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ве піднесення мас, спрямувати його на успішне проведення весняних польових робіт.

ВИЩЕ ПРАПОР ПЕРЕДТРАВНЕВОГ О СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМ АГАННЯ!
Добре провести
посів кукурудзи
Серед
пізніх культур
особливе значення має кукурудза. Вже добре відомо,
які величезні можливості
закладені в цій культурі.
Кукурудза забезпечує значне п ідвищення валового
збору зернових. Високий
урожай кукурудзи сприяє
значному розвитку громадського тваринництва, особливо при відгодівлі свиней.
Рада Міністрів СРСР і
Центральний
К о м іт е т
ВКП(б) у нещодавно прийнятій постанові „Трирічний
план розвитку громадського колгоспного і радгоспного продуктивного тваринництва (1949—1951 р.р.)”
звертає велику увагу на
створення в колгоспах зернофуражних фондів для тваринництва. В зв'язку з цим
великого значення набуває
одержання високих врожаїв
кукурудзи.
Зібрати високий урожай
кукурудзи може кожний
колгосп. Його можна домогтися самовідданою працею кожного колгоспника,
який вирощує кукурудзу,
кожного тракториста, який
тепер готує ріллю під посів
її. Незабаром настане сівба кукурудзи. Її треба провести в стислі строки, високоякісно, квадратно-гніздовим способом. Необхідно
забезпечити
безперебійну
роботу кожної кукурудзосаджалки, а тому потрібно
зараз перевірити, чи все в
ній справне, чи загортає
вона насіння на потрібну
глибину, — щоб сошник саджалки вгрузав у грунт на
8—10 см.
Треба також перевірити,
чи вся площа під посів кукурудзи підготовлена: боронування та перша і друга культивації, чи зашлейфована площа, щоб на ній
чітко позначалися
сліди
маркера; чи вносились під
першу культивацію добрива. Посів треба провести
тільки найкращим, сортовим насінням.
Хлібороби Радянської України в листі до великого
Сталіна зобов'язалися значно збільшити виробництво
кукурудзи, організувати вирощення її в кожному колгоспі, підвищити урожай за
рахунок посіву кукурудзи
на всій площі шахово-гніздовим способом, поліпшити
догляд за рослинами і провести додаткове штучне запилення.
Ширше розгорнімо змагання за відмінне виконаная цього почесного зобов'язання!

Колгосп „Комуніст” достроково
виконав річний план м'ясопоставки
У зверненні передових колгоспів по розвитку тваринництва, прийнятому на районній нараді 17 лютого цього року, представники колгоспу „Комуніст”
с. Листопадово зобов'язалися до свята 1 Травня виконати план поставки м'яса державі.
Це зобов'язання виконане з честю! 20 квітня — на
10 днів раніше взятого зобов'язання —колгосп „Комуніст” (голова правління тов. Свистун, секретар
первинної парторганізації тов. Титаренко) виконав
річний план обов'язкової поставки м'яса державі на
101 процент, в тому числі виконано план поставки
свиного м'яса на 125 процентів.
Справа честі всіх правлінь колгоспів наслідувати
патріотичний приклад колгоспників колгоспу „Комуніст”!

ЗАКІНЧИЛИ ОРАНКУ ПАРІВ
Трактористи бригади № 3 Капітанівської МТС, де бригадиром комуніст тов. Лихо д ід І., з честю виконали своє зобов'язання— в квітні
підняти пари. 22 квітня бригада на всій площі в 117 га закінчила
оранку пару на ланах колгоспу ім. Молотова. Роботи проведені високоякісно, за всіма правилами агротехніки. Трактористи Кравченко О.
і Присяжний Л . при нормі 15 га трактором „ХТЗ — НАТІ” виорювали
щозміни по 18 - 1 7 гектарів.
В. ПОЛІЩУК.

