
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
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України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

Раціон годівлі 
і продуктивність худоби

Перед трудівниками соціа
лістичного сільського госпо
дарства в наступній семиріч
ці стоять почесні і відпові
дальні завдання у справі 
розвитку поголів’я і підви
щення продуктивності гро
мадського тваринництва. В 
нашому районі вже в 1959 ро
ді виробництво молока, м’я 
са, свинини та інших про
дуктів треба буде збільши
ти в два і більше разів про
ти поточного року.

Для цього ми маємо всі 
можливості: колгоспи забез
печені добротними приміщен
нями, утворено великі за
паси грубих, соковитих та 
концентрованих кормів. При 
п равильній організації до
гл яду, годівлі та утримання 
тварин можна домогтися 
значного прогресу у ство
ренні достатку продуктів 
тваринництва.

Вели ке значення у підви
щенні продуктивності худо
би має правильне і раціо
нальне витрачання кормів. 
Для цього в кожному гос
подарстві складаються раціо
ни годівлі з урахуванням 
ваги, віку і продуктивності 
тварин, наявності в кормах 
необхідної кількості кормо
вих одиниць та білків.

Тваринники сільгоспарті
лі імені Фрунзе на власно
му досвіді переконалися, що 
підвищення продуктивності 
тварин можна добитися тіль
ки при правильному наборі 
кормів у раціоні. Худобі тут 
згодовують солому, кукуруд
зяний силос, кормові буря
ки, гарбузи, макуху у виді 
пійла тощо. Причому, грубі 
корми акуратно подрібню
ються, запарюються. Це зна
чно підвищує їх поживність, 
сприяє кращому засвоєнню 
їх  організмом тварини.

Завдяки цьому фрунзенці 
від кожної корови надоїли 
понад 2300 літрів молока. 
А доярка Є. Завалко одержа
ла від кож ної корови по 
2940 літрів молока.

Порівняно непогано орга
нізовано годівлю худоби в

триманням ніхто не слідкує. 
Грубі корми п ідвозяться до 
молочно-товарної ферми не
регулярно. Крім того, ї х зов
сім не п ідготовляють до 
згодовування, не здобрюють 
концентратами. Жом твари
ни одержують один-два рази 
на тиждень. Силос дають 
худобі в недостатній кількос
ті. Ось чому тут низька про
дуктивність худоби, день у 
ден ь знижуються надої мо
лока.

В багатьох колгоспах спо
стерігаються факти, коли 
корми згодовують у великій 
кількості, а надої молока 
но зростають. Це в першу 
чергу треба сказати про кол
госп імені Калініна.

В чому ж  річ?
А в тому, що корми згодову

ються одноманітні. Кілограм 
озимої пшеничної соломи, 
наприклад, має 0,21 кормо
вої одиниці і 6 грамів біл
ка. Отже, на кожну кормо
ву одиницю припадає не 
більше 45 грамів білка. Пот
рібно ж , щоб на кожну кормо
ву одиницю п рипадало 8 5 — 
100 грамів білка. А защ и
тянські тваринники годують 
худобу, особливо молодняк, 
відібраний для поповнення 
молочного стада, переважно 
грубими кормами.

Випадки неправильної го
дівлі худоби непоодинокі, 
і вони приводять, як  п рави
ло, до перевитрачання кор
мів, зниж ення продуктивнос
ті худоби, підвищення собі
вартості продукції.

При складанні раціонів 
необхідно враховувати про
дуктивність худоби. Добова 
даванка кормів повинна бу
ти розрахована так, щоб на 
кожний літр молока корова 
одержувала не менше 1,5 кор
мової одиниці і 100 грамів 
білка. Для цього треба 
запровадити індивідуальні 
раціони годівлі.

Всіх тварин слід погрупу
вати за віком, вагою, п ро
дуктивністю. Це сприятиме 
раціональному витрачанню 
кормів, підвищенню продук
тивності худоби .

Правління колгоспів та 
первинні партійні організа
ції, зоотехніки, всі пра
цівники тваринницьки х ферм 
повинні забезпечити годівлю 
громадської худоби згідно

колгоспі імені Свердлова, де 
зоотехніком О. Колотило. 
Корми тут п еред згодовуван
ням також подрібнюються, 
запарюються. В раціоні пе
редбачено  співвідношення 
кормових одиниць і білків, 
я кі сприяють збільшенню раціонів, домагатися збіль

шення виробництва м’яса, 
молока, свинини та інших 
продуктів при мінімальних 
затратах праці, господарсько
го витрачання кормів.

надоїв молока, підвищенню 
живої ваги тварин.

Складений раціон годів
лі худоби і в колгоспі іме
ні Сталіна. Але за його до-

Навколо Землі
На шосту годину ранку 9 грудня третій супутник зробив 

2862 оберти навколо Землі. (ТАРС).

Заклик передових тракторних бригад підхоплено
Трудівники сільського гос

подарства України палко під
тримали заклик тракторних 
бригад Олександра Гіталова і 
Гаврила Сулими . Сільські ме

ханізатори включаються в зма
гання за високий урожай у
першому році семирічки , за 
повну механізацію вирощуван
ня кукурудзи і соняш ника, за 
різке зниження затрат на ви
робництво цукрових буряків.

Колгоспи і радгоспи Дніпро
петровської області вирішили 
в 1959 році повністю відмови
тися від ручної праці на обро
бітку просапних культур. Ї х
зобов' я зання —дати на круг по 
30 центнерів зерна і 300 цент
нерів силосної маси кукуруд
зи з гектара. Тепер в області 
всюди провадиться комплекту
вання механізованих ланок. 
Залежно від площі посіву і

марок тракторів ланки склада
тимуться з двох, трьох, п’яти 
і шести механізаторів. За ними 
закріплюється площа з розра
хунку 100 гектарів на одного
чоловіка. Розробляється заохо
чувальна система оплати їх 
праці. На спеціальних семіна
рах провадиться підготовка ме
ханізаторів широкого профілю.

Палким схваленням зустріли
заклик передовиків механізато
ри бригади Героя Соціалістич
ної Праці Івана Путенцова з 
колгоспу імені Сталіна Бере
зівського району, Одеської об
ласті. Вони зобов’язалися ме
ханізувати вирощування куку
рудзи на площі 1000 гектарів
і зібрати на кожному з н их 
по 40 центнерів зерна. На коле
ну механізовану ланку припа
датиме по 1 2 0 — 150 г е ктарів 
посівів. Усі ланки вже осна

щені потрібними машинами, в 
основному навісними.

