
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

ЗАКЛИКИ ЦК КПРС
до 41-х роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції

Хай живе Комуністична партія Радянського Сою
зу — велика запалююча і керівна сила радянського на
роду в боротьбі за побудову комунізму !

Під прапором марксизму-ленінізму, під керівницт
вом К омуністичної парт ії—вперед, до перемоги к ому
нізму!

Хай живе комунізм—світле майбутнє всього люд
ства!
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1 . Хай ж ивуть 4 1 -і роковини Великої Жовт
невої соціалістичної революції!

2 . Слава Великому Жовтню, який відкрив но
ву еру в історії людства— еру краху капіталізму 
і торжества соціалізму!

3 . Хай живе марксизм-ленінізм— переможний 
прапор Великої Жовтневої соціалістичної рево
люції!

4 . Хай живе ХХІ з ’їз д  Комуністичної партії 
Радянського Сою зу— з’їзд  будівників комунізму!

5. Палкий привіт комуністичним і робітничим 
партіям всіх к раїн — авангардові робітничого кла
су і всіх трудящих у  боротьбі за мир, демокра
тію і соціалізм! Хай живе нерушима братерська 
єдність і згуртованість комуністичних і робітничих 
партій!

Вище прапор марксизму-ленінізму!
6. Бойова солідарність міжнародного робітни

чого класу— запорука непереможності справи де
мократії і соціалізму. Вище прапор пролетарського 
інтернаціоналізму!

7 . Пролетарі всіх  країн, єднайтеся!
8 . Трудящі всіх країн! Хай міцніє єдність 

дій між усіма організаціями трудящих у  боротьбі 
за мир, демократію і соціалізм!

Всі на боротьбу проти небезпеки виникнення 
нової війни. Ріш уче викривайте імперіалістичних 
паліїв війни!

За мир і співробітництво між народами!
9. Народи світу! Вимагайте від урядів США 

і Англії негайного припинення випробувань атом
ної і водневої зброї на вічні часи!

10 . Народи світу! Боріться за заборону атом
ної і водневої зброї, за скорочення озброєнь і 
збройних сил!

11 . Братерський привіт усім народам, які бо
рються за мир, за демократію, за соціалізм!

12 . Хай живе могутній соціалістичний табір— 
незламний оплот миру і безпеки народів! Хай міц
ніє і процвітає велика співдружність народів країн 
соціалістичного табору!

1 3 . Братерський привіт великому китайському 
народові, який будує соціалізм, рішуче і одно
стайно бореться проти втручання імперіалістичних 
агресорів у внутрішні справи Китаю!

Хай живе неруш има дружба і сп івробітництво 
радянського і китайського народів— могутній оплот 
миру в усьому світі! 

14 . Братерський привіт трудящим Народної 
Республіки Албанії, які будують соціалізм! Хай 
живе нерушима дружба і співробітництво між ра
дянським і албанським народами!

15 . Братерський привіт трудящим Народної 
Республіки Болгарії, які будують соціалізм! Хай 
живе нерушима дружба і співробітництво між ра

дянським і болгарським народами!
16 . Брате рський привіт трудящим Угорської 

Народної Республіки, які будують соціалізм! Хай 
живе нерушима дружба і співробітництво між ра
дянським і угорським народами!

17 . Братерський привіт трудящим Демократич
ної Республіки В ’єтнам, які будують соціалізм, бо
рються за національне об’єднання своєї країни на 
демократичних началах! Хай живе нерушима друж
ба і співробітн ицтво між радянським і в’єтнам
ським народами!

18 . Хай живо Німецька Демократична Рес
публіка— оплот миролюбних сил всіє ї Німеччини 
в  б оротьбі за мир, за  єдину демократичну Німеч
чину! Братерський привіт трудящим НДР, які 
будують соціалізм!

Братерський привіт трудящим і всім прогре
сивним силам Федеративної Республіки Німеччини, 

які борються проти мілітаризму і атомного озбро
єння бундесверу, за мир в Європі!

Хай міцніє дружба між радянським і німе
цьким народами!

19 . Братерський привіт трудящим Корейської 
Народно-Демократичної Республіки, які будують

соціалізм, борються за національне об’єднання  
своєї країни на демократичних началах! Хай ж и
ве нерушима дружба і співробітництво між радян
ським і корейським народами!

2 0 . Братерський привіт трудящим Монгольської 
Народної Республіки, які будують соціалізм! Хай ж и
во нерушима дружба і сп івробітництво м іж  радян
ським і монгольським народами !

21 . Братерський привіт трудящим Польської 
Народної Республіки, які будують соціалізм! Хай 
живе нерушима дружба і співробітництво між ра
дянським і польським народами!

2 2 . Братерський привіт трудящим Румунської 
Народної Республіки, які будують соціалізм! Хай 
живе нерушима дружба і співробітництво між ра
дянським і румунським народами!

23 . Братерський привіт народам Чехослова
цької Республіки, які будують соціалізм! Хай живе 
нерушима дружба і співробітництво між радян
ським і чехословацьким народами!

24 . Братерський привіт трудящим Федератив
ної Народної Республіки Югославії! Хай міцніє 
дружба радянського і югославського народів в ін 
тересах боротьби за мир і соціалізм!

2 5 . Палкий привіт великому індійському н а
родові, який бореться за прогрес  своєї Батьківщи
ни, за мир в А зії і в усьому світі! Хай міцніють 
дружба і співробітництво між народами Радянсько
го Союзу і Індії!

2 6 . Палкий привіт народам Індонезії, Бірми, 
Цейлону, Камбоджі, які борються за  мир і зм іцнен
ня національної незалежності своїх країн!

27 . Палкий привіт народам Лівану та Іорданії, 
які борються проти колоніалізму і імперіалізму, за  
виведення американських і англійських військ з 
території своїх країн!

2 8 . Палкий привіт народам Об’єднаної Араб
ської Республіки, які борються за мир і зм іцнен
ня національної незалежнос ті своєї держави!

2 9 . Палкий привіт народові Іракської Р есп уб
ліки, який визволився від гніту імперіалістичних 
колонізаторів та ї х пособників!

3 0 . Палкий привіт народам Арабського Сходу, 
які борються проти агресивних дій імперіалістів, 
за повну ліквідацію колоніалізму, за зміцнення  
націон альної незалежності і суверенітету своїх  
держав!

31 . Палкий привіт народам Африки, які бо
рються за свободу і національну незалеж ність сво
їх  країн!

32 . Палкий привіт народам Латинської Амери
ки, які борються за мир і співробітництво народів, 
за національну незалежність, проти імперіалізму!