ПІДНІМЕМО ПАРИ ДО 1 ТРАВНЯ!
Наближається
велике
свято трудящих —1 Травня.
Трактористи бригади № 7
Капітанівської МТС, яка
обслуговує
колгосп
ім.
Сталіна с. Пастирського,
готують гідні трудові подарунки Першотравню.
Т р а к т о р и с т и Безщасний Д. І. та Д ахно В. М.,
які позмінно працюють на
тракторі „С—80”, щодня
перевиконують
виробничі
норми. За три дні вони впорали 96 га квітневих парів.
Вони зобов'язалися до дня
свята 1 Травня завершити

оранку парів на всій площі
225 га.
П. Балюк.
Включившись у передтравневе змагання, трактористи Сергатий Д. і Шило М. на ланах колгоспу
„12-річчя Жовтня” щоденно
виорюють 25—25,5 га пару.
Станом на 22 квітня тракторами вже піднято понад
60 га квітневих парів. Самовіддано працюють і причіпники Голоцван В., Шило І.,
забезпечуючи
бездоганну
роботу тракторів.
В. Совенко.

Посіяли 90 га
цукрових буряків

РОБОТИ ПО СУЦІЛЬНІЙ
РАДІОФІКАЦІЇ РАЙОНУ

На полях колгоспу ім.
Кірова йде масова сівба
провідної технічної культури — цукрових буряків.
Готуючи гідну зустріч Першотравню,
трактористи і
колгоспники змагаються за
ущільнені строки сівби і
високу якість робіт.
Тракторист бригади № 9
Кохан А. трактором „У—2”
засіває по 2 1—22 га щодня
при нормі 18 га. Сівальщики цього агрегату Холоднюк А., Заєць С. чітко
працюють: швидко завантажують сівалки, старанно
слідкують за заробленням
насіння в грунт, дотримуючись всіх правил агротехніки.
По-стахановському,
високоякісно працює сівальний агрегат
тракториста
Думаленка.
Трактором
„У—2” він щодня засіває по
22 гектари цукрових буряків. Всього вже посіяно
90 гектарів.
І. Х именко.

Все ширше розгортається
фронт робіт на народній бу
дові—радіофікації нашого
району. В селах в основному
закінчено копання ям, заготівлю стовпів . На місця
встановлення завезено вже
2.200 стовпів. Повністю вивезли стовпи пастирські колгоспи ім. Сталіна і ім. Ворошилова, журавські—ім.
Молотова та „Шлях до комунізму”, колгосп
імені
ВЛКСМ і інші.
22 квітня з м. Кіровограда привезено для майбутнього потужного радіовузла у Златополі електростанцію в 6 кіловат, а також першу партію гачків і
ізоляторів. Кілька днів тому обласна дирекція радіотрансляційної мережі надіслала в район 8 тонн залізного радіодроту. Успішно
проходить і збір грошей
на придбання радіоапаратури, встановлення точок.

Останнім часом поліпшили роботи у деяких селах,
які раніше відставали на
За відмінну якість сівби народній будові.
Так, в селі Дібрівці викоСеред колгоспників арпано
160 ям, заготовлено
тілі ім. Чапаєва розгорну260
стовпів.
Швидко заголося змагання за відмінну
якість і ущільнені строки товляють стовпи колгоспсівби цукрових буряків. За ники Омел'ян Григораш,
три дні тракторний агрегат П илип Лушня, Сергій ПавКармазина І. посіяв 50 га ленко. Як недолік робіт по
цукрових буряків. Сівачі- радіофікації села це те, що
ланкові Кравченко В., Ку- не завезено для встановрінна М., Вербенко Я., які лення жодного стовпа.
Колгоспники Прокіп Карборються за високий уромазин,
Каленик Коваль, Петжай цукрової сировини, заро
Ткаченко,
з колгоспу
безпечують відмінну якість
ім.
Чапаєва
с.
Турії,
за кільпосіву.
О.Павленко.
ка днів власними коровами
підвезли до місця радіоробіт 67 стовпів з плану 100.
Підготовляє стовпи до встановлення С. Криворучко.

ПО НАШІЙ БАТЬКІВЩИНІ
РАДІОЗВ'ЯЗОК МТС
З ТРАКТОРНИМИ БРИГАДАМИ

Плавучий музей
суднобудівної техніки

Для забезпечення швидкого і
постійного зв'язку маш инно-тракторних станцій з ї х бригадами,
які часто працюють досить далеко від станції, в минулому році
у 75 МТС України було встановлено 1.177 радіостанцій „Урожай”.
Це набагато поліпшило керівництво. цих МТС тракторними
бригадами, посилило контроль за
їх роботою, забезпечило швидкий
виїзд у бригади пересувних ремонтних майстерень в разі технічних неполадок.
Цього року радіозв'язок з тракторними бригадами встановлюється ще в 83 МТС, які одержать
1.300 радіостанцій.

