вважає за кра
ще не підпускати тих майстрів 
до теслярні і на гарматний по
стріл, а використовувати їх  па 
інших роботах.

Отож і стоїть поламана гар
ба, лежить, гниє в полі куку
рудза, реве на фермах худоба, 
так і не діждавшись смачного 
корму.

Ю. КОВАЛЬ.

Вінницька область. У змаганні за різке збільшення вироб
ництва продуктів тваринництва колгоспники сільгоспартілі імені 
Карла Маркса Крижопільського району добиваються значних ус
піхів. За 10 місяців тут уже було одержано на кожні 100 гекта
рів земельних угідь по 440 центнерів молока і по 141 центнеру 
м’яса, в тому числі свинини— по 00,8 центнера на 100 гектарів 
орної землі.

Ці успіхи—результат широкого застосування прогресивних 
прийомів зоотехнії, створення міцної кормової бази. На кожну  
корову тут заготовлено но 25 тонн кукурудзяного силосу, а 
також багато інших кормів.

Знижується собівартість тваринницької продукції. Якщо в 
деяких колгоспах району центнер свинини коштує більш як 800 
карбованців, то в сільгоспартілі імені Карла Маркса—478 кар
бованців.

Основні кадри колгоспних ферм—молодь. Молоді тваринни
ки оволодівають зоотехнічними знаннями, передовим досвідом.

На фото: зоотехнік колгоспу П. Т. Корчовий проводить 
заняття з тваринниками за темою „Підвищення жирності моло
ка“. З розповіддю про свій досвід виступає доярка М. Л. Киз
люк. Вона вже одержала більш як по 3600 кілограмів молока 
на кожну корову своєї групи при жирності 4,2 процента.

Фото Ю. Копита (Фотохроніка РАТАУ).
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Так сказала Ніна Василівна
С ільська школа. В класах ти

хо. Йде у рок. В учительській си
дить директор з д вома вчителями, 
щось пишуть, п ідраховують. Пев
но, складають розклад.

В к імнату заходить середніх 
л іт жінка, повна, рум ’ яна. Ось 
вона ш виденько підійшла до сто 
лу, за яким сидів директор, 
пильно поглянула на папери, а 
потім як стрельне:

— Т а як це ви см ієте без мене 
складати розклад?!

Так крикнула, що аж шибки у 
в ікнах забряжчали. П от ім  п ід 
ступила ще ближче до директора 
і стала з у с іє ї сили гамселити 
кулаками по столі і викрикувати 
такі слова, яких мало є нав іть в 
найтовщих орфограф ічних слов
никах.

Директор хотів  було втихомири
ти ж інку. Та де там! І слухати 
не хоче. Кричить, лається.

— А  я кажу: буде по-моєму! Я 
доб’юсь свого!— репетує Н іна Ва
силівна.—Я знаю таке слово, що 
як скажу його, то ви всі будете 
переді мною ось тут кланятись!

Як там було— невідомо. Може

таки сварлива ж ін ка  те чар івне 
слово сказала директоров і на ву
хо, а може й ні. Але  свого доби
лась. На другий день розклад 
було знову перероблено з ураху
ванням крикливих зауважень Ніни 
Василівни Ш евченко. 

Х то  така Н іна Васил івна пи
таєте? Прибиральниця Костян 
тин івсько ї школи.

А  чому вона втручається в пе
дагогічн і справи? П ро  це запи
тайте у директора. Ох, нелег
ко йому доводиться. Н іна Васи
лівна сво ї прям і обов 'язки  вико
нує погано. Груби  палить п ід 
час уроків , за чистотою  в кла
сах не пильнує. А  попробуйте 
що сказати. Вона вам таке ви
читає, що від сорому з ш коли 
втечете.

А  директор терпить. Вже й 
профспілкова орган ізац ія  хотіла 
його захистити . Та де там. І не 
говоріть.

— Л юдей треба виховувати, — 
жалібно говорить Петро Леон
тійович.

От і виховує...
М. ВІТРОВИЙ.

Стоять коні на припоні
Погано використовують робочих коней у госпо

дарстві керівники виробничих бригад колгоспу імені 
Мічуріна М. Бреурош, І. Чорний, А. Крикотненко.

Стоять коні на припоні, 
Стоять та нудьгують.
Без роботи бідні коні 
Кращі дні марнують.
Під замками їх тримають 
Л ітом і зимою,
Дають сіно, напувають 
З джерела водою.

