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Наші невідкладні завдання
1958 рік уві

йде в історію на
шого району, як 
рік великих дося
гнень у розвитку 
сільського госпо
дарства. Дякуючи батьківському 
піклуванню партії та уряду, 
трудівники колгоспного села 
виростили добрий урожай всіх 
сільськогосподарських культур, 
чимало виробили тваринницької 
продукції.

Ми зобов’язувалися вирости
ти на кожному гектарі посіву 
19,5 центнера зернових, а одер
жали 20,4, у тому числі ози
мої пшениці— 20,3 центнера, 
ячменю—23,9, вівса— 22,6, 
проса— 11,5, кукурудзи в зер
н і— 29,5 центнера. Вирощено 

 непоганий урожай і технічних 
культур.

Високий урожай зернових 
культур дав змогу достроково 
виконати найпершу заповідь пе
ред державою. В засіки Бать
ківщини Новомиргородці заси
пали хліба па 111 тисяч цен
тнерів більше проти минулого 
року. Такої кількості зерна 
район ще ніколи не продавав 
державі.

Це говорить про високу сві
домість трудівників колгоспно
го виробництва, які вважають 
виконання державних планів 
за свій священний обов’язок.

Прекрасно в ньому році по
трудилися хлібороби колгоспу 
імені Енгельса. Мар’ї вці ви
ростили найвищий урожай зер
нових —по 27 центнерів на 
кожному гектарі. Є чим також 
похвалитися і трудівникам кол
госпів імені Карла Маркса, іме

 ні Чапаєва, імені Орджонікідзе 
та інших.

Однак сьогодні треба сказати 
і про те, що ми ще не повніс
тю використовуємо свої бага
тющі можливості й резерви. 
Наприклад, дуже низький уро
жай одержали в колгоспі імені 
М . Горького, де головою А. Ко
нельський. Тут не вболівали 
за долю врожаю— землю не 
удобрювали, правил агротехні
ки не дотримувалися.

Або інший приклад. Землі 
колгоспу імені Щорса та імені 
Леніна однакові, дощів випало 
більше на поля колгоспу імені 
Леніна, але врожай у колгоспі
імені Л еніна по всіх культурах 
нижчий, ніж у щорсівців. В 
чому ж причина? А в тому, 
що керівники колгоспу імені 
Леніна працювали погано, ке
рували колгоспом без знання 
справи. В результаті колгосп 
імені Леніна недодав державі 
багато продукції.

Відомо, яку велику роль ві
діграє кукурудза у розвитку гро
мадського тваринництва. То ж 
 і не дивно, що майже всі кол
госпи вибороли високий урожай 
цієї цінної зернофуражної куль
тури. Ось приклади: колгосп іме
н і Дзержинського зібрав по 34 
центнери з гектара, імені Чапа

З. Є. ПРИСЯЖНИЙ, 
перший секретар 

райкому КП Украї ни

єва та імені 
М. Горького — 
по 33, імені Орд
жонікідзе— по 32 
центнери.

Окремі ланки,
як, наприклад, В. Науменко 
із колгоспу імені Енгельса, 
одержали значно вищі врожаї 
кукурудзи. Вирощення високо
го врожаю окремими ланками 
переконує нас у тому, що у Но
во-Миргородському районі мож
на збирати на кожному гектарі 
не менше 45— 50 центнерів 
кукурудзи. Треба тільки добре 
попрацювати над ї ї  вирощу
ванням.

Завдання полягає в тому, 
щоб досвід окремих передовиків 
якнайшвидше зробити надбан
ням усіх ланок, бригад і колгос
пів. Треба вже сьогодні створи
ти агрегати комплексного обро
бітку кукурудзи, виділити їм 
площі в натурі і техніку. Не
обхідно повсюдно організувати 
вивезення добрив на поля.