Інститут
інженерів
водного
транспорту приступає до реставрації першого в світі теплохода
„Сармат”, збудованого у 1904 році на Сормовському заводі. Після
закінчення реставраційних робіт
судно стане плавучим музеєм
суднобудівної техніки. На ньому
буде відкрито виставку з історії
теплоходобудування і дизелебудування в Росії, про пріоритет
нашої Батьківщини в цій галузі
техніки.

КІНОФЕСТИВАЛЬ КРАЩИХ
РАДЯНСЬКИХ Ф ІЛЬМІВ

КНИГИ —КОЛГОСПНОМУ СЕЛУ
У Челябінській області проводиться велика робота по забезпеченню літературою сільських бібліотек і хат-читалень. У цьому
році одержали спеціально підготовлені бібліотечки сотні колгоспів. В села надіслано близько 300
альбомів, присвячених роботам
І. В. Мічуріна та інших видатних
російських учених-біологів.

Харків. Двічі
орденоносний
тракторний завод ім. Серго О рджонікідзе
випускає гусеничні
трактори, виробництво яких день
у день збільшується.
На фото: навантаження тракторів на залізничні платформи для
відправки в МТС республіки.
(Прескліше РАТАУ).

18 квітня в центральному кінотеатрі Києва— „Комсомолець України” почався кінофестиваль випущених у минулому році кінофільмів, удостоєних Сталінських
премій.
Кінофестиваль триватиме до
30 квітня. За цей час кияни побачать кінофільми „Володимир
Ілліч Ленін", „Суд честі”, „Молода гвардія”,
„Повість
про
справжню людину”, „Нова Албанія”, „Польща", „День Повітряного Флоту СРСР” та ін.

Як уже повідомлялось раніше, передбачено до свята
Першого Травня закінчити
будівництво магістральної
радіолінії Златополь—Розлива—Йосипівка —Тишківка
—Оситняжка і встановити в
цих населених
пунктах
радіоточки. Однак, успішне
проведення робіт гальмує
відставання розливців. В
селі вже потрібно встановлювати стовпи, але їх лише
заготовлено 60, а не завезено ні одного. Виникає
питання: чим же займаються керівники Розливи тт.
Лялін (голова Йосипівської
сільради) і Макодзьоба (голова колгоспу
„30-річчя
ВЛКСМ”)? Розливці повинні взяти приклад з сусідніх
сіл Йосипівки, Тишківки,
Оситняжки, негайно форсувати вивезення і встановлення стовпів.
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СТАЛІНСЬКИМ ШЛЯХОМ

ОЛІМПІАДА ШКОЛЯРІВ

ПО РАЙОНУ

24 квітня 1949 р.

