
Пролетарі всіх краї н, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області

Під прапором Комуністичної партії
У розквіті своїх творчих сил 

і енергії зустрічає український 
народ знаменну дату— сорока
річчя Комуністичної партії 
України—одного з бойових 
загонів КПРС.

Комуністична партія України, 
організатором як о ї був великий 
Ленін, пройшла славний героїч
ний шлях боротьби і перемог 
і перетворилась у провідну 
силу українського народу.

В результаті перемоги Вели
кого Жовтня, ідучи п о ленін
ському ш ляху, український 
народ під керівництвом Кому
ністичної партії, в могутній 
і монолітній сім’ї  народів СРСР,
в суворій боротьбі з вн утріш
німи і зовнішніми ворогами 
здобув свободу і незалежність, 
возз’єднав усі свої землі в єди
ній Українській державі, до
бився історичних завоювань у 
розвитку соціалістичної еконо
міки та культури, в п ідвищенні 
свого добробуту.

Тепер український народ 
успішно перетворює в ж иття 
величні накреслення XX з ’їзду 
КПРС по будівництву комуні
стичного сусп ільства. Балова 
продукція промисловості респуб
ліки в минулому році збіль
шилась порівняно з 1 913 роком 
майже в 20 раз, а продукція 
машинобудування і металооб
робки за цей час зросла в 127 
раз. Тепер У країна виробляє
чавуну, сталі, прокату і вугілля 
в 4 —5 раз більше, н іж  вироб
ляла вся царська Росія в 1913 
році.

Український народ разом з 
усім радянським народом само
відданно бореться за успішне 
розв’язан н я  висунутого КПРС 
завдання— в найближчі 15 ро
ків не тільки наздогн ати, але 
й перевершити сучасний обсяг 
виробництва найваж ливіш их ви
дів продукції у США.

Широким фронтом розгорну
  лось житлове будівництво. Т іль

ки в минулому році в респуб
ліці було здано в експлуатацію 
житлові будинки загальною пло
щею 7,8 мільйона квадратних 
метрів, а за  ш осту п ’ятирічку 
приріст житлового фонду за ра
хунок нового будівництва дорів
нюватиме майже семи таким 
містам, як Київ. Все більше 
споруджується будинків у сіль
ській місцевості.

Радянська У країн а— респуб
ліка не тільки високорозвину
тої індустрії, але й передового 
соціалістичного землеробства, 
одна з найважливіших житниць 
нашої країни, потуж на база

тваринництва. Колгоспне се
лянство, працівники радгоспів 
наполегливо борються за  вико
нання всенародного завдання— 
в найближчі роки наздогнати 
США но виробництву м’яса, 
молока і масла на душу насе
лення. Виключно важливе зна
чен ня для дальшого піднесен
ня сільськогосподарського ви
робництва мають рішення лют
невого Пленуму ЦК КПРС про 
дальший розвиток колгоспного
ладу і реорганізацію машинно- 
тракторних станцій, а також 
рішення червневого Пленуму 
ЦК КПРС про п овий порядок 
заготівель сільськогосподар
ських продуктів. Ці рішення від
кривають ще більші можливос
ті для використання невичерп
них резервів соціалістичного 
сільського господарства для 
швидкого зростання виробницт
ва продуктів землеробства і 
тваринництва.

Видатних успіхів добився 
український народ у розвитку 
науки і культури. Тепер на 
Україні всіма видами навчання 
охоплено близько 8 мільйонів 
чоловік. У народному госпо
дарстві працює понад 1.250 
тисяч спеціалістів з вищою і 
спеціальною середньою освітою. 
Розцвітають література і мис
тецтво, які відіграють важливу 
роль у комуністичному вихо
ван ні трудящих.

Український народ добре 
усвідомлює, що всіма своїми ус
піхами в економічному і куль
турному будівництві, в неухиль
ному піднесенні свого добробу
ту і культурного рівня він зо
бов’язаний мудрому керівницт
ву КПРС і її  ленінського Цент
рального Комітету.

Трудящі нашої республіки 
пишаються тим, що на прапо
рі Української РСР велично 
красується орден Л ен ін а—знак 
визнання їх  високих заслуг у 
боротьбі за будівництво кому
нізму.

До свого сорокаріччя Ком
партія України прийшла як  
н іколи міцною, єдиною і моно
літною, тісно згуртованою нав
коло ЦК КПРС. Вона завжди 
була і буде вірною опорою Ко
муністичної, партії Радянсько
го Союзу в боротьбі за тор
жество великих принципів про
летарського інтернаціоналізму 
і зміцнення дружби між наро
дами, за непохитну єдність ря
дів партії, за ча стоту і творчий 
розвиток марксистсько-ленінсь
кої теорії, за перемогу комуніз
му в нашій країні.

ПРОЕКТ ПАМ’ЯТНИКА ГЕРОЮ-ПІОНЕРУ 
ВАЛЕНТИНУ КОТИКУ

ЛЬВІВ. (РАТАУ). Студенти 
п’ятого курсу Львівського ін
ституту прикладного і декора
тивного мистецтва Анатолій 
Скиба, Іван Самотос і Петро 
Флит створили п роект пам’ят
ника піонеру - партизану Ва
лентину Котику, якому по

смертно присвоєно звання Ге
роя Радянського Союзу.

Проект пам’ятника експону
вався в місті Хмельницькому, 
а потім на республіканському 
конкурсі на кращий пам’ятник 
піонерам-героям, де дістав ви
щу оцінку.
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На честь 
славного ювілею

Колектив промислової артілі 
«П’ятирічка», змагаючись за 
достойну зустріч 40-річчя Ко
муністичної партії України, пе
ревиконав піврічне завдання 
по випуску цегли та черепиці.

Найкращих показників у зма
ганні добились трудівники це
ху випалювання цегли, де 
майстром Олександр Серіков. 
Піврічне завдання вони вико
нали на 106 процентів. Не 
відстав і цех виготовлення цег
ли-сирцю, я к ий очолює майстер 
Іван Храпак.

На трудовій вахті відзначи
лись виробничники Олександр 
Невінчаний, Марія Степанова, 
Григорій Макогон, Людмила 
Скиданова, Тетяна Гидуляно
ва, Валентина Піддубна та інші.

П. ЛІТВІНОВ,
техкерівник.

Хто вийде переможцем у 
змаганні на честь 40-річчя 
Компартії України? Це питан
ня хвилювало кожного праців
ника промислової артілі «По ле
нінському ш ляху».