33 . Палкий привіт народам колоніальних і за
леж н их країн, які борються проти імперіалістично
го гніту, за свою свободу і національну незалеж 
ність!

34 . Хай живе дружба і співробітництво наро
дів А нглії, Сполучених Штатів Америки, Франції 
і Радянського Союзу в інтересах міцного миру в 
усьому с віті!

35 . Хай розвиваються і міцніють дружні від
носин и між народами Радянського Союзу і Італії!

36 . Хай живе дружба і співробітництво між  
народами Радянського Союзу і Фінляндської Р ес
публіки!

37 . Хай міцніють і розвиваються дружні в ід 
носини між  радянським народом і народами Шве
ц ії, Норвегії, Данії, Ісландії!

38 . Хай живе друж ба і співробітництво між  
народами Радянського Союзу і  А встрії!

39 . Палкий привіт японському народові, який 
бореться проти мілітаризму, за мирний, демокра
тичний і н езалеж ний розвиток своєї країни!

40 . Хай ж иве ленінська зовніш ня політика 
Радянського Союзу— політика мирного співіснуван
ня держав з різним суспільним ладом, політика 
збереже н н я  і зміцнення миру, розвитку еконо
мічних і культурних зв’язків з усіма країнами!

4 1. Хай живуть овіяні славою перемог доблес
ні Радянські Збройні С и л и ,  я к і  п и л ь н о  на 
сторожі держ авних інтересів і безпеки наш ої Бать
ківщини!

4 2 . Хай живе союз робітничого класу і кол
госпного селянства— міцна і непохитна основа ра
дянського ладу!

4 3 . Хай ж иве і процвітає братерська дружба  
народів СРСР— джерело сили і могутності наш ої 
багатонаціональної соціалістичної держави!

4 4 . Тру дящі Радянського Союзу! Щ е ширше 
розгорнемо всенародне соціалістичне змагання за 
нове піднесення економіки і культури наш ої краї
ни! Ознаменуємо ХХІ з ’їзд  Комуністичної партії 
Радянського Союзу новими трудовими подвигами!

45 . Трудящі Радянського Союзу! Ширше роз
мах масового руху за розв’язання історичного зав
дання: наздогнати і випередити Сполучені Штати 
Америки по виробництву продукції на душ у на
селення!

46 . Слава передовикам і новаторам виробницт
ва, які йдуть в перших рядах будівників комунізму!

47 . Трудящі Радянського Союзу! Повніше ви
користовуйте переваги нової системи управління  
промисловістю і будівництвом, активніше виявляй
те і приводьте в дію резерви народного господар
ства!

48 . Працівники раднаргоспів! Поліпш уйте ке
рівництво промисловістю і будівництвом, наполег
ливо боріться за додерж ання державної дисциплі
ни, за ви конання планових завдань, за  нове мо
гутнє піднесення соціалістичної індустрії!

4 9 . Працівники промисловості, будівництва і 
транспорту! Ширше впроваджуйте у  виробництво 
передовий досвід і нову техніку, боріться за  даль
ший технічний прогрес і всемірне підвищ ення про
дуктивності праці!

50 . Робітники і робітниці, інж енери , техн ік и 
і майстри! Поліпшуйте організацію виробництва, 
забезпечуйте ритмічну роботу підприємств і будов, 
зміцнюйте соціалістичну дисципліну праці! Боріть
ся за режим економії, підвищуйте якість і зни ж уй 
те собівартість продукції!

51 . Важ ка промисловість— основа дальшого 
піднесення всього народного господарства, під
вищення добробуту народу і зміцнення оборонної 
могутності наш ої Батьківщини! Слава працівникам 
важкої індустрії!

52 . Радянські металурги! Удосконалюйте т е х 
ніку і технологію виробництва, повніш е викорис
товуйте резерви підприємств! Більше руди, чаву
ну, сталі, прокату, кольорових і рідкісних металів 
народному господарству!

53 . Працівники машинобудування і приладо
будування! Швидше створюйте і освоюйте н ові ви
ди високопродуктивного устаткування і приладів, 
наполегливо боріться за оснащення народного гос
подарства передовою технікою!

54 . Працівники паливної промисловості! Бо
ріться за виконання і перевиконання держ авних  
планів! Швидше розвивайте газову промисловість! 
Дамо країні більше вугілля, нафти і газу!

55 . Радянські енергетики, будівельники і мон
таж ники електростанцій та електросіток! Швидше 
вводьте в дію і освоюйте нові енергетичні потуж 
ності! Дамо країні більше електроенергії!

56 . Працівники хімічної промисловості! Швид
ше вводьте в дію нові потужності, впроваджуйте 
кращі технологічні процеси, розширяйте асорти
мент хім ічних продуктів! Дамо країні більш е това
рів народного споживання з хім ічної с ировини!

5 7 . Радянські будівельники! Ширше впровад
жуйте ін дустріальн і методи будівництва! Підвищуй
те темпи і якість,  з ниж уйте вартість будівництва 
нових промислових підприємств, ж итлових будинків, 
лікарень, шкіл і  д итячих закладів!

(Закінчення на 2-й сторінці).



Л Е Н І Н Е Ц Ь

Звіти і вибори в партійних та комсомольських організаціях

В обстановці критики і самокритики
За кілька днів наперед кому

ністи парторганізації колгоспу 
імені Чкалова знали про день 
і час, коли мали відбутися звіт
но-виборні збори. І треба від
значити, що на партійні збори 
своєчасно з ’явилися всі, крім 
тт. Погорілого та Піддубного, 
які запізнилися. А Федір Ж е
ребенко зовсім не прийшов.

Доповідь секретаря парторга
нізації т. Конофіцького була 
блідою. Він мало критикував 
окремих товаришів, зовсім н ічо
го не сказав про виконання кол
госпом прибутково-видаткового 
кошторису, легенько торкнувся 
роботи комсомольської органі
зації і добровільних товариств.

Першою виступила т. Кваша.
— Я вваж аю ,— говорила во

н а ,— щ о таку суху доповідь міг 
скласти секретар, котрий  мало 
займався роботою парторганіза
ції.

Промовець звернула увагу на 
низьку продуктивність громад
ського тваринництва. Колгосп 
за 9 місяців виробив па сто гек
тарів угідь 12,1 центнера м ’я 
са, у тому ч ислі 4 ,8  центнера 
свинини на сто гектарів орної 
землі— набагато менше, ніж  за 
відповідний період минулого ро
ку, хоч можливості в нинішньо
му році кращі.