Бджоловод С. Я. Попенко

17 квітня у клубі Злато- „ Козачата”,
„Венгерка”,
Зійшло сонце і позолоти- ковому порядку. Бджоли
пільської середньої школи „Кужіль” і інші.
ІНФОРМАЦІЇ
ло
верхів'я дерев саду. вже облітались. Дінця у
відкрилась олімпіада художАся Бахмутська з почутПромені сніжно-білим пуч- кожному вулику старанно
„НОВИНИ ДНЯ”
ньої самодіяльності школя- тям продекламувала вірш
ком впали на чіткі ряди підчищені. Бджоли розбиті
рів району. Виступали 9 са- „Слово товаришу Сталіну”. З ініціативи
первинної вуликів колгоспної пасіки. на три категорії. 6 бджоломодіяльних
колективів— Тепло зустріли
присутні парторганізації та правлінЗлатопільського дитячого виступ дошкільнят
Р ози ня колгоспу ім. Сталіна В цей ранній час завжди родин готуються до вивобудинку,
Златопільської Газізової і Тані Маленької. с. Тишківки щовечора в можна бачити тут бджоло- ду трутнів і маток.
Скрізь і у всьому видно
і Лип'янської середніх шкіл,
Піднесено й урочисто клубі проводиться інформа- вода Сафрона Якимовича
Листопадівської і Нечаївсь- прозвучав „Гімн демокра- ція на тему: „Новини дня”. Попенка. Ним вже немало любов бджоловода до цієї
кої семирічних, Іванівської, тичної молоді” (муз. Нови- Член редколегії стінгазети зроблено, щоб відновити до- справи, щоб добитись наміАндріївської, Туріянської і кова, слова Ошаніна) у ви- тов. Шевченко Б. інформує воєнну славу пасіки колгос- ченої мети. А мета — благоім. Сталіна с. Тишківки. родна. С. Я. Попенко взяв
Йосипівської
початкових конанні хору учнів Злато- присутніх про виконання пуВже
минулому році високі зобов'язання: добишкіл. Всього понад 200 уч- пільської середньої школи. робіт в кожній бригаді, лан- кількістьв бджолосімей
була тись в цьому році від кожУспіхом користувався та- ці за день. В ході інформанів.
доведена
до
145.
Наполегної бджолородиии по 40 кг.
Особливої уваги заслуго- кож виступ струнного ор- ції висвітлюються зразки
ливою
працею,
старанним
і
меду, по 800 грамів воску,
вує виступ дитячого будин- кестру (керівник Курчен- сумлінної праці колгоспнику. Видно, що вихованці ко В. С.). Учениця Мосса- ків, трактористів, праців- правильним доглядом, за- збільшити к ількість бджопродекламувала ників тваринництва. Гострій стосовуючи сміливо передо- лородин до 200. Можна з
його старанно готувались ковська
до огляду. Духовий оркестр власний вірш „XI з'їзд ком- критиці піддаються ледарі. ву зоотехнічну науку, па- упевненістю сказати, що це
січник Сафрон Якимович та зобов'язання тов. Попенко
будинку (керівник
Дов- сомолу”, Маргарита Хохол
Така інформація добре його помічник Олександра виконає з честю. Запорубиш О . Д.) прекрасно вико- і Тая Легкоступ —уривки з сприяє підвищенню продук
нав увертюру до опери роману О. Фадєєва „Моло- тивності праці в артілі. Присяжна домоглися одер- кою цього — творча, саможання від кожної бд жоло- віддана праця бджоловода.
Бізе „Кармен”, неаполітан- да гвардія”.
родини по 33,4 кг. меду та
Включившись у змагання
Учасники огляду —школяську
пісеньку з балету
воску
— по 800 грамів. Кол- бджоловодів району, тов.
Чайковського
„Лебедине рі с. Андріївки Діна Бон- ВІДБУДОВАНО ВІТРОДВИГУН
госп в 1948 році від своєї Попенко зобов'язався вийти
озеро”, попурі з українсь- даренко і Анатолій Грабоких народних пісень і інші вий розказали „Ріпку” і Днями став до ладу віт- пасіки одержав великі при- переможцем, завоювати право участі у Всесоюзній сільтвори.
„Правду про фашистську бі- родвигун у Капітанівському бутки.
В
хорошому
стані
вийшли
відділку
бурякорадгоспу.
ськогосподарській виставці.
Хор дитбудинку з 38 осіб ду”. Учень II класу цієї ж
бджолородини.
Б. Шевченко,
добре виконав пісні: „Клят- школи Олександр Бобков Навіть при незначній силі з зимівлі
сількор.
ва” —муз. Верьовки на сло- добре виконав український вітру двигун подає щодоби Пасіка утримується в зразна
тваринницьку
ферму
ва Бажана, „Козаки”—сло- народний танець „Гопак”.
ва народні, муз. Кручиніна,
24 квітня ц. р. олімпіада 950—1.000 відер води.
Наші плани на травень
„Идём, идём, веселые под- продовжується
у клубі
руги!” —муз. Дунаєвського, цукрокомбінату.