Одна з передових трактор
них бригад—Володимира Мель
ниченка з колгоспу «Україна» 
Кіровоградського району, Кіро
воградської області, вирішила 
змагатися з бригадою О. Гіта
лова.  Вона зобов’язалась боро
тися за одержання з кожного
гектара по 50 центнерів зерна 
кукурудзи і по 400 центнерів 
зеленої маси.

В змаганн я  за в исокий уро
жай у першому році семирічки 
і повсюдне впровадження ме
ханізованого обробітку просап
них культур включилися також
механізатори колгоспу імені 
Леніна, Оріхівсь к ого району, 
З апорізької області, дослідно
го господарства Полтавської 
сільськогосподарської станції і 
багатьох інш их господарств 
республіка. (РАТАУ).

Вогні нових сільських електростанцій
Над Волинським поліссям 

засвітились нові електричні 
вогні: в селах Велимче і Зам
ш ани, Старовижівського райо
н у , здано в експлуатацію дві 
електростанції. Крім того, 5

колгоспів почали одержувати 
електроенергію від сіток про
мислових підприємств. Підго
товлено до введення в екс
плуатацію ще 13 електростан
цій.

Міжколгоспні відгодівельні пункти
При всіх цукрових, спирто

вих і ряді молочних заводів 
Хмельницької області організо
вано відгодівлю великої рогатої 
худоби і свиней. Для цієї ме
ти використовуються сотні ти
сяч тонн жому, багато патоки

та інших відходів харчової про
мисловості.

На відходах харчової про
мисловості утримують свою ху
добу і багато сільгоспартілей 
області. В ряді районів створе
но міжколгоспні відгодівельні 
пункти.

П о  н а ш і й  Б а т ь к і в щ и н і
(З а повідомленнями ТАРС і РАТАУ)

Херсонська область. Колектив механізаторів Дар'ївської РТС 
за схемою, запропонованою інженерами обласного управління 
сільського господарства, переустаткував причіпний комбайн 
„С-6“ у самохідний комбайн-підбирач.

  Для переустаткування використано деталі і вузли трактора, 
самохідного і причіпного комбайнів.

Перший такий комбайн переустатковано і випробувано за 
5 днів.

На фото: переустаткований самохідний комбайн-підбирач 
проходить випробування в Дар’ївській РТС.

Фото Ю. Лихути (Фотохроніка РАТАУ).

Працівники тваринницьких ферм! 
Найпочесніший ваш обов’язок—до 
кінця року виконати і перевикона
ти взяті соціалістичні зобов’язан
ня по виробництву тваринницької 
продукції.Ціна 15 коп.
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Кокс пішов!
6 грудня на Череповецькому 

металургійному заводі почала 
випускати продукцію нова кок
сова батарея, споруджена в ос
новному силами комсомольців і 
молоді.  Першу партію коксу ви
дала зміна молодого інженера 
Олексія Рачека.

125 ешелонів 
надпланового вугілля
З підприємств тресту «Ленін- 

вугілля» (Луганська область) від
вантажено 125-й ешелон з над
плановим паливом. Гірники 
достроково виконали зобов’язан
ня, взяте на честь ХХІ з ’їзду 
КПРС.

Новий завод
Закінчено спорудження Гні

давського цукрового заводу по
близу Луцька. Пін переробляти
ме 30 тисяч центнерів буряків 
за добу. Відбувся пуск першої 
черги заводу.

Привітання
трудящих Таджикистану 

Трудівники сільського госпо
дарства Таджицької РСР з честю 
виконали соціалістичне зобов’я 
зання, взяте на нараді бавовно
робів у Кремлі, і продали дер
жаві 450 тисяч тонн бавовни- 
сирцю з урожаю 1958 року, 
або на 58 тисяч тонн більше, 
ніж у минулому році на цей час.

Центральний Комітет КПРС і 
Рада Міністрів СРСР палко 
поздоровили трудящих респуб
ліки з досягнутими успіхами.



Л Е Н І Н Е Ц Ь

Тернопільська область. На початку цього року в колгоспі 
імені Мічуріна Козівського району було сформовано ланку, до 
якої ввійшло 12 дівчат-десятикласниць. Очолила її комсомолка 
Євгенія Кобеля. Добре попрацювали випускниці середньої шко
ли. На закріпленій за ними площі в 7,6 гектара вони зібрали по 
691 центнеру цукрових буряків з гектара при середній урожай
ності в сільгоспартілі—450 центнерів з гектара.

Члени молодіжної ланки тепер наполегливо підвищують свої 
теоретичні знання по вирощуванню цукрових буряків.

На фото: голова колгоспу агроном І. С. Козлов проводить 
з членами молодіжної ланки чергове заняття з агрономії.

Фото Б. Шендлера (Фотохроніка РАТАУ).

Поема про радянську 
л юдину

Вихід на екрани кінотеатрів 
країни фільму «Поема про 
море» збігся з дворіччям з дня 
смерті її автора—видатного ра
дянського художника Олек
сандра Петровича Довженка.

Син селянина з наддеснян 
ської Чернігівщини, вихова
нець Глухівського учительсько
го інституту і учитель вищої 
початкової школи в дореволю
ційному Житомирі, Довженко
плідно працював на ниві на
родної освіти.  Пролетарська 
революція відкрила перед ним, 
я к  і перед тисячами представ
ників української народної ін
телігенції, широкі можливості 
для творчого дерзання. Свій та
лант. своє гаряче серце патрі
ота Довженко віддає ріддній 
Батьківщині, своєму народу.

За тридцять років плодотвор
ної роботи в радянському кіно 
Олександр Петрович створив 
більше десяти кінофільмів і се
ред них такі визначні карти
ни, як  «Арсенал», «Земля», 
«Іван», «Ае роград», «Щорс», 
«Мічурін». Його кращі художні 
кінофільми стали видатними в і
хами на висхідному шляху роз
витку радянської кінемато
графії.

Довженко не тільки чудовий 
майстер кіно. Всі його кіно
сценарії—це глибоко х вилюючі 
літературні твори, новаторська 
драматургія і надзвичайно до
бірна мова яких можуть бути 
зразком високої художньої май
стерності . Кіносценарії Довжен
ка, його цікаві й оригінальні
п’єси натхненно відображають 
найвизначніші події нашої ра
дянської епохи. В них живуть 
безсмертні подвиги робітників 
київського Арсеналу, в них ді
ють народні воїни Богунсько
го і Таращанського полків, ри
царі громадянської війни Щорс 
і Боженко, герої Великої Віт
чизняної війни, перші тракто
ристи, будівники Дніпрельстану.