Славно потрудились вироб
ничники олійницького цеху, де 
бригадиром Пилип Маркіянович 
Довгаль. Піврічне завдання 
цех перевиконав. Кращі люди 
цеху Георгій Гребенюк, Іван 
Мащенко та інші щозміни пе
ревиконують завдання.

Г. БЕРЕСТ, 
бухгалтер промартілі.

У  змаганні народжуються успіхи
Світанок застає Марію Кінд

ратівну Мірошниченко на сви
нарській фермі колгоспу «Шлях 
Леніна». В цей час вона вже 
порається біля свиней, вичи
щає в стан ках , дає тваринам 
корми.

І в минулі роки, коли Ма
рія Кіндратівна працювала в по
лі, вирощувала високі врожаї 
цукрових буряків і кукурудзи, 
про неї говорили, як  про кращу 
трудівницю.

—Вже на поле не тягне, на
че тут і працювала весь час 
на фермі. Полюбилась мені 
професія свинарки,— говорить 
Марія Кіндратівна.

А починати було нелегко. 
Взимку 1956 року почала пра
цювати свинарк ою. В примі
щенні гаража, де тимчасово 
утримували тварин, холодно. 
Невистачало повноцінних кор
мів. Колгоспниця гаряче взя
лася за справу. Домоглася, щоб 
поставили грубу, котел. Свиням
почали варити їж у. Дбайливий 
догляд і добра годівля забез
печили успіх. М. К. Мірошни
ченко одержала високий вихід 
поросят, домоглася гарних по
казників на відгодівлі свиней.

Високе довір’я  виявили пере
довій свинарці трудящі села 
Лікарево, обравши М. К. Мі
рошниченко депутатом районної 
Ради. Її сумлінну п рацю Ра
дянський уряд відзначив медал

лю «За трудову відзнаку». Ці 
радісні, хвилюючі події викли
кали у трудівниці н овий при
плив творчої енергії, бажання 
працювати ще краще на благо 
любимої Батьківщини.

В ці дні, коли всі трудящі 
нашої республіки готували до
стойну зустріч славному 40-річ- 
чго Комуністичної партії Укра
їни, в ж итті Марії Кіндратівни 
сталася знаменна подія— її
прийняли в члени КПРС.

Комуніст М. Мірошниченко 
завжди йде попереду в змаган
ні, веде за  собою колгоспних 
тваринників, допомагає відста
ючим підтягнутись до рівня пе
редових. Вона дбайливо вихо
вує молоді кадри, охоче пере
дає їм свій досвід.

Ось і сьогодні вона підійшла 
до Валентини Лугової (дівчина 
працює на фермі другий тиж
день замість матері, яка  захво
ріла). Уважно придивилась до її  
роботи. Потім сказала:

—А знаєш , чому почали 
хворіти поросята? Ось дивись, 
не всі поросята однаково роз
винені. Сильніші відганяють 
слабших, а ті недоїдають. Тому 
й хворіють.

Передова свинарка довго бе
сідувала з дівчиною. Розповіла 
ї й, як  треба правильно прив
чати поросят до поїдання 
кормів.

Комсомолка Раїса Олійник 
працювала ланковою. Я кось 
ї ї  послали підмінити свинарку, 
я ка  захворіла. Марія Кіндра
тівна придивилась до дівчини, 
раділа її першим крокам. Потім 
запропонувала:

—А ти залишайся, Раїсо, 
працювати на фермі.

—Хіба ж я  справлюсь?— 
зашарілась дівчина.

— Не хвилюйся. Допоможемо, 
а потім і сама все опануєш ,— 
сказала Марія Кіндратівна.

Ось уже другий місяць Раїса 
працює свинаркою, в усьому 
наслідує приклад Марії Кіндра
тівни, змагається з нею.

У змаганні на честь 40-річ
чя Комуністичної партії У краї
ни найкращих показників до
моглася свинарка Марія Мі
рошниченко. На кож ну основ
ну с виноматку вона вже одер
ж ала за перший опорос по 
10 поросят.

—До кінця року сподіваюся 
мати по 32 поросят на свино
м атку—таке моє зобов’язан 
н я ,— заявляє передова сви
нарка.

Можна не сумніватися у 
тому, що М. К. Мірошниченко 
додержить свого слова, допо
може й іншим свинаркам успіш
но здійснити взяті соціалістичні 
зобов’язання.

І. РОМАНЕНКО,

Плакат художників Ю. Мохора, О. Терентьева і В. Яланського.

Йдемо з тобою
Ти зорею сходила над нами 
У роки безправ’я і журби. 
Рідними досвітніми вогнями 
Кликала ти нас до боротьби.
Ти збудила у серцях надію 
В час, коли у непроглядну ніч 
Над землею розгорнув,

як мрію,
Знамено палаюче Ілліч.
Ти дала відвагу нам і силу,
З вікового вирвала ярма,
Ти не раз у битви нас водила, 
З рук не випускаючи керма.
Ти учила труднощі долати,

Зводить найвеличнішу з будов, 
Ти завжди була для нас,

як мати,
Наша честь, і совість, і любов. 
Тож недарма пшениці прибоєм 
Б’ють валами в полі золотім,
Бо йдемо ми, Партіє, з тобою 
Під знаменом ленінським

твоїм.
Тож недарма велетням-

заводам
Із лісів риштовань в синь рости, 
Бо в єднанні ти з своїм народом 
В помислах і в прагненні мети.

Борис МЕЛЬНИК.
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Ц ікава подор ож до К и є ва
Вже давно кам’янські ш ко

лярі листуються з учнями 140  
Київської школи. Столичні дру
зі часто писали нам про те, 
я к оновлюється і молодіє древ
ній Київ, запрошували до себе 
в гості. Багато хто з піонерів 
виплекував мрію про таку по
їздку.

І ось вона збулася. В червні 
діти вирушили в цікаву подо
рож до рідної столиці.

Скільки радості і щастя мож
на було прочитати на обличчі 
у кожного, коли автомобіль 
вирушив у дорогу. Автомаши
на зупинилась у Ватутін о. Юні 
екскурсанти ознайомились з 
новим індустріальним містом 
шахтарів. Потім Біла Церква, 
Васильків.

Ось і Київ! Місто, про яке 
багато разів чули діти на уро
ках, прочитали стільки ціка
вих сторінок з книг. Тепер 
воно ось перед нами. Височать 
в пишній зелені каштанів кра
сиві будинки, широким плесом 
розкинувся славний Дніпро.