Керівники колгоспу допусти
ли падіж молодняка  свиней. Зи
ма на порозі, а свинарник не 
відремонтували, в кожній кліт

ці утримуються по 4 — 5 порос
них свиноматок. А молока, 
скільки надоїли? 1544 літри на 
фуражну корову, або на 316 літ
рів менше торішнього.

У всьому цьому, я к робить 
висновок т. Кваша, винні голо
ва колгоспу комуніст т. Кали
новський, секретар парторгані
зації т. Конофіцький, комуністи.

Тт. Ганул і Каретов гостро 
критикували т. Конофіцького за 
запущеність масово-політичної 
роботи серед к олгоспників.

Тов. Каретов з гіркотою на
гадав:

— Секретар парторганізації 
дуже мало давав доручень і 
ще слабіше здійснював конт
роль за їх  виконанням. Така 
постановка партійного керів
ництва і привела до того, що 
т. Ж еребенко відривається від 
життя первинної організації і 
систематично пиячить.

Самокритично виступив бри
гадир тракторної бригади т. Афа
насьєв. Він з у пинився на при
чинах зволікання скиртування 
соломи та підняття зябу.

Кандидат в члени КПРС 
т. Щербак з відкритою душею 
комуніста критикував т. Коно
фіцького і голову правління 
 т. Калиновського за те, що во
ни між собою н е підтримували 
зв’язку, не радились, недостат
ньо приділяли уваги роботі з 
людьми.

І. МАЦКУЛ.

СВЕРДЛОВЦІ ГОВОРИЛИ ПРО ДИСЦИПЛІНУ
Відбулися звітно-виборні збо

ри в парторганізації колгоспу 
імені Свердлова. Із 15 кому
ністів, як і були присутні на 
зборах, в обговоренні звітної 
доповіді взяли участь 12 чо
ловік.

Відзначаючи певні досягнен
ня колгоспу, комуністи в своїх 
виступах піддавали гострій кри
тиці недоліки в роботі бюро 
первинної парторганізації і йо
го секретаря т. Грузіна. Члени 
бюро недостатньо займались 
справою поліпшення партійної 
дисципліни, а тому й не дивно, 
що окремі комуністи, і в першу 
чергу тт. Гаврилюк, Головко і 
Кручак, не завжди з ’являються 
на партійні збори . Дехто із то
варишів майже не брав участі 
у громадській роботі, не вико
нував партійних доручень.

Тт. Баракул і Гаврилюк па ро
боту виходять кол и не к оли. 
Крім того, т. Гаврилюк часто 
пиячить.

Серед колгоспників рідко 
проводяться бесіди,  від випад
ку до випадку виступають лек
тори. Дуже погано працює ред
колегія стінної газети, яку 
очолює комуніст т. Сакара.

В новому навчальному році 
ні разу не були на заняттях 
гуртка по вивченню історії 
КПРС тт. Кручак і Ганул, а 
тт. Солодєєв, Чижма, Баракул 
і Гаврилюк вж е пропустили по 
одному заняттю .

Тт. Неживий і Романенко 
говорили про те, що райсіль
госпінспекц ія  не допомагає ар
тілі в м еханізації водопоста
чання.

Г. САРДАНОВА.

За що критикували секретаря
Секретар комсомольської ор

ганізації колгоспу імені Шев
ченка Любов Васильчук у сво
їй  доповіді широко охарактери
зувала роботу первинної ор
ганізації за звітний період. У 
колгоспі немає жодного ком
сомольця, який би не брав а к 
тивної участі в житті своєї ор
ганізації.

Та юнаки і дівчата зосереди
ли всю свою увагу на недолі
ках і н едоробленостях. Особли
во різко критикували про
мовці Любов Васильчук за те, 
що вона занедбала внутріспіл
кову роботу. Досить згадати, що 
кілька місяців назад на комсо
мольських зборах було прийня
то до лав комсомолу 5 чоло
вік,  але їх  і дотепер не за
твердили на бюро райкому 
ЛКСМУ.

Володимир Філіпов сказав 
своє слово про занедбаність 
спортивної і культурно-масової 
роботи.

Про те, що секретар рідко 
бувала на молочно-товарній 
фермі, говорила у своєму ви
ступі Надія Козлова. По-діло
вому виступили й інші това
риші.

Промовці критикували пра
цівників апарату райкому ком
сомолу за те, що вони рідко чи
тали лекції у  селі Ш паково.

На зборах був присутній 
секретар парторганізації О. Хит
рий. У своєму виступі він ска
зав про те, що комсомольська 
організація за  звітний період 
підтримувала більш тісний зв’я 
зок з партійною організацією.

І. БОРИСКО.

Центральний Комітет Комуністичної партії
Радянського Союзу

ЗАКЛИКИ ЦК КПРС
до 41-х роковин Великої Жовтневої 

соціалістичної революції
(Закінчення. Початок див. на 1 сторінці).

58. Працівники промисловості будівель
них матеріалів! Збільш уйте виробництво і під
вищуйте якість будівельних матеріалів для бу
дов нашої Батьківщини!

59. Працівники лісової, деревообробної і 
паперової промисловості! Дамо країні більше 
деревини, стандартних будинків, меблів і па
перу високої я кості!

6 0 . Працівники легкої промисловості! Да
мо більше добротних і красивих тканин, хо
рошого одягу, міцного гарного взуття та інших 
товарів для населення!

61. Працівники промисловості продоволь
чих товарів! Всемірно розширяйте виробництво 
і поліпшуйте якість продуктів харчування для 
населення!

62. Працівн ики рибної промисловості! 
Збільшуйте вилов риби, підвищуйте якість і 
знижуйте собівартість продукції!

63 . Працівники радянського транспорту! 
Забезпечуйте безперебійну перевозку вантажів! 
Поліпшуйте обслуговування пасажирів! Напо
легливо впроваджуйте нову техніку!

64. Працівники зв’язку! Безустанно розви
вайте і вдосконалюйте засоби зв ’язку! Доби
вайтесь бездоганної роботи пошти, телеграфу, 
телефону, радіо і телебачення! Поліпшуйте об
слуговування населения!

65. Працівники сільського господарства! 
Реорганізація МТС і зміцнення колгоспного ла
ду відкривають нові перспективи могутнього 
піднесення соціалістичного сільського госпо
дарства. Боріться за проведення в життя ви
роблених партією заходів по дальшому розвитку 
сільськогосподарського виробництва!