Ми можемо і повинні в 1959 
році одержати врожай кукуруд
зи в зерні не менше 40 цент
нерів і зеленої маси 300— 350 
центнерів з гектара. Виростимо 
високий урожай кукурудзи— 
буде молоко, м’ясо і сало, 
буде значно підвищено продук
тивність тваринництва взагалі.

За 11 місяців нинішнього ро
ку в районі надоєно від кожної 
корови 1723 літри молока, або 
149 центнерів на сто гектарів 
угідь. Це на 25 літрів на фураж
ну корову і на 18 центнерів 
на 100 гектарів земель більше
відповідного періоду минулого 
року. По виробництву м’яса ми 
йдемо майже па тому рівні, що й 
у минулому році.

Наш район не виконав своїх 
зобов’ язань по виробництву 
продуктів тваринництва. Але в 
1958 році колгоспи створили 
таку міцну кормову базу, якої 
ще ніколи не було і яка допо
може нам підняти громадське 
тваринництво вгору, вивести йо
го па рівень виробництва про
дуктів рільництва.

Завдання по розвитку тва
ринництва і підвищенню його 
продуктивності великі. Треба, 
щоб всі первинні партійні ор
ганізації і правління колгоспів
по-господарському взялися за 
цю державної ваги справу. 
Необхідно переглянути кадри 
тваринників, послати на ферми
комуністів, комсомольців, кра
щих колгоспників, організува
ти серед них дійове соціалістич
не змагання. Назріла також 
потреба підняти роль і відпо
відальність зоотехніків і вет
працівників за стан справ у
тваринництві.

Ми можемо і повинні в 1959 
році—першому роді семиріччя— 
значно піднести всі галузі 
сільського господарства, з честю 
виконати нові, підвищені соціа
лістичні зобов’язання.

Думати про майбутнє
З виступу М. МІРОШНИЧЕНКО, 

свинарки колгоспу 
„Шлях Леніна“

У тезах доповіді Микити 
Сергійовича Хрущова на ХХІ 
з’ їзді КПРС передбачається: 
вдвоє збільшити виробництво 
м’яса в країні. Звідси випли
ває конкретно завдання для 
кожного колгоспу, кожного 
тваринника.

В цьому році я одержала 28
ділових поросят на кожну основ
ну свиноматку. Чимало свиней 
відгодувала на м’ясо. У своїй ро
боті велику увагу приділяю ви
користанню разових свиноматок.

На майбутнє вже відібрала по
дві разових свиноматки на од
ну основну. До к інця грудня 
місяця відберу ще по одній 
разовій свиноматці. Зараз про
ходить парування. Сподіваюсь 
до початку нового року мати 
спарованих не менше п ’яти 
свиноматок.

Поголів’я худоби і особливо
свиней зростає невпинно. А 
от будівництво нових приміщень 
у нас відстає. Хай правлінця 
нашого колгоспу добре про це 
подумає.

3.300 буде!
З виступу Є. ЗАВАЛКО, 

доярки колгоспу 
імені Фрунзе

Обіцяла я надоїти у 1958 
році 2500 літрів молока від
кожної корови. Рік що не за
к інчився, а я вже маю на фу
ражну корову 2949 літрів.

Дівчата цікавляться, як я до
биваюся високої продуктивнос
ті корів. Скажу, що це нау
ка проста— не лінуюся, корів
годую добре, вичищаю з-під 
них щодня, вим’я масажую, 
дою своєчасно.

Дехто зниже плечима: нічо
го нового не сказала. Це так, 
але у всій нашій нелегкій ро
боті потрібна душа.

Пам’ятайте, товариші доярки,
що кожна з вас може працю
вати сьогодні краще, н іж  учо
ра, набагато збільшити надої 
молока. Уявіть собі, скільки 
тоді б країна мала молочних 
продуктів!

Зобов’язуюсь у 1959 році— 
першому році семирічки— на
доїти 3.300 літрів молока від 
корови. І надою!