Хвилюючою була зустріч з

нашими друзями з 140 школи. 
Юні ки яни запропонували 
н ам подивитись всю красу міс
та, його музеї, театри, шко
л и , нові вулиці, майдани.

К ілька днів перебування в 
столиці назавжди залишаться 
в пам’яті наших школярів. Во
ни відвідали Ботанічний сад, 
зоопарк, на Хрещатику любу
валися архітектурою нових ве
летенських будинків, гуляли 
на березі Дніпра.

Скільки  незабутніх вражень! 
З яким захопленням і увагою 
діти оглядали експонати музею 
В. І . Леніна. Поклали квіти 
біля пам ’ятників В. І . Леніну, 
Т. Г. Ш евченку.

Панорамний кінотеатр. Ніби 
продовженням нашої подорожі 
по рідній країні був перегляд 
кінокартини «Широка страна 
моя родная». Тут діти з вели
ким захопленням оглянули ве
личні простори Донбасу, Ура
лу, К авказу, Середньої Азії, 
милувались красою Москви, 
Ленінграда.

М. АРТЕМЕНКО.

ську мову, читав твори Шев
ченка, Франка та інших укра
їнських письменників. В свою 
чергу він поцікавився, чи є в  
селах українські видання тво
рів Ш евченка, Фран ка, Коцю
бинського та інша література.

Володимир Ілліч довго розпи
тував нас про життя па селі, 
особливо цікавився селянами- 
бідняками. Його турбувало на
стання весняної сівби— чи є 
насіння? А чим орати— є? 
забував він і про інші потреб  
села.

Володимир Ілліч доручив 
спеціальній комісії розглянути 
і дати Раднаркомові пропозиції
в усіх порушених нами питан
нях . А нам сказав, щоб ми 
були на нараді комісії.

Час в розмові минав так 
швидко, що ми навіть не по
мітили, як стрілка годинника 
підійшла до 12.

Ми встали, подякували това
ришеві Леніну за прийом і по
чали прощатись. Володимир 
Ілліч попросив передати привіт 
українським селянам.

У вій ш ли  в  кабінет. Товариш 
Ленін підвівся з-за столу, при
вітався з нами за руку. Ми 
передали йому привіт від се
лян України.

Розставивши стільці, Воло
димир Ілліч запропонував нам 
сісти і сам сів з нами. По черзі 
почав кожного запитувати:
ім’я , по батькові, прізвище, з 
я кої губернії, місцевості. Всі 
ми я кось відчули себе з ним 
легко, вільно. У Володимира 
Ілліча— виняткова пам’ять. Ми 
навіть здивувалися коли він 
під час розмови почав називати 
кожного на ім’я  і по батькові.
Одягнутий Володимир Ілліч був 
скромно, обличчя в нього— 
стомлене, але веселе. Про все 
він уважно розпитував, весело 
посміхався, і нам здавалося, 
що ми вже давно знайомі з ним.

Розмову ми вели україн
ською мовою. Один з наших 
товаришів попросив пробачення, 
що ми говоримо по-українськи, 
спитав, чи зрозуміло йому. 
Володимир Ілліч відповів, що 
він розуміє і любить україн

таннями . І кожний був схви
льований: Ленін вже знає, що 
ми приїхали.

Час до вечора тягнувся дуже 
повільно. Ось зайшло сонце, 
загорілися вогні. А ми стежимо 
за годинником. Стрілки вка
зують 9 годину. Ще ціла го
дина... Всі серйозні. Подумати 
тільки — до самого Леніна 
йдемо! Кожний з нас почував 
серйозну відповідальність за ту 
справу, яка була доручена де
легації від багатьох селян 
України.

Нас багато чого хвилювало. 
Після війни заводи були зруй
новані, сільське господарство 
занедбано, насувався голод. 
Селяни, особливо бідняки, я кі 
одержали землю, потребували 
тяглової сили  і сільськогоспо
дарського реманенту. Голов
не ж — як боротися з бандами 
куркулів, поміщицьких найми
тів, які тоді тероризували бід
ноту.

Ось ми і в Кремлі. Нам ска
зали :— Вас просить Володимир 
Ілліч до себе. 

Не встигли ми як слід роз
ташуватись в готелі і посні
дати, як  чергова покликала 
мене до телефону. Я взяв труб
ку, сказав: «Слухаю». Почув
ся голос:— Здрастуйте, това
ришу Дідук, говорить Ленін.

Я, одверто каж учи, настіль
ки розгубився, що забув навіть 
відповісти Володимиру Іллічу 
на привітан ня. Ілліч спитав, 
як  ми влаштувалися, попросив 
пробачення, що п о м оже прий
няти зараз, і призначив зу
стріч на 1 0 годину вечора. Не 
скоро я  опам’ятався і зрозу
мів, що розмову вже закінчено. 
Товариші засипали мене запи

В перших числах квітня 
1921 року делегація україн
ських селян прибула у Москву.

Був ранок. З Курського вок
залу ми пішли в Кремль піш
ки, розпитуючи у прохожих 
шлях. Ось Манежна площа. 
Звідси побачили ми стіни 
Кремля.

Черговий подивився докумен
ти, подзвонив по телефону, 
дістав вказівку пропустити нас 
до керуючого справами Ради 
Народних Комісарів. Тут обі
цяли доповісти В. І . Леніну 
про наш приїзд, а нам запро
понували поки що піти в го
тель «Національ» відпочити.

В Кремлі у Леніна
(Із спогадів старого члена КПРС)

В. І. Ленін завжди приділяв величезну увагу розв’я
занню корінних питань соціалістичної революції, дер
жавного, господарського і партійного будівництва на 
Україні. Він часто приймав представників більшовиць
ких організацій України, делегації робітників і селян, 
уважно вислухував ї х плани і потреби, давав вказівки 
і поради, якими вони керувалися в своїй роботі і житті.

Нижче публікуються спогади члена КПРС з 1918 року 
Ф. П. ДІДУКА.

Відзначаючи знаменну дату
Завтра комуністи і всі тру

дящі району, як  і всієї Ра
дянської України, відзначати
муть славшій ювілей— 40-річчя 
Комуністичної партії України. 
З а  сорок років Компартія Укра
їни пройшла героїчний шлях 
боротьби і перемог, шлях пе
ретворення в життя ленінської 
генеральної лінії. Перший 
з ’їзд КП У країни об’єднав біль
шовицькі організації на основі 
вказівок геніального творця 
Комуністичної партії Володи
мира Ілліча Леніна.