66. Колгоспники і колгоспниці! Всемірно 
розвивайте громадське господарство колгоспів, 
збільшуйте неподільні фонди— основу громад
ського багатства колгоспів, зміцнюйте дисцип
ліну і підвищуйте продуктивність праці!

67 . Колгоспники і колгоспниці, працівники 
радгоспів і РТС, спеціалісти сільського госпо
дарства! Дамо Батьківщині більше зерна, м’я
са, молока, вовни, бавовни , льону, буряків, 
картоплі, овочів, фруктів та інш их  продук
тів сільського господарства!

Боріться за всемірне підвищення врожай
ності сільськогосподарських культур і зн иж ен 
ня собівартості продукції!

68 . Трудівники сільського господарства! 
Всемірно розвивайте громадське тваринництво, 
створюйте міцну кормову базу, підвищуйте про
дуктивність худоби ! В найближчі роки наздо
женемо Сполучені Штати Америки по вироб
н ицтву м ’яса, молока і масла н а душу насе
лення!

69. Сільські механізатори ! Краще викорис
товуйте техн ік у , підвищуйте рівень механіза
ції і якість сільськогосподарських  робіт! Ширше 
застосовуйте досвід новаторів! Вудьте носіями 
технічного прогресу в радянському селі!

70 . Працівники радгоспів! Перетворимо всі 
радгоспи в зразкові, високотоварні і рентабель
ні підприємства!

71. Трудівники цілинних земель! Закріп
люйте і примножуйте досягнуті усп іхи, доби
вайтеся високих і сталих урожаїв зерна, все
мірно розвивайте громадське тваринництво!

72. Працівники торгівлі і громадського 
харчування! Розвивайте і поліпшуйте торгівлю 
та громадське харчування! Боріться за високу 
культуру обслуговування, повніше задоволь
няйте зростаючі потреби трудящих!

73. Працівники радянських установ! Вдос
коналюйте роботу радянського апарату! Рішуче 
викорінюйте бюрократизм і тяганину! Чуйно і 
уважно ставтесь до запитів і потреб трудящих!

74. Працівники радянської науки і вищих 
учбових закладів! Бо ріться за дальший роз
квіт науки, підвищуйте її роль у технічному  
прогресі, поліпшуйте підготовку спеціалістів! 
Хай ж иве передова радянська н аук а— дітище 
соціалізму!

75. Слава радянським вченим, інженерам, 
технікам і робітникам, які здійснили запуск  
перших у світі штучних супутників Землі, 
проклали шлях до освоєння космічного прос
тору!

76. Діячі літератури і мистецтва! По
множуйте духовні багатства країни! Боріться 
за високу ідейність і художню майстерність 
творів! За тісний, нерозривний зв ’язок літера
тури і мистецтва з життям народу, з сучас
ністю!

77. Працівники народної освіти! Підвищуй
те якість навчання дітей, боріться за тісний 
зв’язок школи з життям, з виробництвом! Ви
ховуйте молоде покоління в дусі любові до 
праці і відданості Радянській Батьківщині, 
справі комунізму!

78. Медичні працівники! Поліпшуйте і роз
вивайте охорону народного здоров’я, підви
щуйте культуру в роботі лікувальних і сані
тарних закладів! Впроваджуйте в практику до
сягнення медичної науки!

79 . Хай живуть Ради депутатів трудящих—  
справді народні органи влади в нашій країні! 
Хай ж иве соціалістична демократія!

80 . Радянські профспілки! Розвивайте  
творчу активність трудящих, ширше залучай
те робітників до управління виробництвом! Б ез
устанн о дбайте про дальше піднесення мате
ріального добробуту та культурного рівня ро
бітників і службовців!

8 1 . Хай живуть радянські ж ін к и — активні 
будівни ки комунізму!

8 2 . Хай ж иве Всесоюзна Л енінська Кому
ністична Спілка Молоді— вірний помічник і 
резерв Комуністичної партії, передовий загін  
молодих будівників комунізму!

83 . Юнаки і дівчата! Вчіться ж и ти і пра
цювати по-комуністичному! Будьте активними 
і невтомними будівниками комунізм у!

84 . Піонери і школярі! Будьте працьовити
ми і д исциплінованими! Вперто і наполегливо 
оволодівайте знаннями! Готуйтеся стати ак
тивними борцями за велику справу Леніна!

8 5 . Комуністи і комсомольці! Будьте в 
авангарді всенародної боротьби за побудову 
комунізму в СРСР!

8 6 . Трудящі Радянського Союзу! В єдності 
Комуністичної партії і народу— джерело сили 
соціалістичного ладу, запорука нових успіхів  
у будівництві комунізму! Хай ж иве неруш има 
єдність п артії і народу!

8 7 . Хай живе героїчний робітничий клас 
Радянського Союзу!

8 8 . Хай ж иве славне колгоспне селянство 
Радянського Союзу!

8 9 . Хай ж иве наша народна інтелігенція!
90 . Хай живе Союз Радянських Соціаліс

тичних Республік— твердиня дружби народів 
нашої країни, оп л от  миру і соціалізму!

9 1 . Х а й  живе наш рідний Радянський 
Уряд!

9 2 . Хай ж иве Комуністичн а партія Радян
ського С ою зу— велика запалююча і керівна 
сила радянського народу в боротьбі за побу
дову комунізму!

9 3 . Під прапором марксизму-ле нінізм у, під 
керівництвом Комуністичної п артії— вперед, 
до перемоги комунізму!

9 4 . Хай ж иве комунізм— світле майбутнє 
всього людства!
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РІВНЯТИСЯ НА ПЕРЕДОВИКІВ ЗМАГАННЯ!Р а д і с н і  в і с т і
У ці дні, коли вся  к р а їн а  

г оту єть ся достойно зустріти 
славн и й ю вілей Р ад ян с ьк о ї вла- 
ди—4 1 -і роковини В еликої Ж ов
тн ево ї соціалісти чної револю 
ц і ї ,— з колгосп ів району над
ходять  все нові і нові радісні 
в істі.

Про вчасне завер ш ен н я  зби 
ранн я  сон яш н и к ів  р апортують 
тр уд івн и ки  сільськогосподар
ськ о ї  артілі ім ені К уйбиш ева. 
На кож н ом у з 223  гектарів  
хлібороби зібрали по 18  ц е н т
н ер ів  соняш никового н а с ін н я . 
Ч асти н у  врожаю  збер ігаю ть  я к

посівний м атеріал. Реш ту н а 
с ін ня буде перероблено н а  
олію та  м акуху . Т варини одер
ж ать  багато додаткових к о н 
центрованих кормів.