Твори Довженка відзначають
ся високою ідейністю, сміли
вим задумом, оригінальним но
ваторським його втіленням, во
ни сповнені безмежної  любові 
до народу, до ж иття. Його твор
чість— результат зв’язку  з су
часністю, плід дерзаючого та

л анту. Таким є і кіносценарій

«Поема про море», працюючи 
над яким, Довженко місяцями 
ж ив серед робітників і колгосп
ників—будівників в Каховської 
електростанції і нового моря. 
Трудове оточення щодня буди
ло в ньому безліч високих 
дум. Він писав: «Се мусить
бути велетенський фільм. Усе, 
що є в мені святого, весь до
свід і талант, усі думки, і час, 
і мрії, і навіть сн и — все для 
нього. Створити твір, достой
ний великості мого народу—
ось єдина мета, єдиний зміст 
мого ж иття».

Замислений художником 
фільм про велич і красу будо
ваного комуністичного ж иття 
завершили його друзі. Кіно
фільм у повній в ідповідності з 
настановами і вимогами Дов
женка відтворює його творче 
горіння і мистецьке бачення. 
Перед глядачем проходить в 
могутньому русі вперед багато
барвна гама нашого сучасного 
кипучого ж иття. Герої Довжен
ка охоплені великою пристрас
тю і органічним оптимізмом,
притаманним людям комуніс
тичного суспільства. І голова 
колгоспу Сава Зарудний, і на
чальник Каховського будівниц
тва Аристархов, і генерал ар
мії Федорченко, і його старий 
батько, і чудесний Кравчина, 
і багато-багато інших дійових
осіб цього фільму ведуть благо
родну боротьбу за  опануван
ня глибинами неозорого жи
тейського моря.

Руйнуючи дідівські хати й 
старі звички , будуючи нове се
ло, споруджуючи могутню греб
лю і створюючи безкрає морс, 
люди змінюються духовно, за
гартовуються в боротьбі. Вони
одночасно ведуть наступ проти 
міщанства, розбещеності та ін 
ших пережитків минулого.

«Поема про море»— з ї ї  не
осяж ними просторами і багато- 
людством, з ж агучими пори
ваннями героїв кличе йти впе
ред і вперед, до великої, ося 
яної ленінськими ідеями мети
будівництва комунізму. Цей чу
довий фільм є справжньою по
емою про радянську людину, 
про ї ї  величні діла.

М. КОВАЛЕНКО.

Навчання поєднувати 
з роботою в колгоспах
З виступу М. ТАРАНА, 

керуючого райвідділенням 
Держбанку

Ні шкільні виробничі бригади, 
ні уроки праці не відповідають 
повністю велик им і почесним 
вимогам— навчити дітей люби
ти фізичну працю.

На мою думку, в сільських 
школах треба докорінно пере
будувати навчальний процес.
Слід запровадити , крім навчан
ня, обов’язкові періоди фізичної 
праці па полях, на фермах, на 
будівництві. Щоб учні в обов’
язковому порядку виконували 
комплекс роботи згідно розроб
лених для них норм. Кожному 
з них видавати трудову к ниж
ку, де б щоденно записувались 
кількість і якість виконаної ро
боти. А звідси і ставилася б
оцінка.

Така система навчання най
краще наблизить школу до ви
робництва.

Б іл ьш е уваги ш колі
З виступу М. ШВЕЦЯ, 

директора Веселівської 
семирічної школи

На перший погляд у нашій 
школі ніби все гаразд у спра
ві трудового виховання учнів. 
При школі є майстерні по де
реву і по металу, учні догля
дають кролів, у невеличкій па
сіці п рацює гурток юних пасіч
ників, діти заклали сад на пло
щі 0,25 гектара, на незначних 
ділянках вирощували кукуруд
зу, городні культури .

Але чи досить цього, щоб 
всі учні школи були охоплені
фізичн ою працею? Ні . Майстер
ні наші тісні і дуже бідні. Не
обхідних інструментів надто ма
ло, землі обробляли також ма
ло, а на кролефермі—лише 25 
кролематок. Щоб успішно пе
ретворити в життя накреслення 
тез, нам необхідно створити 
для учнів такі умови, щоб кож 
на дитина, в міру своїх сил 
і здібностей, була залучена до 
фізичної праці. Отже, треба 
і школі, і батькам, і правлін
ню колгоспу «40-річчя ВЛКСМ»
потурбуватись про розширення 
шкільних майстерен ь, виділити 
школі кілька десятків гектарів 
землі, необхідні сільськогоспо
дарські машини. Учні повніші 
самі посіяти і вирощувати пот
рібні зернові і технічні куль
тури, а на цій базі створити 
невеличкі тваринницькі ферми. 
Це й буде конкретна і обов’
язкова фізична праця.

Бажано, щоб і райспожив
спілка звертала на школу біль
ше уваги , щоб у ш кільн их лар
ках , крім циркуля та л інійки,

Праця— п отреба 
к о ж н о ї  л ю д и н и

З виступу ф. ЧЕРЕВАТОЇ, 
завідуючої дитячим садком

До п осильної праці ми прив
чаємо дітей уж е з дошкільного 
віку. Дівчатка подають на стіл, 
хлопчики вчаться прибирати в 
кімнаті тощо. Отже, любов до 
праці, як а в комуністичному
суспільстві стає потребою кож
ної людини, треба прищеплю
вати дітям ще з дошкільного 
віку. Слід про це пам’ятати 
всім батькам, комсомольським 
та піонерським організаціям.

А вже учні поступово крок 
за кроком повинні мати певні 
обов’язки до фізичної праці.
Чому б, наприклад, у школах 
не переходити в класних кім
натах до самообслуговун н я ? 
Учні старших класів можуть 
наносити води, опалювати гру
би, рубати дрова, ремонтувати 
меблі тощо. Діти 5 — 7 класів

Вчитель повинен любити 
фізичну працю

З виступу І. ГІДУЛЯНОВА, 
директора

Ново-Миргородської школи 
робітничої молоді

Влітку я півтора місяця пра
цював на скиртуванні соломи 
в сільгоспартілі імені Жданова. 
Скажу відверто, що колгоспни
ки часто поглядали, як  я  ору
дую вилами, певно, оцінювали 
мої здібності і любов до фізич
ної праці. Але не висміяли ме
не жодного разу. А чому? То
му, що я  працював з таким же 
захопленням, як  і вони .