В ті грізні роки комуністи 
Єлисаветградщини, і зокрема 
Ново-Миргородського району, 
згуртували навколо себе селян
ські маси і високо підняли 
прапор боротьби проти ворогів 
Радянської влади. Весною 1918 
року на нашу землю ринули 
кайзерівські погромники. Вони 
палили і грабували села. Ра
зом з окупантами поверталися 
поміщики і стали чинити ж ах
ливі безчинства, катували се
лян. Проти кривавого розгулу 
контрреволюції повстали селян
ські маси.

Яскравим прикладом бороть
би селян проти австро-німецьких 
загарбників та україн
ських поміщиків послужило 
Канізьке повстання. До Кане
ж а прибували сотні повстанців 
з Панчево, Шпаково та бага
тьох інших сіл. Загін повстан
ців очолили славні сини наро
ду, талановиті організатори та 
командири А. Дан ілов, Т. По
ліщук, М. Сушко-Сущенко та 
інші. Вони сміливо повели на
род на нерівний бій з ворогом. 
Образи бійців, що загинули в 
дні повстання, ніколи не по
меркнуть в пам’яті трудящих 
нашого району.

Після закінчення громадян
ської війни Комуністична пар
тія  спрямовує всі сили трудо
вого народу на якнайшвидшу 
відбудову народного господар
ства Радянської України. Ство
рено комітети незаможних се
лян. Це була важ лива опора 
Компартії та Радянської влади 
н а  селі. Такі комітети в Пан
чево, Капежі, Шпаково, очо

лювані комуністами, підняли 
бідняцькі маси хліборобів на 
боротьбу з голодом та розрухою. 
В роботі КНС брали активну 
участь А. Самченко, С. Бай
бороша, П. Данілов, М. Бурко 
та інші товариші. Вони ство
рювали в селах перші коопе
ративи, вели боротьбу з кур
кульськими бандами.

До 1930 року вже в бага
тьох селах району працювали 
партійні осередки. Вони вели 
кропітку і відповідальну робо
ту по колективізації сільсько
го господарства. Комуністи та 
комсомольці в своїй практич
ній діяльності спирались на 
рішення XV з ’їзду ВКП(б) та 
X з ’їзду КП(б) У і, переборю
ючи упертий опір куркульства,
організовували колгоспи. Ус
пішно перетворювався в жит
тя ленінський кооперативний 
план . В перших рядах заспі
вувачів колгоспного руху вис
тупали комсомольські органі
зації та їх  активісти  Є. По
повкін, нині відомий письмен
ник, П. Заватій, нині дирек
тор Костянтинівської школи, 
Я. Гуслистий, Є. Куцовський 
та багато інших.

Йшли роки. Перетворюючи в 
ж иття історичні накреслення 
рідної Комуністичної партії, 
трудящі району крок за кро
ком виконували величні зав
дання п ’ятирічних планів.

В 1941 році мирну творчу 
працю нашого народу поруши
ли зграї німецько-фашистських 
загарбників. Знову страхітливі 
роки війни, окупації, розрухи.

Після славної історичної пе
ремоги над ворогом, солдати 
повертаються в рідні села і 
беруться до праці. Треба бу
ло докласти немало зусиль, 
щоб залікувати рани, нанесені 
нашому господарству війною. 
Комуністи району повели кол
госпне селянство на відроджен
ня зруйнованих колгоспів.

Невпізнанно змінили своє 
обличчя наші села в післяво
єнні роки . Де колись було 54 
дрібних, економічно слабих 
колгоспів, зараз рухають впе
ред своє господарство 19 укруп

нених, в исокомеханізованих 
сільгоспартілей. Нині колгос
пи— це справжні фабрики ви
робництва зерна, молока, м’я 
са та інших продуктів сільсько
го господарства. Важливі га 
лузі колгоспного виробництва 
очолюють комуністи, комсо
мольці. Це М. В иж ул— голо
ва колгоспу імені Карла Марк
са, З . Сільвестренко— голова 
колгоспу імені Сталіна, М. Іль
тус — голова колгоспу імені 
Фрунзе, І . Ш аповалов— брига
дир комплексної бригади кол
госпу імені Куйбишева та інші.

Новими славними трудовими 
перемогами зустрічає сорока
річний ювілей КП У країни ра
йонна партійна організація. Кол
госпи району успішно викона
ли в першому півріччі держав
ні плани заготівлі молока, м’я 
са та інших продуктів тварин
ництва, виростили багатий уро
жай зернових культур і зараз 
готуються до його збирання.

Разом з комуністами ведуть
наполегливу боротьбу за пе
ретворення в життя рішень 
лютневого та червневого Пле
нумів ЦК КПРС всі трудящі 
району. Все ширшого розмаху 
набирає соціалістичне змаган
ня за круте піднесення всіх 
галузей сільського господарст
ва. Все нові й нові імена появ
ляються в славній галереї пе
редовиків. Тільки недавно ста
ли комуністами кращі трудів
ники С. Бондаренко—бригадир 
механізаторів колгоспу імені 
Орджонікідзе, М. Мірошничен
ко— свинарка колгоспу «Шлях  
Леніна», Г. Городенко—ланко
ва колгоспу імені Кірова та ін.

Червневий Пленум ЦК розкрив
нові могутні перспективи перед 
колгоспним селянством, відкрив 
ш ляхи дальшого піднесення 
радянського села. Хлібороби і 
тваринники сповнені рішучос
ті множити багатства рідної 
Вітчизни, рухати вперед кол
госпне виробництво по шляху, 
який вказує ленінський Цент
ральний Комітет КПРС.

Г. БЕЗВУШКО, 
секретар райкому КП 
Украї ни.
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Ліквідувати відставання
Вже закінчилося перше пів

річчя, а в сільськогосподар
ській артілі імені М. Горького 
від кожної фуражної корови 
надоєно лише по 7 1 3 літрів 
молока. Зобов’язан н я  колгосп 
в цьому році взяв підвище
н е—по 2300 літрів молока 
одержати від кожн ої корови.

Тепер настала найкраща по
ра року, коли достатня к іль
кість кормів дає можливість 
щодня підвищувати надої мо
лока. Але продуктивність ко
рів в артілі підвищується над
то повільно.

В районній газеті вже писа
лось про недоліки, що мали 
місце в утриманні тварин у 
літнім таборі. Та керівники 
артілі не зробили відповідних 
висновків, не збудували годів
ниці для тварин. Корми до цьо
го часу коровам кидають пря
мо під ноги, а тому частина 
їх  марно витрачається.