Добре потрудились н а  зби 
ранні сон яш н и ків  комбайнери 
М икола Г олованенко, М икола 
П огрібний, Марко Б отн аренко 
та Т ерентій  Б арк ар .

В кращ і агротехн ічн і строки 
зібрали врож ай сон яш н и ків  у 
колгоспах імені О рдж онікідзе, 
імені Л ен іна та  ін ш и х .

С. АДОНЬЄВ, 
працівник райінспекції ЦСУ.

Люблять у нас королеву полів
Більшу половину посіяної 

кукурудзи хлібороби колгоспу 
імені Карла Маркса скосили на 
силос, на зелений корм для 
громадської худоби. А понад 
сто гектарів залишили на зер
но. Я к тільки кукурудза до
сягла п овн о ї сти глості, к о л 
госп н и ки  приступили до зби
рання врожаю. На поле вийшли 
дружно, організовано, бо добре 
розуміли, що запізнюватись із 
цією роботою н е можна. Не 
раз виходили на допомогу й 
учні Кам’янської семирічної 
школи.

Радісно тепер усвідомлювати, 
що врожай кукурудзи зібрано. 
Не загине жоден качан, жод
на стеблина. Колгоспники ско
сили кукурудзу, пов'язали її  
в снопи, поставили в суслони. 
А члени третьої комплексної 
бригади, яку очолює Микола 
Нестерович Білан, виламали 
початки і звезли їх  у балаган. 
В погожі дні кукурудза просу
шується. Колгосп приступив

до виконання державного пла
ну заготівлі кукурудзи.

Люблять і поважають коро
леву полів усі члени нашого 
колгоспу. Особливо добре по
трудились над її  вирощуванням 
і збиранням члени ланки Олек
сандри Тимофіївни Ж овни з 
третьої бригади. Кожний гек
тар закріпленої за ланкою пло
щі видав по 30 і більше цент
нерів кукурудзи в зерні. Не
поганий врожай цієї культури 
зібрали й у інших бригадах. З 
кожного гектара колгосп зібрав 
в середньому по 25 центнерів 
зерна.

Для зберігання качанів ку
курудзи в артілі збудовано са
петку на 50 тонн. Незабаром 
усі качани перевеземо в са
петку, а бадилля думаємо по
дрібнити і засилосувати в су
міші з гичкою цукрових буря
ків.

Г. ЖОВНА, 
бухгалтер колгоспу імені 
Карла Маркса.

У полоні самозаспокоєння
Чимало часу минуло відтоді, 

як  у колгоспі імені Чапаєва 
закінчили конання картоплі на 
площі 30 гектарів. У дбайли
вих господарів бульбу вже дав
но перебрали , просушили і за 
кагатували. А в коробчинських 
колгоспників уся картопля до
сі н е перебрана. Гине вона 
під відкритим небом. А брига
дири виробничих бригад Федір 
Ткаченко та Олександр Стоя
нов спокійно спостерігають ці

недоліки. Самозаспокоїлися і 
не організовують колгоспниць 
на перебирання та кагатування 
картоплі. Зараз не можна н а 
віть визначити, який вирощено 
врожай цієї культури.

Багато трудоднів і коштів 
затрачено на вирощування го
родн іх культур. Але багато 
врожаю втрачено. На значній 
площі досі не зібрано ка
пусту.

С. ЛАНЖЕНКО.

Зберігання овочів і картоплі
Здоров’я —всьому голова, — 

говорять у народі. І кому не
відомо, яку роль в цьому ві
діграють свіжі овочі і картоп
ля, що містять в собі багато 
поживних речовин і різні ві
таміни!

Тому організувати зберіган
ня свіжих овочів і картоплі
на місцях так, щоб постачати 
їх  трудящим цілий рік ,—дуже 
важливо завдання колгоспів і 
радгоспів. Це вигідно і їм, і 
державі: взимку і весною тор
говельн і організації закупову
ють овочі і картоплю по більш 
вис оких цінах, колгоспи і рад
госпи одержують від цього чи

     малі доходи.
Я к  ж е  найкраще зберегти 

зібраний врожай, добитись то
го, щоб значна його частіша 

    залишилась до весни ?
Багато залежить, звичайно, 

в ід своєчасного збирання. Зіб
рані овочі зразу ж укривають 
в полі або перевозять у схо

вища. Перед закладанням на 
зберігання картоплю просушу
ють в полі або під навісом.

Особливого догляду потребує 
цибуля. Щоб не уразила її 
ш ийкова гнилизна, в середн ій
і північній зонах країни її 
потрібно збирати в той час, ко
ли цибулини сформовані, а  лис
тя полягло, але ще зелене. В 
дощову нору при збиранні ци
булі листя варто обрізати, за 
лишаючи псевдостебло в 2 — 3
сантиметри, і просушити в су
шилках в потоці теплого по
вітря при температурі 4 5 гра
дусів до повного висихання 
зовнішньої луски. В півден
них районах цибулю просу
шують у полі. Перевозити ово
чі і картоплю треба тільки в 
тарі.

Овочі зберігають в буртах, 
траншеях і в спеціальних схо
вищах, а картоплю—в буртах 
і сховищах.

В сховища і бурти овочі і

картоплю закладають зразу 
п ісля збирання, а в траншеї—  
коли температура грунту на 
глибині їх  дна знизиться до 
5 —6 градусів тепла.

Бурти рекомендується роз
міщувати на сухих підвище
них місцях. Довжина бурту 
для овочів і картоплі довіль
на, ширина—2 метри; висо
та — до 1 ,2  метра; глибина
котлована під бурт— 20 санти
метрів, в районах з м ’якою зи
мою бурти роблять без котло
ванів. Траншеї треба рити 
там, де рівень грунтових вод
не ближче 1,5 метра від їх 
дна. Їх розмір: ширина—один 
метр, глибина в середній сму
зі СРСР— 0,8 метра, на півд
н і— 0,3 — 0,5 метра, в північ
них областях—до 1 ,5  метра;
довжина довільна, частіше де
сять і більше метрів. Б серед
ній і північній зонах котлова
ни на 1 0 — 15 сантиметрів до
верху недовантажують. Навко
ло буртів і траншей роблять 
водовідвідні канавки.

Картоплю, буряки, брукву, 
редьку зберігають насипом, а 
решту коренеплодів укладають 
рядами, перешаровуючи їх чис
ти м  піском або легкою землею 
помірної вологості.

За температурою в буртах і 
траншеях потрібно стежити за 
показанням термометрів, один 
з я ких встановлюють під
укриттям, а другий—в найн иж- 
чому шарі овочів.