За період з 1 по 15 квітня
У травні буде прочитано у
РОЗСАДНИК ФРУКТОВИХ
слова Лебедєва-Кумача і
ДЕРЕВ
агіткультбригада будинку будинку культури 7 лекцій
П. Бойко,
інші. Танцювальний гурток
зав. відділом піонерів РК
В колгоспі ім. Шевченка культури обслужила 1.700 на різноманітні теми, один
майстерно виконав танці:
Л КСМУ.
с. Капітанівки закладено колгоспників в польових вечір запитань і відповідей.
розсадник фруктових дерев. станах. Незабаром ми виї- 13 травня влаштовується л іУ розсаднику вирощується демо ще у 7 колгоспів Зла- тературний вечір, присвячеДО ПУШКІНСЬКИХ Д НІВ
1.760 штук садженців слив і топільської і Капітанівської ний 100-річчю з дня народження Панаса Мирного. Пе6 червня цього року ми- діяльність О. С. Пушкіна. вишень. Цією справою зай- МТС.
редбачено провести також
Разом
з
цим,
ми
проводинає 150 років з дня народ- Після цього було організо- мається колгоспник Скамо роботу і в Златополі: голосну читку і обговоренження великого російсько- вано декламацію творів ве- лецький К.
влаштовуємо вечори запи- ня книги лауреата Сталінго поета Олександра Сергі- ликого поета. Найкраще
тань
і відповідей, організо- ської премії Віри Панової
йовича Пушкіна.
виконували твори поета:
В Капітанівській серед- вчителька Чуприна Н. І., Стінна преса колгоспу вуємо лекції, голосні читки „Кружилиха”.
газет і журналів.
ній школі широко розгор- учні старших класів Павло
імені Сталіна
До Першого Травня ми
П. Дробачевський,
нулась підготовка до пуш- Крамаренко, Галина Бровдиректор будинку культури.
З початку весняно-польо- готуємо святковий концерт.
кінських днів. 13 квітня си- ченко, Галина
Пашолок,
лами учнів 5—10 класів Євгенія Мосур, Віра Косен- вих робіт у колгоспі ім.
був влаштований другий ко, Людмила Кудря, Віра Сталіна с. Пастирського СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ
ПРО ЛЕДАРЯ
літературно-художній вечір Варивода, Валентина Короб- редколегія стінгазети „ПроГРИГОРАША
В. В.
„ЗНЕВАЖЛИВЕ СТАВЛЕННЯ
для колгоспників сільгосп- ка, Людмила Темна і інші. мінь” і редактори „бойових
ДО ЮНИХ ГЛЯДАЧІВ”
Переважна більшість члеартілі ім. Шевченка с. Ка18 квітня літературно- листків” випустили 54 „бойових
листки”
і
5
стінних
пітанівки (перший
вечір художній вечір, присвячеПід таким заголовком в нашій нів сільгоспартілі „Револювідбувся 9 квітня ц. р.).
газеті від 3 квітня ц. р. була вмі- ційна хвиля” с. Дібрівки
ний наступному ювілею ве- газет.
Приміщення школи пере- ликого поета О. С. ПушкіУ випуску стінної преси щена замітка. Як повідомив нам прикладає всіх зусиль до
райвідділу кінофікації того, щоб вибороти в цьоповнене
колгоспниками. на, влаштували учні для колгоспу найкраще відзна- начальник
тов. Бутко, факти, викладені в
Трудівники артілі уважно працівників цукрозаводу.
чаються члени редколегій замітці, мали місце. Тепер перед му році високий урожай
вислухали доповідь
учиРогатенко А., Бойко Д ., кожним сеансом для дітей де- зернов их і технічних кульС. Пугач,
тельки т. Скляренко Л. М.
завідувач учбової частини Балюк П., Рогатенко П. і монструюються кіножурнали. По- тур. Але не перевелися ще
про життя й літературну
інші.
середньої школи.
чинаються кіносеанси своєчасно. в артілі люди, які нехтують
працею на колгоспному виробництві, ставлять свої інцерн „Нестле” поставив французь- шин тепер не може мріяти навіть
тереси
вище громадських.
кому урядові на мільйони фран- багатий селянин.
Ось для прикладу колків згущеного молока. З Чілі, з
Орендна плата за землю станоОпублікована недавно в газеті і поїдають величезні соковиті ка- Іспанії та з Італії везуть сотні ти- вила в 1948 році 44.200 франків. госпник Григораш Василь
„Правда” кореспонденція радянсь- чани. Вигідніше залишити овочі сяч гектолітрів вина, а хороше На закупівлю добрив, ремонт плу- Васильович.
В минулому
кого журналіста тов. Ю. Жукова гнити в полі, ніж продавати їх, бо французьке вино залишається в га, на підкови для коня, ремонт
він
працював
на керівних
„По дорогах Бретані” яскраво штучне добриво коштувало б до- погребах, не знаходячи збуту.