Трактори й автомашини 
Корми доставляють... 
Вигинають коні спини—  
Хомутів прохають.
А завгосп і бригадири 
Все про замки дбають, 
Вороних в сарай закрили,
Ще й вози ламають .

І. КОМАРИК.

Страшний сон
І присниться ж отаке людині! 
Іван Логвинович після міцної 

вечері приліг на печі трохи по
грітись. Надворі тріщить мороз. 
Ніч темна. П іч тепла. В хаті ти
хо. От і заснув чоловік м іцним 
богатирським сном. А приснилось 
йому...

Н іби заходить в хату тракторі 
„ У -2 “- і каже:

— Ну що, дядечку, тепла піч? 
Досить вилежуватись! Ходімо в 
поле.

Підвівся Іван Логвинович, одяг
нувся і вийшов з хати. А трак
тор бере його за руку. Та так і 
прилипли пальці до холодного 
заліза. Ідуть у степ. Бондаренко 
мовчить. Трактор теж.

Підійшли до польового стану 
тракторної бригади. Іван Логви
нович як глянув, так і похололо 
на душі. Яке тут безладдя! Різні 
машини лежать тут і там у бур’я
ні, псуються, ржавіють.

А  трактор крізь зуби сердито 
процідив:

— Бачиш, господаре, як збері
гається народне добро? А  за ньо

го колгосп заплатив чималу суму 
грошей.

Мовчить Іван Логвинович, не
мов води у рот набрав.

Отак пройшли вони поміж ма
шинами, а потім трактор підвів 
голову колгоспу до якогось бу
диночка. Дах на ньому не докри
тий. Замість вікон і дверей— чор
ні д ірки.

—  Щ о, не взнаєш  цього буди 
ночка? Забув про нього? А  вже 
два роки  будує його колгосп для 
механізаторів! Н у  заходь, заходь 
до хати!

Бондаренко зайшов.
— Р оздягайся !—суворо наказує 

трактор.— Чого тремтиш ? Роздя
гайся і ля гай  он там у кутку  
спати!

— Ой! Рятуйте!!!—крикнув Іван 
Л огвинович.

І проснувся...
Г . ПАВЛОВИЧ.

с. Л ікарево.
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У к р а ї н с ь к и й  б а й к а р
(До 110-річчя з дня смерті Є. П . Гребінки)

Євген Павлович Гребінка ві
домий насамперед як україн
ський байкар. Його «езопівські» 
твори, що відзначаються гли
бокою людяністю, національ
ним колоритом, простотою і 
здоровим гумором, завжди зна
ходили і знаходять живий від
гук в серцях читачів. І не 
випадково через шістдесят два 
роки після його смерті І. Фран
ко писав, що як байкар Гре
бінка займає в українській л і
тературі одно з перших місць.

Кращі твори Є. Гребінки 
пройняті громадськими гуман
ними мотивами, їм властива со
ціальна спрямованість. Письмен
ник викривав жорстокість 
і сваволю поміщиків, продаж
ність і хабарництво царських 
чиновників, гнівно говорив про 
несправедливість. На першому 
плані у нього майже завжди
стоїть пригноблений народ 
(«краще зерно»), моральна пе
ревага якого над панами («по
лова», «пусті колоски») відчу
вається в кращих байках Гре
бінки. В цьому сила байкаря. 
Проте Гребінка, який стояв на 
ліберальних позиціях, не висту
пав прямо проти кріпацтва. Він 
не відкидав ладу, що існував 
тоді, а лише намагався його 
підштопати.

Крім байок, Гребінка писав 
вірші, повісті, оповідання, ро
мани. В них відображено окре
мі моменти з історії України,

Український письменник 
Є. П. Гребінка.

побут і звичаї чиновництва, 
самодурство пом іщиків і тяжку 
долю кріпаків, показано «ма
леньку людину», яка гине в 
задушливому оточенні, в зат
хлій атмосфері того часу. Ок
ремі його прозаїчні твори ви
соко оцінив В. Г. Бєлінський, 
хоч у цілому проза Гребінки

нерівноцінна і ідейною спря
мованістю, і художнім рівнем.

Є. Гребінка, як і, скаже
мо, Котляревський, а згодом 
Шевченко, Марко Вовчок, Леся 
Українка, писав українською і 
російською мовами. Тому його і 
називають часто російсько-ук
раїнським письменником. Це 
ще раз підкреслює спорідне
ність двох культур.