В буртах з незапіскованими 
овочами застосовується притіч- 
на вентиляція у вигляді ка
навки (25x25 сантиметрів),
вкритої х мизом, або гратчас
тої труби вздовж бурту, к інці 
якої виводять за торцеві сто
рони укриття і поглиблюють, 
щоб дощова вода не потрапи
ла в бурт. Витяж на вентиля
ція здійснюється через гребінь
борту, а в затяж ну теплу осінь 
застосовують і вертикальні 
гратчасті труби , які встанов
люють через кожні 3 —4 мет
ри. Гребінь залишається під

солом’яним укриттям до х олодів.
Закладені на зберігання ово

чі і картопля восени посилено 
дихають, виділяючи багато теп
ла і вологи . Щоб мати нор
мальну температуру, бурти і
траншеї укривають в кілька 
прийомів. Закін чують це в той 
момент, коли температура в 
бурті з коренеплодами і кар
топлею знизиться до 4 — 5 гра
дусів тепла, в бурті з капус
тою до 3 градусів тепла і в 
звичайних транш еях до 3 — 4 
градусів тепла.

Траншеї і бурти укривають 
шаром: в районах південно-за
хідної зони для коренеплодів 
і картоплі по гребеню—40 сан
тиметрів, біля основи— 75 сан
тиметрів, для капусти— 30 і
50 сантиметрів; в районах се
редньої зони за культурами від
повідної  і 110, 50 і 75 
сантиметрів; в районах пів
нічно-східної зони — 100 і 
150, 75 і 100 сантиметрів.

(Закінчення на 4 сторінці).

З В Е Д Е Н Н Я
про надої молока в колгоспах району за другу декаду 

жовтня 1958 року за даними планового відділу 
райвиконкому

(в літрах на корову)

Назва колгоспів
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ім. Свердлова 71,4 +  1,1
ім. Фрунзе 70,6 –  3,1
 ім. М. Горького 63,9 +  3,4
ім. Щорса 62,2 +  7,1
ім. Леніна 61,0 +  9,6
ім. Кірова (Вес.) 60,4 –  1,8
ім. Мічуріна 54,9 –  8,2

„Шлях Леніна“ 54,5 –  8,3

ім. Енгельса 52,9 –  0,3
    ім. Лєніна(П'ят. Ів.) 52,8 +  1,2
ім. Шевченка 52,5 –  1,4
ім. Чапаєва 52,0 +  1,9
ім. Куйбишева 51,5 +  0,2
ім. Калініна 48,6 –  12,2
ім. Сталіна 47,5 –  10,6
ім. Карла Маркса 47,3 –  10,3
ім. Дзержинського 47,2 – 2,8
ім. Жданова 44,8 –  4,2
ім. Орджонікідзе 44,2 –  10,8
ім. Чкалова 41,8 –  12,6
ім. Кірова 41,4 –  7,7

По району 53,2 -  2,4

Руками молодими
Рано-вранці, коли ще тільки- 

но рожевіє схід, н а  фермі кол
госпу імені Леніна можна по
бачити невисокого русявого 
хлопця. Хвацько потьохкуючи 
батогом, він відкриває загін, 
і звідти одне попереду друго
го вибігають телята.

Так починає свій трудовий 
день Віктор Ю рченко. Щ е вес
ною цього року в ін був учнем 
Володимирівської середньої 
школи. Одержавши атестат зрі
лості, Віктор поїхав у райком 
комсомолу.

— Хочу працювати в кол
госп і— без всякої передмови 
заявив він там.

Райком вручив йому комсо
мольську путівку.

— За путівкою я  повинен пра
цювати їздовим, — розповідає 
Віктор. — Вийшов на наряд. 
Дивлюсь, а в колгоспі їздових 
хоч відбавляй. Правду кажучи, 
мені і не хотілося йти на цю 
роботу. Хотілося туди, де важ
че. Та підказав бригадир. Він 
запропонував мені доглядати 
телят. І я погодився.

Нелегка робота дісталася 
хлопцеві. 85 телят минулого 
року народження мали далеко 
невтішний вигляд— брудні, ху
ді, а то і виснажені. До цього 
їх  більше тримали в загоні. 
Годували погано, майже не 
пасли.

Як працював Віктор, можна

судити по результатах. З а  пер
ший місяць група дала близь
ко 2-х тонн приросту в ж ивій 
вазі. Це значить, що кож не 
теля нагуляло до 23 кілограм.

Згодом на ферму прийшов 
ще один комсомолець-десяти
класник Микола Гетьман. Пра
цювати стало легше. Та вдвох 
і веселіше. Люблять х лопці 
свою справу. Телята завжди 
напасені, напоєні. А коли во
ни в загоні, комсомольці за
прягають коней і їдуть по 
гичку, по гарбузи, щоб було 
чим і в ідгодовувати.

Зоотехнік колгоспу т. Тирса 
задоволений молоди м поповнен
ням.

— Минулі роки погано було 
у нас з відгодівлею молодняка 
великої рогатої худоби, — го
ворить він .—А зараз кожного 
місяця приріст в ж ивій вазі 
вище планового. Середньодо
бовий повинен бути 500 гра
мів, а він в нас у вересні — 
600. Це заслуга комсомольців— 
Віктора Ю рченка і Миколи 
Гетьмана. Тільки завдяки на
полегливості і любові до своєї 
роботи вони домоглися успіху.

— Скоро велике свято— со
рокаріччя Ленінського комсо
молу. Це наш скромний тру
довий подарунок ю вілею ,— го
ворять к омсомольці.

Г. ЖЕРДІЙ.
с. П’ятоіванівка.

За покликом серця
Одного весняного дня цього 

року до контори колгоспу іме
ні Калініна завітала чорнява 
дівчина.

— Хочу стати дояркою. До
ручіть мені групу корів,— по
просила вона голову колгоспу.

Комсомолку Раїсу Ткачову 
знали в селі як  скромну, тру
долюбиву колгоспницю і тому 
охоче задовольнили ї ї  просьбу. 
Закріпили за нею 11 корів. 
Роботи було багато. Та Раїса
не злякалася труднощів. Уваж
но вивчала індивідуальні особ
ливості кожної тварини , году
вала корів згідно раціону. При
слухалася до порад старших 
товаришів.