даху —на все потрібні гроші. За
розкриває справжній стан речей рожче.
Як же живе середній селянин що тільки не платить селянин! За- роботах в колгоспах райоу Франції, „облагодіяній” америУ той же час робітники шахт, Франції? Ось сім'я Тремера Гійу, вів собаку —плати за нього соба- ну. Але вже довгий час
канською „допомогою”.
рудників, фабрик і заводів систе- який живе в Люстрюйе не з дру- чий податок 60 франків. Замісила живе в с. Дібрівці, юриУже п'ятий рік пішов з того матично голодують. У Парижі про- жиною і дорослими дітьми— сином госп одарка тісто — тягни його до
часу, як відгриміли останні пост- даж харчових продуктів за остан- Івом, дочкою Розалі і двома діть- пекаря і плати 20 франків з кож- дично вважається членом
ріли минулої війни, але ніяких ній час скоротився на 30 проц. ми другої дочки, яка працює в ної хлібини, бо примітивні се- сільгоспартілі, але фактичслідів відродження господарства Овочі не знаходять збуту. Потра- Парижі і у якої невистачає кош- лянські будинки не мають печей. но не бере участі в боротьФранції не видно.
пивши до рук перекупників, кар- тів, щоб прогодувати малят.
Все село в кабалі у пекаря, який бі за врожай. Григораш за
Французькі селяни в грубо об- топля або капуста дорожчають у
Ж итло Гійу— чотири голі кам'я- заробляє на тому, що пускає сеструганих дерев'яних черевиках і 5—6 разів, перш ніж потраплять ні стіни, земляна підлога, два гру- лян до себе випікати хліб по черзі. 4 місяці цього року ледве
брезентових куртках працюють на на міський ринок.
бо збитих ліжка, на яких розміНе дивно, що цілий рік Тремер виробив 12 трудоднів, а йосвоїх крихітних клаптиках бідної
Французькі селяни знають, що щується вся сім'я, шафа, сундук, не зумів купити ні собі, ні своїй го дружина жодного дня
землі. Працюють і ледве животі- ї м несе „план Маршалла”. Аме- голий дощаний стіл, над яким ви- дружині хоча б по парі нових де- не працювала ще в артілі.
ють. З покоління в покоління в риканці збувають до Франції ле- сить гасова лампа.
рев'яних черевиків, не говорячи
Правлінню артілі (голова
поті лиця трудиться селянин і не жалу кукурудзу, картопляне бо— Добувати гроші стає щораз вже про костюм або плаття.
може розширити свій клаптик рошно, старі консерви, яєчний по- важче,—говорить Гійу. Чи давно
то
в. Д овгаленко А. І.) слід
Росте свідомість селян Франції.
землі. Земля ціниться, як золото. рошок, що не знаходять збуту на селяни продавали скупникам кар- Вони перейняті повагою до ро- вжити відповідних заходів
Найбільші земельні масиви зна- ї х внутрішньому ринку, в той час топлю по ціні 600 франків за бітників, які були першими в бо- впливу згідно Статуту с.г.
ходяться у володінні маркізів і як французькі селяни неспромож- центнер, а тепер вони вдоволені, ротьбі з фашистськими гнобитеартілі до Григораша та йографів. Меншими земельними ді- ні продати свою повноцінну пше- якщо вдасться виручити за цент- лями.
го дружини, примусити цьолянками володіють поміщики, кур- ницю, свіжі овочі і худобу.
нер 300 франків. Ціни на промисСеляни все більше й більше
кулі, чиновники.
Непотрібні Франції товари вво- лові товари безперервно ростуть. розуміють, що перші захисники се- го чванливого „колгоспниСпекулянти-скупники звели за- зяться і з країн, які користують- За партію добрив вагою в 200 кікупочні ціни на сільськогосподар- ся особливим покровительством лограмів зараз треба віддати ти- лян — комуністи. Саме тому в селах ка” працювати в колгоспі.
К. Рябчу к.
ські продукти до такого низького США. З Голландії ввезено 100 сячу франків, в той час як у ми- Франції безперервно ростуть осе-

СТАНОВИЩЕ СЕЛЯН У ФРАНЦІЇ

рівня, що весь урожай збирати тисяч центнерів картопляного бо- нулому році така партія кошту- редки комуністичної партії.
Такі спостереження радянськоневигідно. Ось чому корови бро- рошна, величезну партію яєць. вала лише 600 франків. Про приддять по полях незібраної капусти Швейцарсько-американський кон- бання сільськогосподарських ма- го журналіста, який побував у
французькому селі. С. ТАТЬЯНІН.
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