Ми скоро здружилися. Я час
то брав з собою в поле свіжі 
газети. В обідню перерву читав 
людя м цікаві, хвилюючі матері
али з життя країни, а також 
про події за рубежем.

У відвертій задушевній роз
мові люди ставили мені запи
тання, на які іноді важ ко бу
ло дати відповідь. Чому отак 
разом з учнями, хоч по кілька
днів, не працюють влітку в  по
лі учителі Софіївських серед
ньої та семирічної шкіл? Чому 
окремі вчителі, хоч і виходять 
іноді з дітьми в поле, та самі 
цураються фізичної праці? Чи 
можуть вони без особистого по
казу прищепити любов до пра
ці своїм учням?

Ці питання, звичайно, хви
лювали і мене. Але тоді я  не 
міг дати людям вичерпної від
повіді. А тепер тези ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР говорять 
ясно, що любов до праці, крім 
батьків, дітям прищеплюють 
учителі. Вчитель же повинен 
сам любити фізичну працю, зна
ти основ ні процеси сільсько
господарського виробництва, то
ді він зуміє залучити всіх уч
нів до фізичної праці.

Хочу звернути увагу й на 
те, що керівники підприємств 
та установ мало турбуються про 
створення нормальних умов 
для навчання робітничої молоді 
у вечірній школі. Багато юна
ків і дівчат, що мають незакін
чену середню освіту, працюють 
на плодоконсервному, цегель
них заводах, але ні партійні, 
ні комсомольські організації не 
потурбувались про тс, щоб 
створити їм умови для закін
чення ніколи.

За тісний зв’ язок школи з життям
На зборах районного пар

тійного активу з доповіддю 
про тези ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР „Про зміц
нення зв’язку школи з жит
тям і про дальший розвиток 
системи народної освіти в 
країні" виступив другий се
кретар райкому КП України 
Г. А. Безвушко. Він зосе
редив увагу на тому, що те
зи відкривають новий етап 
у розвитку марксистської 
педагогічної науки, вносять- 
значний вклад у теорію ко
муністичного виховання. До
повідач зокрема зупинився 
на конкретних шляхах під
готовки всебічно розвину
тих, активних будівників к о
муністичного суспільства.

Перед школою стоять но 
ві завдання—уміле поєднан
ня навчання й виховання з 
суспільно-корисною, про  
дуктивною працею. На це 

виключну увагу звернули 
учасники зборів, які взяли 
участь в обговоренні допо  
віді.

Публікуємо окремі думки 
і зауваження виступаючих.

повинні самі вирощувати квіти, 
прибирати в приміщенні, на 
подвір’ї. Участь дітей у такій 
роботі дає можливість також 
значно скоротити штати тех
нічних робітників у школах, 
вивільнити кошти для інших 
важливих цілей.

Для того, щоб діти ш кільно
го віку могли нормально пра
цювати на присадибних ділян
ках чи в школі, необхідно ма
ти легкі і зручні знаряддя пра
ці—лопати, вила, сапи і т. п . 
Але цього не враховують наші 
промислові підприємства і чо
мусь не випускають для дітей 
полегшених знарядь. А потреба 
в цьому надзвичайно велика.

були цукерки, печиво, бутер
броди. А такі продукти до нас 
у школу завозять дуже рідко. 

Про школу треба дбати всім.

Посилити роботу 
серед батьків

З виступу П. ЗАЦАРИНІНА, 
голови колгоспу 

імені Мічуріна
У вихованні трудових  нави

чок у дітей велике значення 
мають, крім школи, батьки. Від 
того, я к у сім’ї прищеплюють 
дітям любов до фізичної праці, 
у значній мірі залежить фор
мування характеру дитини.

Ось кілька прикладів з жит
тя нашої школи. Влітку колгосп 
часто звертався за допомогою 
до учнів під час збирання ка 
вунів, картоплі, кукурудзи. І 
треба сказати, що переважна 
більшість дітей сумлінно тру
дилась, чималу допомогу нада
ла артілі.

Та були й такі випадки, ко
ли окремі школярі цуралися 
фізичної праці. А чому? Тому, 
що па цей хибний і негідний 
шлях їх штовхали батьки.

— Сиди вдома, чому це ти 
будеш пектися на сонц і,—так 
заявляли своїм мазу нцям окре
мі мами.

Та не усвідомлюють вони, 
що такою поведінкою наносять 
великої шкоди нашій загальній 
справі — вихованню трудових 
навичок у дітей.

А були й такі ви падки, коли
батьки, виряджаючи свою ди
тину на роботу, між іншим, 
давали ось такі вказівки:

— Та додому не повертайся 
з пустими руками, принеси кар
топлі чи кукурудзи...

Ось я кі негідні риси при
щеплюють дітям окремі батьки. 

Чому ж миряться з такими
нездоровими явищами партійна 
організація, виконком сільської 
Ради, вчителі?

На мою думку, з такими не
гативними яви щами треба по
вести рішучу боротьбу. На 
батьків, які таке роблять, 
спрямувати весь вогонь крити
ки, через агітаторів роз’яснити 
їм, якої великої шкоди завда
ють вони своїми діями справі 
виховання  дітей.
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Коли відсутній контроль
Пізно ввечері я завітав на 

свиноферму колгоспу імені 
Щорса. Свинарки вичищали в 
станках, готувалися до роздачі 
кормів.

Прибув завідуючий свино
фермою Іван Іванович Ж ан
талай.

— Які корми згодовуватиме
те свиням ввечері?— запитав я 
Ж анталай.

— Запарену кукурудзяну 
дерть,— коротко відповів заві
дуючий.— Свині у нас не го
лодні. Одержують і соковиті 
корми, і концентрати... Гарбу
зів, буря ків у цьому році скіль
ки завгодно...

Колгоспниці, звичайно, не 
чули нашої розмови і, зак ін 
чивши прибирання, почали ки
дати в станки, як  це робило
ся, очевидно, кожного разу, не
подрібнені качани кукурудзи.

— Що ви робите?! — грим
нув на них завідуючий.—Хто 
вас цьому вчив!