І коли трудівник любить до
ручену справу, наполегливо вив
чає ї ї ,  працює за покликом 
серця, до нього приходить ус
піх. Так сталося і з Раїсою 
Ткачовою. Зараз вона тримає
перше місце в змаганні доярок - 
комсомолок району. З поч атку 
року від кожної корови  в же 
одержала понад 2100 Літрів 
молока. Нещодавно Раїсі Тка
човій вручено перехідний ман
дат райкому комсомолу.

О. ВЕРЕМІЄНКО.

Лукію Григорівну Піддубну 
знають у колгоспі імені Жда
нова, як сумлінну і трудолюби
ву. Ось уже вісім років підряд 
працює вона дояркою, віддає 
любимій справі всі сили і енер
гію. В цьому році Лукія Григо
рівна надоїла близько 1900 літ
рів молока від кожної корови.

На знімку: Л. Г. Піддубна.



4 Л Е Н І Н Е Ц Ь 22 жовтня 1958 р.

Телефон—хороша річ...
Підходите, скажімо, в правлінні 

колгоспу імені Кірова, Мар’їв
ської сільради, до апарату, бере
теся лівою рукою за трубку, яка 
прикручена дротиками, щоб бува
не злетіла з місця, а правою—за 
ручку і крутите. Не допомагає. 
Крутите разів з двадцять. Щоб 
там, на комутаторі, почули, що в 
селі дзвонять по телефону. Кру
тите терпляче і поки що не гні
ваєтесь.

Нарешті, піднімаєте трубку і 
підносите до вуха. А з неї вже 
чути:

—Чого розходився, дзвони 
скільки хочеш, а я не чула! У вас 
телефон поганий!

Телефоністка гнівається. Тепер 
можна поговорити.

А ось вам треба подзвонити з
Ново-Миргородської РТС в кон
тору того ж колгоспу імені Кіро
ва, щоб дізнатися, як працюють 
трактори в полі. Підходите до 
телефонного апарату. Цього разу 
вам влаштовують розмову швидко:

—Заготконтора слухає.
—Навіщо мені ваша Заготкон

тора, мені потрібен колгосп!
—Алло, алло! Ви там повісьте 

трубку, я в лікарню дзвоню!
—Чого там розаллокалися? Дай

те договорити!
—Станція, станція!!!
З трубки гуде, деркоче, вере

щить, аж у вухах залягло.
Але найвеселіше буває з п'ятої 

години вечора, коли починаються,

так би мовити, радіотелефонні 
концерти.

Ви додзвонилися і ваш абонент 
на тім кінці проводу підійшов до 
апарату. Розмовляєте. І раптом 
чуєте з трубки:

—Чорнії брови, карії очі...
Гніваєтесь. Якусь мить мовчи

те. І все ж знову беретеся за 
трубку:

—Алло, алло!
—Та де там ти дівся!—доноситься 

неспокійний голос.—Не звертай 
уваги! Нехай воно собі грає.

Раптом підключаються інші го
лоси:

—У вас млин меле?
—Та ні, місток поламався.
— Що, що?
А трубка відповідає:
—Занедужав я в дорозі...
Чекаєте, поки трубка закінчить 

співати.
Ще раз притуляєте ї ї до вуха 

і чуєте, як Тарапунька гово
рить:

—Що ти мелеш, Штепсель!..
У таких випадках кидайте ді

лову розмову по телефону, щоб 
не псувати нерви і слухайте кон
церти.

От як би довелося поговорити 
так по телефону самому началь
никові райконтори зв’язку Андрі
єві Артемовичу Зінченку та на
чальникові лінійно-технічної ді
льниці зв’язку Савелію Логвино
вичу Ботезу! Мабуть, тоді б во
ни вжили якихось заходів...

В. ШРАМЧЕВСЬКИЙ.

Часто зупиняє автомашину біля сорокаградусної 
принади голова сільгоспартілі імені Щорса І. Бориско 
і напивається до бісиків.

Ні пройти, ні проїхати...
Мал. Бе-Ша.

Слідами наших виступів

„Раціонально використовува
ти техніку“—замітку під таким 
заголовком опубліковано в райга
зеті „Ленінець“ за 3 жовтня.

Секретар парторганізації колгос
пу імені Чапаєва І. Кравченко по
відомив редакцію, що наведені 
факти мали місце. Питання про 
поліпшення використання техні
ки обговорювалось на нараді ме

ханізаторів. На оранці зябу дове
дено графік кожному агрегатові, 
встановлено грошову винагороду 
за перевиконання норм. Вико
ристання техніки поліпшилось.

Заступник редактора 
М. СОСНА.

Мало-Висківський цукровий завод

ПРОВАДИТЬ НАБІР РОБІТНИКІВ
на сезон цукроваріння 1958—1959 року 

для роботи
на залізничному транспорті, газових печах 

і жомосушарці.
Бажаючі поступити на роботу повинні звер

татись на адресу:
м. Мала-Виска, цукрозавод, відділ кадрів.

Дирекція цукрокомбінату.

Приклад Ніни Правиленко
Звістку про те, щ о учні шос

того класу Панчівської серед
ньої школи завтра підуть на 
роботу в колгосп, Ніна Прави
ленко зустріла з радістю .

—Всі, як  один, допоможемо 
колгоспові завершити осінні по
льові роботи,—сказала Ніна од
н окласникам.

Ось настав ранок. Ніна Пра
виленко першою з’явилася до 
школи. Згодом всі учні н а  
автомашині виїжджають на ку
курудзяну плантацію. Спори

ться  робота в руках молоді. 
Чути жарти, сміх.

Працює Ніна дуже добре. Її 
приклад наслідують усі учн і. 
Вони бачать, що Ніна не ли
ше вчиться на «5», а  й  пра
цює відмінно, активно допома
гає класному к ерівникові.

Хочеться, щоб таких учнів 
як  Ніна у нас було якнай
більше.

Г. ЦУРКАН, 
працівник Панчівської се
редньої школи.

Мітинг трудящих Тбілісі, 
присвячений 1500-річчю 

міста
У Тбілісі на стадіоні «Дина

мо» 18 жовтня відбувся 50-ти
сяч ний мітинг, присвячений 
1500-річчю Тбілісі.

З промовою на мітингу ви
ступив кандидат у члени Пре
зидії ЦК КПРС, перший секре
тар ЦК КП Грузії В. П. Мжа
ванадзе. Він зачитав текст при
вітання Центрального Комітету 
КПРС і Ради Міністрів Союзу 
РСР у зв’язку з 1500-річчям 
Тбілісі.

Учасники мітингу дружніми, 
тривалими оплесками відповіли 
на привітання.