Не збудували в колгоспі і 
навіси. Правда, завезли лісома
теріал, а потім його викорис
тали на інші потреби. Худоба 
зараз утримується під відкри
тим небом.

При випасанні худоби теж

допускаються помилки. То корів 
тирлують на голих схилах ярів, 
то випасають на посівах зе
леної маси. Внаслідок цього, 
надої молока різко коливаються.

Не створено тут належних 
умов і для роботи доярок. Не
має приміщення для прийман
ня молока, для відпочинку.

Не завжди дбають у колгос
пі про догляд за тваринами. 
Так, наприклад, був випадок, 
коли захворіли три доярки. Але 
правління артілі не потурбува
лось, щоб підібрати тимчасово 
надійних людей на їх  місце.
А тому три групи корів зали
шилися без догляду.

Рідкий гість на фермі і сек
ретар парторганізації В. Б у 
гайчук. А коли й буває, то 
мало цікавиться, як  працюють 
доярки, як  доставляються кор
ми тощо.

Але чому ж  це не турбує 
також і голову правління А. Ко
нельського? Адже він частень
ко буває на фермі.

Правління колгоспу повин
не створити всі умови для 
різкого підвищення продуктив
ності тваринництва.

В. БОНДАРЕНКО.

Голова колгоспу імені Кірова Т. Опальченко за
певняв, що у першому півріччі артіль матиме по 
100 центнерів молока на 100 гектарів угідь, а одер
жано тільки по 41,1 центнера. Кинув слово на вітер.

Негайно завершити підготовку до жнив
Відрадним є те, що в кол

госпі імені Жданова заздалегідь 
складені робочі плани збиран
ня врожаю і затверджені на 
загальних зборах колгоспників. 
Закріплено людей за збираль
ними агрегатами. Виділено тран
спорт для перевезення зерна 
від комбайнів.

Добрий урожай виростили в 
цьому році хлібороби. Артіль н а
мітила зібрати хліб роздільним 
способом за 8 робочих днів.

Очищення зерна та наванта
ж ення його на автомашини на 
току буде механізовано. Тут 
працюватиме лише 6 колгосп
ників, які повністю впорають
ся з цим завданням.

Недоліком в п ідготовці до 
ж нив є те, що в к олгоспі до
сі не приступили до ремонту 
приміщень для зберігання зер
на та будівництва навісу. Аг
роном колгоспу С. Гончарен
ко говорить:

—І в цьому році будемо збе
рігати посівне насіння по дво
рах к олгоспників.

Завідуючий господарством 
О. Лелека тільки на словах бу
дує навіс. Не раз обіцяв розпо
чати будівництво, а зрушень 
немає.

Визначило правління колгос

Л Ю Д И Н А  П Р А Ц І
Пантелеймону Дзинзосу вже 

 п овнилось сімдесят чотири ро
 ки. Незважаючи на похилий 
в ік , в ін щ е  рухливий, енергій
ний. Щодня його можна бачи
ти на роботі в колгоспі. Пра
цює на тих ділянках, де най
більше потрібні вмілі руки.

Пантелеймон Дзинзос має 
повне право відпочивати вдо
ма. Коли йому про це гово
рять, то він відповідає:

— Сидіти вдома я  ще встиг
ну. Я людина праці і в цьому 
радість мого життя.

Вже з малих літ П. Дзинзос 
був наймитом у багатіїв. То 
були важкі й гіркі роки. Т іль
ки Велика Жовтнева соціаліс
тична революція відкрила йо

му, як і мільйонам інших се
лян, шлях до вільної праці і 
щастя.

З першого дня організації 
колгоспу і до цього часу 
П. Дзинзос сумлінно працює 
над збільшенням артільних ба
гатств, на благо рідної Вітчиз
ни. Та не тільки один Панте
леймон Дзинзос допомагає 
колгоспові імені Дзержинсько
го піднімати вгору господар
ство. Таких трудівників бага
то, і серед них — Тимофій За
баж ай , Федір Мокряк, Дмитро 
Туркулець, Андрій Туркулець 
та інші. Честь і хвала їм, лю
дям праці!

Володимир МУРЗАК, 
член сільгоспартілі.

Подвоїмо свої зусилля
Багатолюдними були цього 

разу збори членів сільгоспар
тілі імені Енгельса. Присутні 
з великою увагою заслухали 
доповідь про 40-річчя Комуніс
тичної партії України.

Потім колгоспники глибоко 
ознайомились з постановою 
червневого Пленуму ЦК КПРС 
і доповіддю тов. М. С. Хрущова.

Голова правління т. Сімбаба 
на конкретних прикладах по
казав, як  зростуть прибутки
колгоспу в зв' язку  з перетво
ренням у життя постанови 
червневого Пленуму ЦК КПРС.

Літній колгоспник Ф. Іванов 
заявив:

— Рідна Комуністична пар
тія і Радянський уряд завжди 
піклуються про добробут і куль
турне ж иття хліборобів. У в ід
повідь на це піклування ми 

 подвоїмо свої зусилля, щоб да
ти країні більше зерна, про
дуктів громадського тва
ринництва.

Такими ж почуттями були 
пройняті виступи секретаря

парторганізації І . Митрофанова, 
бригадира комплексної бригади 
В. Сердюка та інших.

Одностайно схвалюючи поста
нову червневого Пленуму ЦК 
КПРС, збори колгоспників за
твердили вироблені правлінням
колгоспу заходи по забезпечен
ню високого врожаю кукуруд
зи. Хлібороби дали слово одер
жати на всій площі по 43 
центнери зерна та по 350
центнерів зеленої маси куку
рудзи з кожного гектара, а 
ланка Віри Науменко зобов’я 
залась виростити по 70 центне
рів кукурудзи в зерні на кож 
ному гектарі і по 400 центне
рів зеленої маси. Виконання 
цих зобов’язань дасть змогу 
створити міцну кормову базу, 
різко збільшити виробництво 
продуктів тваринництва.

На зборах було затверджено 
план збирання врожаю.

І. МАЦКУЛ, 
інструктор райкому КП 
України.

Жнива чекати не будуть
Лічені дні залишилися до п о

чатку жнив. Для того, щоб з і
брати урожай своєчасно і без 
втрат, вже тепер необхідно 
тримати всі засоби збирання в 
бойовій готовності.

Однак у сільськогосподар
ській артілі імені Свердлова, 
де головою правління Т. Рома
ненко, секретарем парторгані
зації Н. Грузін, п ідготовці до 
косовиці хлібів приділяють не
достатню увагу. Із чотирьох 

  наявних комбайнів придатн і 
для роботи л ише два.