— Так ви ж казали...— п о
чала було виправдуватись од
на із свинарок.

Але завідуючий зупинив її 
н естерпним поглядом. Мовчи , 
мовляв, хіба не бачиш, що з 
району людина приїхала.

Свинарки підкорилися нака
зові Ж анталая, п ішли готувати 
дерть. Обстановка, як  кажуть, 
міняється н а ходу. Дерть тва
ринам дали не запарену, а

змочену холодною водою, при
чому дуже п ізно.

Можна собі уявити, я к  году
ють тут свиней, коли на фер
мі немає сторонніх. А мають 
місце часті випадки , коли і сам 
Жанталай на роботу не з ’яв 
ляється. Тоді вже годівля про
ходить самопливом. Свинарки 
дають корми тваринам на свій 
розсуд.

Стає зрозумілим, чому в кол
госпі свині худі і чому за 
одинадцять місяців на кожні 
сто гектарів ріллі вироблено 
тільки по 7 ,9  центнера сви
нини.

Негативним явищем є й те, що 
свині не погруповані за віком, 
вагою. Годівля проводиться не 
за раціоном. Свинарка Євгенія 
Смєла, н априклад, на  два стан
ки, в яких утримуються дво
місячні поросята, принесла по 
одному відру дерті. Але в од
ному станку 15 поросят, а в 
другому— 20. Скільки одержує 
кормів щодоби кож на тварина, 
ніхто не знає.

Ні завідуючий свинофермою 
І. Ж анталай, ні зоотехнік Ю. По
хила не слідкують за раціо
нальним витрачанням кормів. 
Тваринам згодовують неподріб
нені качани кукурудзи, значна 
частина яки х  попадає в гній, 
а картопля тимчасом гниє.

Ось я к  господарюють.
І. ЖЕРЕБЕНКО.

Що заважає нам у роботі
Низька продуктивність худо

би у колгоспі імені Сталіна. 
А це тому, що корів погано 
доглядають. Любов Ш каликова 
вже майже місяць тому зали
ш ала групу корів напризволя
ще. Та керівники колгоспу до
сі не потурбувалися, щоб піді
брати іншу доярку. Корови 
ц ієї групи часто стоять голод
ні, недоєні, день у день змен
шують надої молока.

Керівники колгоспу не дба

ють, щоб на ферму регулярно 
завозили солому для підстилки 
та підігрівання води . Нам, до
яркам, доводиться тричі па день 
мити бідони холодною водою. 
Не тривожить це і зоотехніка 
В. Кулініча.

Коли вже будуть створені 
належні умови для роботи до
ярок?

Г. КУШНІРОВА, 
доярка колгоспу імені 
Сталіна.

В цьому році вперш е в кол
госпі застосовано штучне осі
меніння корів.

— Ще якби підвісну дорогу 
зробити та підлогу постелити, 
зовсім добре було б ,— кажуть 
доярки.

— І це буде, — відповідає 
Савченко. — Тільки треба як
слід натиснути н а  правління 
артілі. Тоді й про корми кра
ще подбають.

І така завжди Мотря Михай
лівна: запальна в роботі, не
примиренна до недоліків. За 
високі показники по надоях мо
лока вона неодноразово пре
міювалась.

В поношеному піджаку, за 
кутана теплою хусткою, з-під 
якої дивляться розумні, до
питливі очі. Звичайна радян
ська ж ін ка Ї х, таких, звичай
них, простих, працьовитих в
нашій країні мільйони.

Скільки задушевних теплих 
слів хочеться сказати про цих 
рядових колгоспник трудівниць, 
руками яки х створюється пре
красне і вели чне—матеріальні 
і духовні багатства нашої Бать
ківщини!

Ю. КОВАЛЬ.

Не дояться зараз лише чоти
ри корови: незабаром отеля
ться. 

— Мотре Михайлівно! — гу
кає Надія.— Чому ви не замі
ните отих двох корів? Вони ж 
уже такі старі, що аж згорби
лись. 

— Заміню, обов’язково за
міню. Тільки з нового року,— 
відповідає Савченко й посмі
хається.

Приємно відчувати, що у ве
ликій всенародній справі є 
частка і твоєї праці. Високі 
надої молока— хіба це не вклад
у  здійснення тієї мети, я кою 
живуть зараз всі радянські лю
ди: наздогнати і випередити 
Сполучені Ш тати Америки по 
виробництву м’яса, масла і мо
лока па душу населення.

Відрадно бачити , як  у ж ит
тя вливається все нове і нове, 
витісняючи старе, віджиле.

Раніше на фермі корів напу
вали відрами. Поки рознесеш 
всю воду, і рук не чуєш. А за
раз встановлено автопоїлки. З а 
хоче яка-небудь корова напи
тися, натисне клапан—і є во
да. Красота!

да доярка Надія Коваленко.
— Бачиш, Надю,—розпові

дала Мотря М ихайлівна,—до 
корови, як і до людини, пот
рібний правильний підхід. Ад
же в кожної тварини є свої
звички. От, приміром, візьмемо 
мою «Соболю». Корова як  ко
рова. Правда? А спробуй-но 
лиш її видоїти, не знаючи її 
повадок. Не зможеш ... А я дою. 
«Соболя» дуже любить ласку і 
ніжне ставлення до себе. Отож
кожного разу перед доїнням я 
розмовляю до неї. Тоді вона 
все молоко віддає. У «Ягоди» 
ж зовсім інші звички. Я к що 
ти на неї суворо не нагри
маєш, то вона нізащо в світі 
не дасть себе видоїти. І так 
кожна корова...

Ну, а крім правильного під
ходу, потрібні ще й правильна 
годівля тварин, старанний до
гляд за ними...

Кожного дня Мотря Савчен
ко приходить н а ферму найпер
шою, в 5 годин ранку. Почис
тить стійло, причепурить корів, 
дасть їм їсти, а потім береться 
і за доїння. Білими цівками 
в дійницю б’є молоко. Густе, 
запашне.

ОДНА З БАГАТЬОХ
Шостий рік працює дояркою 

в колгоспі «40-річчя ВЛКСМ» 
Савченко Мотря Михайлівна.

Пішла на ферму відразу ж 
після війни, коли були вигна
ні німецько-фашистські загарб
ники. Ох, і трудно ж тоді бу
ло. Корівники старі, майже
розвалені, протяги так і ниш
порять по всіх закутках. Мо
роз, холод. А ти дій, доглядай 
корів, вичищай.