Відстаєте, товариші Новомиргородці!
З виступу М. ДМИТРАЩЕНКА, начальника сільгоспінспекції Олександрівського району

Дорогі товариші передовики!
Дозвольте вам передати пал

кий привіт від трудівників ла
нів і ферм Олександрівського 
району!

Мені б хотілося на вашій
нараді сказати кілька слів про 
дійовість змагання між наши
ми районами. Пам’ятаєте той 
час, коли ми проводили взаємо
перевірку наслідків змагання? 
Тоді ми збирали кукурудзу. 
Ваша делегація покритикувала
нас за недоліки у збиранні. 
Нам було незручно. Ми підтяг
лися і кукурудзу зібрали ще до 
свята Великого Жовтня.

На мою думку, треба, щоб у
нас були договори на змагання 
не тільки між районами, а й 
між колгоспами, бригадами, 
фермами і окремими передови
ками. Тоді буде більше масо

вості й дійовості у змаганні.
Олександрівнам є чому пов

читися у новомиргородців. У 
нас жодна свинарка не має та
ких результатів, як ваша Марія 
Мірошниченко— 28 поросят від 
свиноматки. Ланка Віри Наумен
ко виростила на кожному гек
тарі 75 центнерів кукурудзи. 
Ланка Ганни Городенко зібра
ла з гектара по 500 центнерів
цукрових буряків. І знову ж 
таки передовиків, які б мали 
такі високі показники, ви по
ки що не зустрінете в Олександ
рівському районі.

Проте, скажімо, буряків  Олек
сандрівський район в цілому 
має з кожного гектара посіву 
більше від новомиргородців. 
Очевидно у вашому районі ма
ло дбають про  те, щоб досвід

окремих передовиків став над
банням мас.

Відстають Новомиргородці від 
нас по виробництву продуктів 
тваринництва. Ви одержали на 
кожні сто гектарів земель 149
центнерів молока, або 1723 літ
ри на фуражну корову, а ми 
відповідно маємо 167 і  1910. 
Те ж саме спостерігається і у 
виробництві м'яса.

Олександрівський район ви
передив ваш район по вироб
ництву продуктів тваринництва, 
як мені здається, тому, що у 
вас на фермах трудомісткі про
цеси механізовано недостатньо. 
У цій справі Олександрівні ма
ють істотні досягнення і ви мог
ли б перейняти їх  досвід.

Так будемо ж, товариші, один 
у одного вчитися і разом йти 
до спільної мети.

Ідемо далі
З виступу Г. ГОРОДЕНКО, 

ланкової колгоспу 
імені Кірова

Всьому колгоспові було ду
же приємно дізнатися про те, 
що наша ланка добилася найви
щого в районі врожаю цукро
вих буряків—500 центнерів на 
кожному гектарі. А всього та
ких гектарів у нас було 32.

Жінки із нашої ланка ще 
й на кожному із тридцяти гек
тарів зібрали 50 центнерів ку 
курудзи.

І я вам прямо скажу: допо
могли добрива. Його, гною, чим 
більше покладеш у грунт, тим 
тучніший урожай буде. Ми 
тільки по 12 тони вивезли на 
гектар.

І думаю я зараз ось що: хай 
всі ланки Ново-Миргородського
району виростять у першому ро
ці семирічки п ’ятисотенний уро
жай буряків, хай до відказу 
засиплять державні засіки ку
курудзою.

А ми боротимемось за 600 
центнерів буряків з гектара.

Розвивати всі 
галузі

З виступу М. ВИЖУЛА, 
голови колгоспу імені 

Карла Маркса
Трудівники нашого колгоспу 

добилися відчутних успіхів у 
рільництві—вирощено на кож
ному гектарі посівів 22 цен
тнери зернових.

Проте сьогодні треба сказати 
і про недоліки та недоробленос
ті. В цілому наші овочівники 
виростили добрий урожай— 280 
центнерів овочів на гектарі. 
Щождо капусти, то вона вро
дила погано і тисячу центне
рів ї ї  довелося згодувати ху
добі.