Перевіркою встановлено, що 
на причіпному комбайні «С-6» 
№  44, де водієм т. Приходько, 
необхідно замінити окремі спра
цьовані деталі, а комбайн 
«С-6 » № 21, де комбайнером 
т. Калм и цький, зовсім не
справний. Комбайни необладна
ні протипожежним інвентарем. 
Трактори, що закріплені за  н и
ми, до цього часу знаходяться 
на технічному догляді.

Не все гаразд у колгоспі і 
з підготовкою кадрів м еханіза
торів. На комбайні «С-6» № 21 
немає помічника комбайнера.

Але ні голова правління, ні 
секретар первинної парторгані
зації не дбають про підготовку 
власних кадрів.

Недоліки в підготовці до 
жнив мають місце тому, що в 
тракторній бригаді на ни зько
му рівні трудова дисципліна та

організація праці. Бригадир 
Ф. Василенко та його помічник 
І . Костецький самі по кілька 
днів не з ’являються на роботу.

Недостатньо провадиться тут 
і масово-політична робота. Лек
цій та бесід для механізаторів 
не влаштовують. Агітатори вже
й дорогу забули в тракторну 
бригаду.

Від випадку до випадку ви
пускається в польовому стані 
стінна газета. Вона не пише 
про недоліки в п ідготовці до 
збирання врожаю. Т а на це не
звертають уваги партійна ор
ганізація артілі і її  секретар 
Н . Грузін .

Поки ще не пізно, треба 
якісно відремонтувати всі ком
байни, обладнати їх  протипо
ж еж ним інвентарем, електро
освітленням, щоб можна було 
працювати в нічний час. Не
гайно підготувати транспорт 
для п еревезення зерна, облад
нати всім необхідним тік.

Комбайнові агрегати н еобхід
но укомплектувати обслуговую
чим персоналом, провести з 
ним інструктивний семінар.

Партійна організація повин
на розставити комуністів кол
госпу на відповідальних ділян
ках виробництва.

П. ЮПАШЕВСЬКИЙ, 
завідуючий відділом про
паганди і агітації рай
кому партії.

Розгортати 
косовицю сіна

Перед тваринниками нашого 
району стоять великі завдан
н я — різко збільшити виробни
цтво молока, масла та інших 
продуктів. Але цього не мож
на домогтися без міцної кор
мової бази.

Настав відповідальний час за
готівлі кормів. Проте колгоспи 
дуже повільно розпочин ають 
косовицю сіна. У сільгоспарті
лі імені Калініна па сіно по
сіяно 37 гектарів ячменю та 
вівса, але косити їх не при
ступають.

— Дощі заважають нам, — 
виправдують таке становище 
керівники колгоспу.

Не косять сіно і в колгос
пах імені Сталіна, імені Мічу
ріна та багатьох інших.

І. ДМИТРЕНКО.

Все напоготові
Колгоспники сільськогоспо

дарської артілі імені Ш евчен
ка  заздалегідь дбають п ро ство
рення міцної кормової бази 
для громадського тваринництва.

По 25 тонн силосу на кож 
ну корову, по 5 тонн на сви
номатку та по 2 тонни на вів
цю запланували закласти в 
нинішньому році.

В артілі добре знають ціну 
соковитим кормам, а тому й 
підготовились до закладання 
силосу своєчасно.

Для заготівлі соковитих кор
мів створено спеціальну брига
ду, для неї виділено 4 авто
машини і 6 гарб. Кожного дня
в силосні траншеї буде закла
датися по 275 тонн соковитих 
кормів.

Колгоспники вже п ідготови
ли силосні траншеї та весь не
обхідний реманент, а механі
затори завершили ремонт си
лосозбиральн их машин.

О. ДОВГЕНКО, 
зоотехнік колгоспу імені 
Шевченка.

пу місце, де буде розміщатися 
тік, викосили тут пшеницю і 
на цьому заспокоїлися.

На збиранні працюватиме 
три зернових комбайни. Є і 
комбайнери, і їх  помічники. 
Але розпочати сьогодні жнива, 
по суті, н ічим.

На пробному виїзді вияви
лось, що жоден із трьох ком
байнів не готовий вступити в 
жнива. Аж сьогодні, коли по
трібно було випробувати ком
байн «С-4», комбайнер Андрій 
Бориско поїхав у Ново-Мирго
родську РТС ремонтувати втул
ку та валик привода виванта
жувального ш нека. Не виго
товив він і захисних щитків
до пальців ріжучого апарата, 
які конче потрібні під час про
ведення роздільного збирання.

Не готовий до роботи і ком
байн «Сталінець-6 », де комбай
нером Леонід Літвінов. Меха
нізатор зняв ящ ик та решето, 
яко відокремлює домішки на
сіння бур’янів від зерна, що 
потрапляє в бункер, і зерновий 
елеватор перекрив заслонкою. 
Л. Літвінов зовсім не турбу
ється про якість очистки зерна.

Закріпило правління колгос
пу нового комбайна РСМ-8 за 
Тимофієм Бориском. Але не

видно, щоб механізатор по- 
справжньому брався за діло. В 
день проведення пробного ви
їзду він з помічником розпочав 
частково комплектувати дви
гун: ставити динаму, стартер 
тощо. Акумулятори, фари та 
електропроводи ще лежать в 
коморі. Досі не прикріпили до 
хедера підбирачів.

До початку жнив лишилося 
мало днів, а колгоспники пер
шої виробничої бригади, яку  
очолює П. Рибалко, до цього 
часу ще не закінчили обробі
ток просапних культур. Де 
сталося тому, що серед членів 
бригади на низькому рівні тру
дова дисципліна. На роботу ви
ходять, хто коли хоче, а П. Ри
балко та його помічник Ф. По
лікевич не здійснюють контро
лю за виконанням робіт.

Правлінню колгоспу та меха
нізаторам потрібно негайно 
ліквідувати в иявлені недоліки, 
щоб зустріти жнива у все
озброєнні.

І. ЗЕНЗУРА—обліковець 
другої виробничої брига
ди, І. ЛІТВІНОВ — кол
госпник, В. ШРАМЧЕВ
СЬКИЙ—працівник редак
ції районної газети „Ле
нінець“.
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ЦЕ ВИГІДНО І ЗРУЧНО!
Гроші на к упівлю цінної ре

чі, на спорудження будинку 
або на придбання путівки на 
курорт можна поступово зібра
ти на ощадній книжці.