Та не з таких Мотря Михай
лівна, щоб злякатися трудно
щів, відступити. Не відступила,
бо знала, що треба якомога 
швидше поставити колгосп на но
ги. Чотири роки п опрацювала, 
не шкодуючи сил і здоров’я. 
Далі не змогла. Від напруж е
ної роботи захворіли руки. До

 велось підмовитись від любимої 
 справи, лікуватись, працювати 

на інших ділянках колгосп но
го господарства. Та думка по

в е рнутись до раз і назавжди 
обраної професії не залишала 
жінку.

І ось у минулому році Сав
ченко підійшла до голови кол
госпу й сказала:

— Хочу працювати на фер
мі. Як і раніше, дояркою.

— Зараз у нас доярки всі 
є ,—роздумуючи відповів голова. 
— Може б, Мотре, спочатку 
стала до нетелів?

— Добре,— згодилась ж інка.
А через кілька місяців звіль

нилось місце доярки. По вага
ючись, Савченко з великою ра
дістю прийняла групу з 15 
корів.

Правда, деякі жінки радили
їй цього не робити.

— Не поспішай, Мотре, ще 
встигнеш ,— казали вони.— Це 
«тверді» корови, знову можуть 
розболітися руки.

Не слухала. Ніби помолод
шала на якийсь десяток років, 
коли в руках знову опинилася 
дійниця.

А група справді була твер
да. Корови н еохоче відпускали 
молоко. Та так було лише зра
зу, а тепер...

За 11 місяців цього року 
Савченко вже надоїла по 2 320 
літрів молока.

— Як ви цього добилися? — 
здивовано запитує ї ї  моло

Сумська область. У колгоспі імені Леніна 
Лебединського району відкрилася школа по пе
редачі досвіду двічі Героя Соціалістичної Праці 
М. Х. Савченко. Протягом року тут навчати
муться 90 молодих доярок області.

На фото М. X. Савченко (зліва) знайомить 
з передовими прийомами догляду за коровами 
доярок В. П. Нероду з колгоспу імені Кірова 
Шосткинського району та Н. І. Макушенко з 
колгоспу імені Леніна Червоного району.

Фото М. Галушка (Фотохроніка РАТАУ).

Передовики змагання
У змаганні доярок району за підвищення продук

тивності громадської худоби найкращих показників до
моглися:

Завалко Є. І.—доярка колгоспу імені Фрунзе, яка 
за 11 місяців надоїла від кожної корови по 2902 літри 
молока.

Лимборська О. Г.—доярка колгоспу імені Свердло
ва, яка за 11 місяців надоїла від кожної корови по 
2592 літри молока.

Новохатченко М. А.—доярка колгоспу імені Фрун
зе, яка за 11 місяців надоїла від кожної корови по 2464 
літри молока.

Матях О. М.—доярка колгоспу імені Куйбишева, 
яка за 11 місяців надоїла від кожної корови по 2391 
літру молока.

Лазуренко Є. К.—доярка колгоспу імені Мічуріна, 
яка за 11 місяців надоїла від кожної корови по 2374 
літри молока.

Демиденко К. Й.—доярка колгоспу імені Сталіна, 
яка за 11 місяців надоїла від кожної корови по 2363 
літри молока.

Фабрицька П. Я.—доярка колгоспу імені Фрунзе, 
яка за 11 місяців надоїла від кожної корови по 2350 
літрів молока.

Робул П. І.—доярка колгоспу імені Калініна, яка 
за 11 місяців надоїла від кожної корови по 2326 літрів 
молока.

Савченко М. М.—доярка колгоспу «40-річчя 
ВЛКСМ», яка за 11 місяців надоїла від кожної корови 
по 2320 літрів молока.

Кравцова А. В.—доярка колгоспу імені Карла Марк
са, яка за 11 місяців надоїла від кожної корови по 
2303 літри молока.

Саєнко В. С.—доярка колгоспу «40-річчя ВЛКСМ», 
яка за 11 місяців надоїла від кожної корови по 2265 
літрів молока.

Куценко В. М.—доярка колгоспу «40-річчя ВЛКСМ», 
яка за 11 місяців надоїла від кожної корови по 2240 
літрів молока.

З нього беруть приклад
Вже три роки після закін

чення семирічки Олександр Іва
нович Погрібний доглядає те
лят у колгоспі імені Куйби
шева. Дуже полюбив юнак свою 
спеціальність. Телята в його 
групі завжди чисті, нагодова
ні, напоєні.

Як передового тваринника 
Олександра прийняли до лав 
Ленінського комсомолу. І 
тепер він трудиться що краще , 
ще наполегливіше, бо знає, 
що телята, яки х він догля
дає ,—це майбутні високопро
дуктивні корови .

І як  це й повинно бути , 
комсомольці і м олодь колгоспу 
беруть приклад з Олександра 
Погрібного.

Л. ПАНКУЛ, 
секретар комсомольської 
організації колгоспу іме
ні Куйбишева.

Трудова слава
Трудову славу здобула в н а

шому районі доярка колгоспу 
імені Фрунзе Євдокія Іванівна 
Завалко. Правильно організу
вавши годівлю та догляд за 
худобою, Євдокія Іванівна на
доїла за одинадцять місяців 
цього року по 2902 літри мо
лока від кожної корови.

— Успіхи в роботі—це мій 
подарунок ХХІ з ’їздові КПРС,— 
заявляє Є. Завалко.

С. ЛАНЖЕНКО.



Л Е Н І Н Е Ц Ь

Алкоголь небезпечний для здоров’я і життя
У радянському суспільстві 

матеріальний і культурний рі
вень ж иття трудящих підви
щується рік у рік. Це дає ве
ликі можливості кожній лю
дині цікаво і корисно відпочи
ти, заповнити своє дозвілля 
культурними розвагами .

Але є у нас зло, яке зава
жав цьому. Це зло— пережит
к и минулого. Головним з них 
є пияцтво. Окремі люди завда
ють великої шкоди собі і дер
жаві, зловживаючи спиртними 
напоями. Надмірна пристрасть 
до алкоголю підриває здоров’я 
людини, калічить все ї ї життя . 
Особливо згубне систематично 
пияцтво. Воно перетворює хо
рошого працівника, учасника 
громадського життя і сім’ян и 
на в ледаря, прогульника, бра
короба, руйнівника сім’ї. П’я ни
ці нерідко стають винуватцями 
нещасних випадків і тяжких 
злочинів.