Тільки одна наша доярка 
Ткачова виконає своє зобов’я
зання у 1958 році—матиме від 
корови 2300 літрів молока. 
Ми недодамо державі 120 тонн 
цієї продукції.

Дуже мало виробили свини
ни. Від саду планували мати 
300 тисяч карбованців доходу, 
а одержали 168 тисяч.

Наші рільники створили міц
ну кормову базу для тварин
ництва. Це є нашим істотним 
кроком до ще небувалого, різ
кого піднесення продуктивнос
ті худоби і птиці.

Відбулася нарада передо
виків сільського господар
ства району, на якій пер
ший секретар райкому пар
тії З . С. Присяжний вис
тупив з доповіддю про під
сумки господарювання кол
госпів у 1958 році та зав
дання на наступний рік.

Наш гість — начальник 
сільгоспінспекції Олексан
дрівського району М. Дми
тращенко у своїй промові 
повідомив про те, що олек
сандрівські хлібороби і 
тваринники викликають наш 
район на соціалістичне 
змагання і в 1959 році. При
сутні одностайно прийма
ють виклик олександрівців.

Потім було прийнято со
ціалістичні зобов’язання на 
майбутній рік, обрано де
легацію на обласну нараду 
передовиків, вручено пере
хідні Червоні прапори рай
кому партії та райвиконко
му: за успіхи в рільництві — 
колгоспові імені Орджоні
кідзе, за досягнення у ви
робництві молока—колгос
пові імені Фрунзе.

Багатьом трудівникам кол
госпного виробництва були 
вручені цінні подарунки.

До дальших успіхів у змаганні
Ми— г осподарі землі
З виступу В. НАУМЕНКО, 

ланкової колгоспу 
імені Енгельса

Було у моїй ланці всього 
сім колгоспниць. Агроном заз
далегідь показав пашу ділянку 
землі— 35 гектарів. І почали 
на ту площу гній вивозити. 
Ще, бувало, ні світ, ні зоря, 
по полю снігом мете, а ми вже 
виходимо з хат, із вилами в 
руках. Спасибі правлінню кол
госпу, що ніколи не відмовля
ли нам ні в якому транспорті.

Отож і вивезли на кожний 
гектар по 18 тонн гною. При
йшла весна, і ми в роботі ще 
більше здружилися з механіза
торами. Квадрат у нас вийшов 
точний. З кукурудзи трактори 
не виїжджали.

Звісно, своєчасно підсадили, 
прорвали і пропасинкували, 
провели штучне дозапилення. 
І добилися ми всім відомого 
результату— 75 центнерів ку
курудзи кожен гектар видав. І 
виходить, товариші, що хто лю
бить землю, тому вона й ро
дить, той і господар.

У  1959 роді виборемо не 
менше 80 центнерів кукурудзи 
на кожному гектарі!
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Обговорюємо питання про зміцнення зв’язку школи з ж иттям 
і про дальший розвиток системи народної освіти в країні

Створити садівничу ланку
Досі мова йшла про у чнів

ські виробничі бригади. Я  хо
чу сказати, що слід в окремих 
школах створювати також спе
ціалізовані ланки. Чому б, на
приклад, при Кам’янській се
мирічній школі не створити уч
нівську садівничу ланку? В та
ку ланку ввійшло б 12— 15
учнів, юних любителів саду.

В колгоспі імені Карла Марк
са хороший сад. На практичні 
заняття приходять сюди учні 
з Златополя, Ново-Миргорода. 
Часто приходять і юні мічурін
ці Кам’янської семирічної шко
ли. При школі є плодоягідна 
ділянка, де учні садять і добре 
доглядають дерева. Але цього 
ще дуже мало.