Письменницька діяльність 
Гребінки тісно пов’язана з його 
видавничими справами, з про
пагандою української літера
тури. Він організував друку
вання творів Квітки-Осно
в'я ненка в Петербурзі, збирав
матеріал для видання ук
раїнською мовою «Літератур
них додатків» до «Отечествен
ных записок», випустив альма
нах «Ластівка», брав участь в 
альманаху «Физиология Петер
бурга», в якому виступали Бє
лінський, Некрасов, Григорович.

Український народ ніколи 
не забуде, що Гребінка зробив 
людству величезну послугу, 
сприявши разом з передовими 
діячами Росії визволенню 
Т. Г. Шевченка з кріпосної не
волі і першому виданню «Коб
заря» в 1840 році.

А. М АТВЄЄВ.

К орис н і  п о р а д и
* Тверде м’ясо при варінні 

швидко м’якшає, якщо дода
ти до нього трохи  оцту.

* Молоко при кип’ятінні не 
вбіжить, якщо край посудини 
змазати жиром.

* Коли ріжете цибулю, змочуй
те н іж у холодну воду. Тоді 
цибуля не буде щипати вам очі.

* Якщо перед чисткою рибу 
опустити в окріп—луска схо
дить легко.

Сьогодні на екранах
Сьогодні для робітників, 

службовців, хліборобів Ново
миргородщини будуть демонст
руватися такі кінокартини:

У Ново-Миргороді та селі 
Панчевому — «Дівчина у чор
ному»;

У селі Коробчино— «Ластів
ка», «Богдан Хмельницький»;

У селі Канежі— «Випадок на 
шахті вісім», «Біля полярного 
кола», «Подорож по Ін
дії».

Скоро— новорічне свято
Велике пожвавлення панує 

в ці дні біля прилавків мага
зинів культтоварів. Сюди при
ходить не тільки юні покупці, 
а й дорослі, щоб придбати ялин
кові прикраси до новорічного 
свята.

— Мені, будь ласка, подай
те Діда Мороза та Снігурочку,— 
просить літній чоловік.

—А мені білочку та півни
ка,— говорить першокласник.

Новорічне свято. Ск ільки 
щастя, скільки радості і неза
бутніх вражень приносить воно 
дітям і дорослим! Довго пам'я
тають діти красиву ялинку, 
Діда Мороза, який приніс по
дарунки.

І як буває інколи прикро, 
коли не можна купити ялин
кове дерево, новорічний пода
рунок. Діти не хочуть того зро
зуміти, що окремі дорослі дяді 
з райспоживспілки забувають 
про новорічне свято, не по
турбуються про своєчасне за
везення потрібної кількості
ялинкових дерев, подарунків. 
Хочеться побажати торговель
ним працівникам, щоб у цьому 
році таких прикрих фактів не 
було. 

Д. М ОРОЗЕНКО.

Братерська дружба

В пам’яті трудівників сільгоспартілі імені Орджонікідзе 
надовго залишиться радісний вечір дружби, проведений 
у клубі. На цьому вечорі зустрілися представники багатьох 
націй Радянського Союзу. Це були студенти Львівського 
торгово-економічного інституту, які допомагали колгоспові 
у завершенні збирання врожаю кукурудзи.

Про велику і непорушну дружбу народів нашої Бать
ківщини говорив на вечорі представник грузинського наро
ду кандидат історичних наук Г. Джемашвілі, керівник гру
пи студентів. Про життя узбецьких селян розповів студент 
Каміл Махмудов. Про щасливе життя азербайджанського 
народу говорив Роман Гачадзе. Тепло зустріли хлібороби 
виступи юнака з Білорусії Віктора Гукайла, росіянина-са
ратовця Анатолія Корнєєва та інших.

Гучні оплески заповнили весь зал, коли пролунали сло
ва: «Хай буде міцною дружба між студентами і молоддю 
нашого колгоспу!» В цю хвилину на сцену вийшли дівчата- 
колгоспниці і вручали юнакам-студентам букети живих кв і
тів. Цей урочистий момент і зафіксував фотограф на знім
ку, який публікує газета.  

Минуло близько двох місяців. Студенти листуються з 
колгоспниками, пишуть про свої успіхи в навчанні, а кол
госпники повідомляють про трудові діла, про підготовку до 
весни. Братерська дружба весь час міцніє.
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