Алкоголь—отрута. Він от
руює насамперед найбільш н іж
ні і високочутливі нервові клі
тини вищих відділів головного 
мозку, від нормальної роботи 
яких залежить розумова діяль
ність. Людина втрачає розум
ний контроль над собою і пра
вильне орієнтування в тому, 
що відбувається навколо неї. 
П’яний стає базікою, нерозбір
ливим у висловах, схильним 
до хвастощів, здатним на дії, не
безпечні для нього самого і для 
інших. У народі каж уть: «П’я 
ному морс по коліна».

Є чимало випадків, коли лю
дина, напиваючись до цілкови
тої втрати розуму, стає калі
кою, губить своє життя. Не
рідко можна почути: «П’ю пе
ред обідом, щоб кращий був 
апетит», «П’ю, щоб швидше 
заснути». Іноді вживають спирт
них напоїв нібито для того, 
щоб піднести настрій, розвіяти 
сонливість, зняти втому, п’ють 
«на радощах», «з горя», «з на 
годи получки». Так починаєть
ся пия цтво, і все це лише 
спроби прикрити або виправда
ти його.

У людей, які систематично 
отруюють свій організм алкого
лем, поступово порушується  
робота мозку: різко слабшає 
пам’ять, увага, зменшується 
кмітливість і ясність думки. 
П’яниці втрачають інтерес до 
праці. Вони стають брехливи
ми і безпринципними, втрача
ють повагу до самих себе й 
інших. Заради ганебного потя
гу до вина вони часто жерт

вують честю, совістю, само
любством, нерідко йдуть на пря
мий злочин.

Пияцтво руйнує сім’ю, шкід
ливо виливає на здоров’я і ви
ховання дітей. П’яниця по
збавляє скою сім'ю культурно
го відпочинку і затиш ку, а 
іноді й засобів до існування. 
В таких сім’ях діти стають 
свідками скандалів і дебошів, 
що згубно позначається на їх 
розвитку.

Хронічний алкоголізм при
зводить до алкогольних пси
хозів, і насамперед до білої 
гарячки. Ця хвороба виникає 
звичайно раптово: людина не 
може визначити місце, де во
на перебуває, не впізнає рід
них і близьких, приймає їх 
за своїх уявних ворогів. Їй 
ввижаються огидні тварини— 
миші, змії, павуки, щури. Не
дарма є народне визначення: 

Напився до чортиків, до зе
леного змія». Іноді у алкого
ліків розвивається п ідвищена
настороженість до оточення. 
Так виникають алкогольне 
маячення переслідування і мая
чення ревнощів. В останньому 
випадку алкоголік без усякої 
підстави починає підозрівати 
дружину в зраді, стеж ить за 
нею, ображає. Іноді це призво
дить до тяжких ушкоджень і 
навіть убивства.

Особливо небезпечний алко
голь для осіб, нервова система 
яких уже потерпіла від тяж 
кого інфекційного захворюван
ня, поранення, контузії або
удару голови. Під впливом ал
коголю вони іноді можуть впа
дати в стан патологічного (хво
робливого) оп’яніння, небезпеч
ного тим, що ці люди не усві
домлюють своїх вчинків.

Алкоголь поступово отруює 
серце, нерідко воно майже в 
два рази збільшується в об'є
мі або відбувається так зване
жирове переродження. Таке 
серце погано працює, з ’яв 
ляються набряки, задиш ка, 
швидка втомлюваність. Тяжкі 
хворобливі зміни відбуваються 
при зловживанні спиртним у пе
чінці, яка захищ ає організм 
від різних ш кідливих  і отруй
них речовин.

Спочатку розвивається так 
званий алкогольний гепатит,
що супроводиться хворобливи
ми відчуттями в правому боці, 
а потім починається ж ирове 
переродження печінки. Вона 
збільшується в розмірі, змор
щується, ущільнюється — ви

никає так званий цироз печін
ки, який загрожує смертю. 
Ш кідливо впливає алкоголь на 
органи травлення: в трачається 
апетит, виникають хронічні 
запори або проноси, розви
вається кислий катар шлунка.

Спиртні напої навіть у най
менших кількостях ш кідливі  
вагітн им жінкам, бо призводять 
до внутріутробних уражень 
плода, до розвитку хворобливої  
дитини. Абсолютно недопустиме 
їх  вживання годуючими мате
рями і дітьми: алкоголь затри
мує нормальний ріст і розу
мовий розвиток дітей, спотво
рює їх  у фізичному і морально
му відношенн я х , заваж ає н а 
вчанню і правильному вихован
ню.

Чи п ередається алкоголізм 
у спадщину? Ні, алкоголізм у 
спадщину не передається. 
Головне —це середовище, об
становка, в я кій ростуть діти. 
Побачивши , що їх  батьки і ма
тері пиячать, діти, наслідуючи 
старших, можуть уж е з  ранніх 
років звикнути до спиртних на
поїв.

Чи шкідливе вж ивання ви
ноградн их вин і пива? Помір
не приймання цих напоїв не 
завдає істотної шкоди організ
мові. Але зловживання ними 
може підірвати здоров’я  так са
мо, як  і горілка, кон ьяк, ром, 
лікер, спирт. Не можна забу
вати, що пляш ка портвейну 
(16°) містить таку саму кіль
кість спирту, як і 20 0 грамів
горілки. Найшкідливіші різні 
горілчані і винні сурогати: не
очищений спирт-сирець, дена
турат, самогон . Вони призво
дять до дуже тяж ких отруєнь, 
до сліпоти і навіть смерті.

Алкоголіка можна вилікува
ти від надмірної пристрасті до 
вина. Але дієвість лікування 
у великій мірі залежатиме від 
того, наскільки сама людина 
чесно і до к інця оцінить зло, 
якого вона завдає своєю пове
дінкою, і захоче звільнитися 
від цього пороку.

Проти пияцтва треба вести 
непримиренну і послідовну бо
ротьбу. Адже воно гальмує ус
пішне просування нашого сус
пільства вперед. Боротьба за 
здоровий побут, за знищення 
алкоголізму— складова частина 
комун істичного виховання тру
дящих.

В. Є. РОЖНОВ, 
доктор медичних наук, 
професор.