Міністерство фінансів СРСР 
і правління Держбанку СРСР 
з метою кращого обслуговуван
ня к олгоспників дозволили 
правлінням колгоспів перера
ховувати за заявами членів ар
тілі належні їм на трудодні 
гроші на вклади в ощадних ка

сах. Із «задоволенням зустріли 
це колгоспники сільгоспартілі 
імен і Куйбишева та інших.

Працівники райфінвідділу та 
ряду інш их установ щомісяця 
перераховують частину заробіт
ної плати на ощадні книжки.

Такі починання заслугову
ють поширення.

Й. ГОД ІК, 
завідуючий центральною 
ощадкасою району.

Справедливі скарги
До мене, як  до депутата ра

йонної Ради, вже неодноразово 
зверталися трудящі села Марто
ноші з проханням допомогти в 
такому питанні. Раніше родиль
ний будинок розміщувався у 
просторій і світлій кімнаті. Та 
ось цю площу зайняв під свою 
квартиру завідуючий медичним 
пунктом А. Можний. Зроблено це 
не без відома головного лікаря 
району Д. Магана. Зате у ви
конкомі сільської Ради ніхто 
про таке переміщення не знав.

Тепер родильний будинок 
розміщується у невеликій кім

наті, де є лише одне вікно. 
Тут тісно, темно, відсутні на
лежні умови для відпочинку 
жінок-матерів.

На неодноразові скарги по
роділь ніхто не звертає уваги. 
Ні виконком сільської Ради, ні 
головний лікар району Д. Ма
ган (якому, до речі, надіслано 
листа про це близько місяця 
тому) по-справжньому не зай
маються цим питанням. А потре
ба в цьому давно назріла.

С. БАЙБОРОША, 
депутат районної Ради.

Ми чекаємо допомоги
Майже два роки керівники 

колгоспу імені Карла Маркса 
не звертають уваги на розгор
тання спортивної роботи серед 
молоді. Немало стежок протоп
тали ми і до районної Ради 
ДССТ «Колгоспник», яку  очо
лює зараз т. Кандиба. Зверта
лись і в райком комсомолу та, 
як  кажуть, віз і нині там... 

Просила молодь, щоб колгосп

виділив кошти на придбання 
спортивної форми футболістам. 
Але члени правління і його го
лова М. Вижул на просьби 
молоді дивляться крізь пальці.

Коли ж  нам допоможуть к у 
пити спортивну форму?

М. ТІЛЬНИЙ, А. ВЕЛИКО
ХАТЬКО, В. БІЛАН т а  
інші—всього 7 чоловік.

ЛИШЕ ОДНІ ОБІЦЯНКИ...
Загляньте в дитячі ясла тре

тьої виробничої бригади кол
госпу імені Леніна і ви поба
чите таку картину: біля при
міщення дітям ніде сховатись 
від променів сонця, дощу. Не
має тут іграшок, навіть піску 
не підвезли. Діти бігають на 
вулиці.

Колгоспниці не раз зверта
лися до голови колгоспу П. Пет
рова з проханням забезпечити 
дітям хороші умови для куль
турних розваг та відпочинь 
Він пообіцяв це зробити і 
тому заспокоївся.

Р. БІЛЕЦЬКИЙ.

Про порядки в лікарні
В Коробчинській лікарні пра

цює фельдшером В. Безкров
ний. Свою справу він знає не
погано, ввічливо ставиться до 
хворих. За це йому всі вдячні.

Та хочеться сказати й про 
те, що серед окремих праців
ників лікарні трудова дисцип
ліна на низькому рівні. Прачка 
О. Гаврилюк несвоєчасно і по-

Редактор
Х. СОКОЛОВСЬКИЙ

гано пере білизну. Про це вже 
говорилось на виробничих на
радах, але заходів ніяких не 
вжито. На л іж ках довгий час 
не м іняю ть б ілизну.

я. ЧЕРНА, 
М. ЛАРЖЕВСЬКА.
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ВИКОРИСТАЙ У БЕСІДАХ

Радянська Україна за 40 років
*  За роки Радянської влади 

Небаченими темпами розвину
лась промисловість Української 
РСР. Кожну третю тонну ра
дянського вугілля, кож ну дру
гу тонну чавуну, кож ну третю 
тонну сталі, кожну четверту 
маш ину—дає Україна. Загаль
ний обсяг промислової продук
ц ії збільшився в 20 раз проти 
1913 р., в тому числі продук
ція  важкої промисловості—май
же в 30 раз. Випуск продукції 
машинобудівної та металооброб
ної промисловості зріс у 127 
раз. Машинобудівна промисло
вість УРСР займає нині одне з 
перших місць в Європі. Тепер 
на Україні за 20 днів виробля
ється стільки промислової про
дукції, як за весь 1913 р.

*  В 1957 р. на Україні бу
ло видобуто 152,1 мільйона 
тонн вугілля—в 6,7 раза біль
ш е проти 1913 р. і стільки, скіль
ки видобувають Франція, Бель
гія , Я понія, Голландія та Італія, 
разом узяті. За видобутком ву
гілля наш а республіка вийшла 
на третє місце в Європі і чет
верте в світі. На душу насе
лення УРСР п рипадає 3 .4 4 2 к г  
вугілля— на 6 62 кг більше, ніж 
у США, і в 2,5  раза більше, 
ніж  у Франції. Тільки Сталін
ський економічний район видо
буває за рік 81 мільйон тонн 
вугілля, тоді як  вся Франція— 
57 ,4 , Я п онія—42,4 , Б ельгія— 
29,9 мільйона тонн.

* До революції на Україні 
по суті не було хімічної про
мисловості—працювало лише
шість малопотужних хімічних 
заводів. А нині хімічна промис
ловість Української РСР—од
на з найважливіших, найрозви
неніших галузей важкої індуст
рії республіки, вона налічує 
більш як  50 хімічних підпри
ємств, оснащених найновішою 
технікою. Торік хімічна проми
словість виробила мінеральних 
добрив у 90 раз більше проти 
1913 р.

*  Гігантськими темпами 
зростає на Україні енергетика. 
Торік електростанції республіки 
виробили майже 40 мільярдів 
кіловат-годин електроенергії—в 
73 рази більше, ніж  у 1913 р.,

(Цифри і факти)
і в 20 раз більше, н іж  у всій 
дореволюційній Росії.