З величезним піднесенням 
учасники мітингу прийняли 
привітання Центральному Ко
мітетові Комуністичної партії 
Радянського Союзу, Президії 
Верховної Ради СРСР, Раді 
Міністрів Союзу РСР.

(ТАРС).

З а к р и ття  В с е с в ітн ь о ї в и став ки  
в Б р ю с с е лі

19 жовтня закрилась Все
світня виставка в Брюсселі.

Брюссельська виставка відіг
рала велику роль у  справі вста
новлення контактів між наро
дами різних країн. За час ро
боти виставки—з 17 квітня по 
19 жовтня її  відвідало понад 
40 мільйонів чоловік.

Павільйон Радянського Со
юзу був у центрі уваги відві
дувачів. Під кришталевим скле
пінням цього палацу пройшло 
понад 30 мільйонів чоловік. 
Книги відзивів павільйону СРСР 
заповнено десятками тисяч за 
хоплених відзивів найрізнома
нітнішими мовами світу.

Міжнародне жюрі виставки 
присудило радянським експо
натам 582 нагороди, з яких 
82 — «Великі призи ». Радян
ському павільйонові в цілому 
присуджено найвищу нагороду 
виставки— «Золоту зірку».

Надовго залиш аться в пам’
яті відвідувачів проведені на 
виставці національні дні Радян
ського Союзу і всіх 15 Радян
ських республік.

(ТАРС).

має більше 300 трудоднів.
Набутий досвід П. Ф. Дука 

охоче передає молоді. Про ко
валя з пошаною говорять у 
колгоспі імені Куйбишева.

Д. ПОСТИКА, 
обліковець бригади № 7.

З а с л у ж е н а  п о ш а н а
Вже з перших днів, к оли в 

селі Панчево організувалися 
колгоспи, Петро Федорович Ду
ка  став працювати ковалем. 
Зараз Петру Федоровичу 72 ро
ки, але він не покидає улюб
леної справи. В цьому році вже

А КОЛГОСПНИКИ ЧЕКАЮТЬ...
В минулому році к олгосп 

імені Дзержинського був пов
ністю радіофікований. Придба
ли два гучномовці—один вста

   н овили біля ферми, другий— на 
подвір’ї комплексної брига
ди № 2.

Терміново було викликано 
спеціаліста з Панчівського 
відділення зв ’язку. Він забрав 
з собою гучномовці. Назад 
привіз зовсім інший, старий 
гучномовець, я кий швидко

зіпсувався і потребує ремонту.
Про це ми повідомляли кіль

ка разів у Панчево, але пра
цівники відділення зв’язку  н і
чого не зробили для того, щоб 
відремонтувати гучномовець. Во
н и задовольняються тим, що 
акуратно беруть плату за  тран
сляцію радіопередач.

А колгоспники чекають, по
ки відремонтують гучномовець.

В. МУРЗАК, 
член сільгоспартілі.

Коли ж збудують клуб?
За останні роки в селі Ко

товці, де розташована четверта 
бригада колгоспу імені Сталі
на, збудовано немало примі
щень. Добротні будинки спору
дили в цьому році колгоспники 
Павло Крамар, Василь Бабина 
та інші.

Після закінчення трудового 
дня колгоспники хочуть куль
турно провести своє дозвілля, 
подивитись н овий кінофільм,

почитати газети і журнали , 
пограти в різні ігри.

Але клуб у нашому селі 
старий, невідремонтований. Вже 
третій рік споруджується нове 
приміщення клубу, але кінця 
будівництва ще не видно. Ко
ли ж, нарешті, керівники кол
госпу приділять увагу будів
ництву клубу?

О. КОНОПАТ, 
член сільгоспартілі.

Зберігання овочів і картоплі
(Закінчення).

Для укриття траншей і буртів за
стосовують землю, суху соло
му, тирсу, торф та інші мате
ріали, причому п ершу полови
ну шару, як  правило, стано
вить солома. В сильці морози 
траншеї і бурти додатково 
укривають снігом, гноєм.

Краще і надійніше зберіга
ються овочі і картопля у схо
вищах. Їх своєчасно ремонту
ють, очищають від сміття, про
сушують, дезинфікують, з ни
щують гризунів.

В сховищах овочі тримають 
в гратчастих засіках, на сте
лажах і в тарі. Буряки, брук
ву, редьку і пастернак укла
дають в штабелі шириною 
1 — 1,5 метра, висотою до 0,75 
метра, довжиною до 2 —5 мет
рів, або засипають у засіки 

  шаром до 1 ,5  метра. Насінни
ки коренеплодів, моркву, пет
руш ку, селеру і ріпу уклада
ють в штабелі і перешарову
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ють піском або землею. Висо
та і ширина штабеля— від 0,3 
до 1 метра, довжина—близько 
3 метрів. При короткочасному 
зберіганні коренеплоди можна 
засипати в я щ ики місткістю
2 0 — 35 кілограмів або уклада
ти в штабелі, не перешарову
ючи піском. Суху продовольчу 
цибулю і цибулю-матку збері
гають на стелажах шаром 
0 ,2 — 0,5 метра, в засіках ш а
ром до 1,25 метра, в ящ иках 
місткістю 1 6 — 20 кілограмів.

Продовольчу капусту укла
дають на стелажах і полицях 
штабелями в 3—4 головки, 
качанами догори, або пірамід
ками в 7 — 8 головок. Ш ири
на штабеля—не більш я к  1,3 
метра. Зберігати капусту мож
на і в ящ иках-клітках місткіс
тю 50 і більше кілограмів, 
встановлюючи їх в сховищі 
штабелями висотою до 2,5 мет
ра. Насінники зберігають пе

реважно в качанах, вкладаючи 
їх  на полицях або стелажах 
корінням всередин у штабеля, 
або ж вішають між двома рей
ками. Картопля зберігається в 
засіках насипом до 2 метрів 
висоти. В осінню пору, к оли 
температура зовнішнього по
вітря ще висока, сховища в 
нічні години необхідно охо
лоджувати .

В буртах, транш еях і схо
вищах треба постійно підтри
мувати необхідну температуру: 
для картоплі від +  1 до +  3 гра
дусів, для коренеплодів і на
сінної капусти від 0 до + 1 
градуса, для продовольчої ка
пусти від—1 до + 1 градуса. 
Вологість повітря для всіх
культур допускається приблиз
но 85 —95 процентів. Продук
цію, що зберігається, слід 
систематично оглядати, не до
пускаючи ї ї  псування, вида
ляти хворі коренеплоди.

Н. ПАЛІЛОВ.
Кандидат біологічних наук.
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