Слідами наших виступів
„В ремонтній майстерні“—під 

таким заголовком опубліковано 
замітку в номері районної газети 
„Ленінець“ за 24 жовтня цього 
року. Директор Ново-Миргород
ської ремонтно-технічної станції 
М. Сушко повідомив редакцію, 
що замітку обговорено на вироб
ничій нараді робітників майстерні 
з участю механізаторів колгоспів,
техніка котрих знаходиться в 
майстерні на ремонті. Намічено 
заходи по налагодженню роботи 
майстерні, поліпшенню трудової 
дисципліни. Збільшено кількість 
інструментів і запасних частин. 
Тих робітників, які неякісно ви
конували замовлення, суворо по
переджено.

„Вчасно доставляти кореспон
денцію“—в замітці під таким за
головком, вміщеній у районній

газеті „Ленінець“ за 2 листопада 
1958 року, говорилося, що у ви
хідні дні райконтора зв’язку не 
доставляла кореспонденцію у біб
ліотеки райцентра. Як повідомив 
редакцію начальник райконтори 
зв’язку А. Зінченко, наведені 
факти мали місце. В даний час 
дано вказівку листоношам до
ставляти у неділю газети та жур
нали у бібліотеки.

„Коли ж збудують клуб?“— 
так називалася замітка, вміщена 
в номері районної газети „Лені
нець“ за 22 жовтня цього року. 
Секретар парторганізації колгос
пу імені Сталіна А. Самойленко 
повідомив редакцію, що вказані 
факти дійсно мають місце. Будів
ництво клубу в селі Котовці роз
почате кілька років тому. Споруд
ження його припинилось із-за

відсутності шлакоблоків. Правлін
ня колгоспу вживає зараз захо
дів, щоб заготовити весь необ
хідний матеріал і навесні при
ступити до завершення будів
ництва.

„Телефон — хороша річ...“— 
критичну замітку під таким за
головком опубліковано в район
ній газеті „Ленінець“ за 22 жовт
ня 1958 року. Головний інженер 
обласного управління зв’язку 
Д. Кривошея повідомив редакцію|  
що наведені факти підтвердилися. 
В даний період у колгоспі імені 
Кірова замінено телефонний апа
рат.
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П р и к р і  ф  а к т и
В селі Мар’ївці працює ма

газин Пурпурівського сільсько
го споживчого товариства. За 
відує ним Г. Лященко. Вона 
погано дбає про задоволення 
запитів споживачів.

Майже два місяці в магазин 
не завозився освітлювальний 
гас. Гроші за гас школа в и
платила ще два місяці тому, 
але довго його не одержувала. 
Не легше дістати в магазині

зошитів, паперу для виго
товлений стінгазет тощо.

На подібні прикрі факти не
раз звертали увагу жителі се
ла, але висновків не зробле
но. Бувають випадки продажу 
дефіцитних товарів з-під при
лавка. Керівники Пурпурівсько
го ССТ новіт ні зацікавитись 
цими фактами і навести поря
док у магазині.

Б. ГРАЖДАН, 
директор семирічної школи.

Зародили у бригаді 
Коренасті буряки.
Та не всі їм, бачте, раді,
В в артілі що й такі.

Ланка Сокур довго спала 
І копала абияк,
Що й з има в степу застала 
Ще незібраний буряк.

Олександра і Марія 
І Тетяна... Ох, жінки!
Кожна на печі аж пр іє ,—
В  п олі ж гинуть буряки .

Сором, сором ледащицям, 
Сором, Бреурош, і вам, 
Бригадир ви, чи п 'ян и ц я?— 
Розкажіть по правді нам.

В полі гинуть буряки
У другій виробничій бригаді колгоспу імені Мі

чуріна, де бригадиром Михайло Бреурош, жінки з лан
ки Галини Сокур залишили в полі більше гектара не
зібраних цукрових буряків.

Хто ж за це відповідатиме?

Старий городник
Він давно звик починати 

свій трудовий день на світан
ку, коли над землею висне ту
ман і з долини, де тече річка 
Вись, ледь-ледь повіває свіжий, 
прохолодний вітерець.

Любить він пройтися в цей 
ранній час по колгоспному го
роду, подивитися на плоди 
людської праці.

Ось уже достигли важ кі і
м’ясисті помідори, обіцяють 
добрий урожай столові буряки, 
капуста. Дивиться ця, вже літ
ня людина, на результати на
полегливої праці трудівників 
городньої бригади і серце її 
переповнюється щирою радістю: 
багато грошей у колгоспну ка
су надійде від реалізації горо
дини.

Всі знають його у селі Мар
тоноші. Це городник колгоспу 
імені Дзержинського Андрій 
Васильович Цуркан . Близько 
трьох десятків років віддав він 
справі вирощення високих 
урожаїв городніх культур.

Тому і звертаються до нього 
за порадами, як  краще висад
жувати в грунт розсаду капус
ти, якими добривами вигідніше
підживити помідори. Цікавлять
ся молоді трудівники багатьма 
п итаннями, і всім їм завжди 
дає вичерпну відповідь досвід
чений городник Андрій Васи
льович.

Рано виходять на роботу і 
всі члени бригади— одинадцять

чоловік. А к ож ному з них по
над 50 років.

—Швиденько-швиденько!— за
охочує к олгоспниць до роботи 
Андрій Васильович.

Одного разу, коли дощі 
йшли за дощами, одна ж інка 
сказала Андрієві Васильовичу: 

 —Вчора зібрали огірки, а 
сьогодні ї х тьма-тьмуща. Да
вайте позбираємо ї х.

— Е, ні!—відповів старий го
родник.—В таку дощову пору 
огірки треба збирати раз у 
2 —3 дні. І тільки в середині 
дня.

Справді, в дощову погоду 
можна легко пошкодити рос
лини.

Бригада Андрія Васильовича 
Цуркана виростила у 1958 ро
ці на площі двох гектарів по
над 500 центнерів капусти, 
на площі 0,26 гектара — 75 
центнерів моркви, на площі 
1,93 гектара— 290 центнерів 
цибулі.

Багато всяких городніх куль
тур вирощує щороку бригада 
Цуркана. Не знайдеш у кол
госпі імені Дзержинського 
сім’ї, я к а  б не мала вдосталь 
городини. І скрізь дякують 
Андрієві Васильовичу Цуркану, 
його бригаді.

За високий урожай цибулі 
ім’я  городника занесене на ра
йонну Дошку пошани.

Володимир МУРЗАК.
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