*  Сільське господарство Ук
раїни перетворилось на висо
комеханізовану галузь народно
го господарства. На ланах рес
публіки працює 237 тисяч трак
торів (у 1 5-сильному обчислен
ні) , понад 60 тисяч зернових 
комбайнів, сотні тисяч інших 
машин. Нині У країна є однією 
з найбільших житниць і важ
ливою м'ясо-молочною базою 
країни. В 1957 р. Україна ви
робила більше однієї п ’ятої за
гальносоюзної продукції зерна, 
майже дві третини цукрових 
бур’яків і четверту частину мо
лока і м’яса, що виробляється 
в СРСР. За роки Радянської 
влади посівні площі на Украї
ні збільшились майже н а одну 
п ’яту, в той час як  у США за 
останн і сорок років—менш ніж 
на 8 проц., а у Франції скоро
тилися на 25 проц.

*  Україна— найбільший у 
світі район бурякосіяння і ви
робництва цукру. Посіви цукро
вих буряків займають площу,
більшу, ніж площа під цією 
культурою в СШ А, Англії, 
Франції та Італії, разом узятих. 
Торік валовий збір цукрових 
буряків становив 262 мільйони 
центнерів—у два з половиною 
рази більше, ніж  у всій Росії 
в 1913 р. Україна виробляє май
же в два рази більше цукрових 
буряків, ніж США, і більше, ніж  
Франція і Західна Німеччина, 
розом узяті. На душу населен
ня республіки припадає майже 
5 пудів цукру, в той час, як  у 
Франції в 1955 р .— 34 кг, в 
Західній Німеччин і— 23 кг, в 
Англії і США— 12 кг. У 3— 4 
рази зросло виробництво кар
топлі, овочів, льону-довгунця 
та інших культур. Наша рес
публіка виробляє картоплі вдвоє 
більше, ніж  США, і втроє біль
ше, ніж Англія.

*  Піклування  про здоров’я 
людини—один з найяскравіших 
здобутків Великого Ж овтня. В 
1913 р. в Росії на суд і тюр
ми було витрачено 78 мільйо
н ів карбованців, а на охорону 
здоров’я населення України—

менше 1,5 мільйона карбован
ців. У мин улому ж році в 
УРСР на охорону здоров’я  вит
рачено дев’яту частину бюдже
ту республіки. В 1913 р. на 
території України були лише 
1.333 лікувальні установи з 
36 .604 ліжками, а нині в рес
публіці діє майже в 4 рази 
більше лікувальних установ, 
кількість ліжок зросла більш як  
у 7 раз. Всі трудящі забезпе
чуються безплатною медичною 
допомогою.

*  Вже в 1940 р. Україна 
стала республікою суцільної 
письменності. До 1917 р. на 
Україні не було жодної школи 
з україн ською мовою навчання, 
а нині налічується 30,5 тисячі 
шкіл, з них 25 тисяч з укра
їнською мовою навчання.

До 1917 р. на Україні 
було лише 27 вищих учбових 
закладів, де навчалося 35 тисяч 
студентів. Нині кадри спеціа
лістів з вищою освітою готують 
138 вузів республіки.

*  До 1917 р. на території 
України не було жодного дер
жавного клубу, одна бібліотека 
припадала на 2 0 —25 тисяч чо
ловік. Тепер в республіці не
має жодного селища з населен
ням понад 200 чоловік, де б 
не працював культурно-освітній 
заклад. Трудящих обслужують 
близько 29 тисяч клубів і бу
динків культури, понад 35 ти
сяч бібліотек з книжковим 
фондом 145 мільйонів книг. 
Більшість культосвітніх закла
дів знаходиться в сільській 
місцевості.

*  Безперервно підвищується 
добробут українського народу. 
Національний доход з розрахун
ку на душу населення підви
щився більш як  у  13 раз. Ре
альна заробітна плата робітни
ків і службовців збільшилась 
проти дореволюційного 1913 р. 
майже в 5 раз, а реальні при
бутки селян у 6 раз. Видатки 
держави на поліпшення мате
ріального добробуту робітників 
і службовців становля ть в роз
рахунку на душу населення 
близько тисячі карбованців на 
рік.

Новинки сільськогосподарської літератури
Використання кукурудзи в 

тваринництві. Збірник статей. 
Держсільгоспвидав УРСР. Київ. 
1958, стор. 208.

У вміщених в збірнику стат
тях дається характеристика 
кормових якостей кукурудзи, 
викладається техніка спільного 
і роздільного силосування ка
чанів і стебел, консервування 
їх  за допомогою хімічних пре
паратів, поради щодо закладан
н я  комбінованих силосів.

Виходячи з результатів на
укових досліджень і досвіду 
колгоспів, автори статей реко
мендують різноманітні раціони, 
які містять кукурудзу. Ці ра
ціони диференційовані не тіль
к и за  видами тварин, але й 
відповідно до ї х віку та госпо
дарського призначення (плід
ники, матки, молочна худоба, 
м ’ясна, беконна, сальна відго
дівля свиней і т. і н.).

В. Васильєв, Д. Руднев. Нові 
хімічні засоби боротьби з шкід
никами сільськогосподарських 
рослин. Держсіль г о с п в и д а в  
УРСР. Київ. 1958, стор. 170.

Автори книги в популярній 
формі розповідають, як  краще 
використовувати нові види от
рутохімікатів, подають норми 
їх витрачання. Читачі дістануть 
практичні поради про те, як 
обприскувати сходи цукрових 
буряків емульсією п оліхлорпі
нену, який забезпечує майже 
повне знищення бурякового 
довгоносика. Цей отрутохімікат 
після обприскування діє 8 —10 
днів, в той час як  гексахлоран 
діє лише протягом к ількох го
дин. У боротьбі з буряковим 
довгоносиком добрі результати 
дає також намочування насін
ня цукрових буряків у розчині 
отрутохімікату К-20-35.

Книга розрахована на агро
номів колгоспів та радгоспів і 
бригадирів, які керують робо
тами по боротьбі з шкідниками 
і хворобами сільськогосподар
ських рослин.

В. Дзюбанов, І. Смирнов, 
Д. Логвинов, Т. Козенко. Яло
вість корів і боротьба з нею.
Держсільгоспвидав УРСР. Київ. 
1958, стор. 164. 

У брошурі узагальнено дос
від передових молочно - товар
них ферм України, а також 
подаються висновки сільсько
господарської науки про те, 
як  запобігати яловості корів. 
Автори брошури дають ре
комендації щодо зоотехнічного 
і ветеринарного догляду за ху
добою, який забезпечує різке 
зниж ення я ловості корів і 
одержання доброго приплоду.
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