Закінчивши школу, немало 
юнаків і дівчат йдуть працю
вати у садівничу бригаду. Але

довгий час їх  доводиться нав
чати. як правильно боротися з 
шкідниками дерев, обрізати  
гілки, білити штамби і так   
далі. Якщо ж створити садів
ничу ланку, то протягом двох 
останніх років навчання 
лі учні змогли б одночасно 
стати досвідченими садоводами 
Виробничу практику навесні, 
влітку та восени члени ланка 
повинні проводити в саду. Вони 
будуть на практиці виконувати 
всі роботи по догляду дерев, 
вирощувати саджанці.

Такі ланки, мен і здається, 
можна створити і в городництві.
В цьому разі садівничі і городні 
бригади будуть поповнюватися 
досвідченими кадрами.

С. ГАНУЛ, 
бригадир-садовод колгос
пу імені Карла Маркса.

В чит елі села В олодим ир і вки 
п ропоную ть

Навчання в школі повинно 
бути восьмирічним. Потім діти 
повинні попрацювати в галузі 
сільського господарства або на 
підприємстві два роки, після 
чого можуть вступати в техні
куми та інститути. Слід роз
ширити сітку вечірніх шкіл і 
технікумів, в яких без відриву 
від виробництва буде навчатись 
молодь.

М. ГРАЧИКОВА.

вона пішла працювати на під
приємство чи в колгосп і змог
ла б виконувати всі роботи.

М. ПУСТОВІТ.

Нерідко випускники серед
ньої школи, закінчуючи вищі 
учбові заклади, зустрічають ба
гато труднощів у перші дні своєї 
самостійної праці. Все це тому, 
що після школи вони зразу ж
попали в інститути. Отже, слід 
прищеплювати дітям любов до 
праці вже з перших класів. П іс 
ля закінчення школи учень 
зобов'язаний попрацювати це 
менше двох років на виробницт
ві, а вже потім вступати до ви
щого навчального закладу.

Л. МОРОЗ.

Поєднання праці з навчанням 
матиме дуже велике значення. 
Попрацювавши на виробництві, 
юнак чи дівчина глибше зро
зуміють ж иття, зможуть обрати 
правильний шлях і спеціальність.

М. НАСЛІДНИК.

Дитина повинна йти в шко
лу з восьми років, щоб при 
закінченні восьмирічної школи

Питання про перебудову на
родної освіти має велике зна
чення. Адже в сільському гос
подарстві у нас працює ще ма
ло молоді. В школах діти дуже 
перевантажені навчальними 
програмами, а це негативно 
впливає на навчання. Отже, 
слід переглянути програми.

О. САВЧЕНКО.

Наші думка
Вчителі Софіївської семиріч

ної школи, обговорюючи тези 
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про зміцнення зв’язку школи 
з життям і про дальший роз
виток системи народної освіти 
в країні», внесли такі пропо
зиції:

Діти повинні розпочинати 
навчання в школі-восьмирічці 
з восьми років.

В обов’язок батьків необхід
но вмінити відповідальність за 
загальне обов’язкове навчання 
своїх дітей.

Російська мова у восьмиріч
ній школі повинна бути обов’
язковою для вивчення.

Колгоспи покликані виділити 
відповідну кількість гектарів 
землі для проведення практич
них робіт, а також необхідну 
техніку та інвентар для обро
бітку грунту, посіву.

На цих ділянках учні виро
щуватимуть різні сільськогос
подарські культури, на прак
тиці застосовуватимуть набуті 
в школі знання.

М. АРАПОВА, 
директор семирічної 
школи.

Збудувати
майстерню

З великою активністю обго
ворили питання про зміцнення 
зв’язку школи з життям вчи
телі Оситнівської семирічної
школи. Намічено заходи для 
поліпшення виховної роботи 
серед учнів, для ширшого впро
вадження на уроках політех
нічного навчання.

Для проведення практичних 
занять школа повинна мати 
майстерню по металу та дере
ву. Вчителі звернулися з 
проханням до колгоспу імені 
Кірова, щоб він допоміг побу
дувати для школи таку май
стерню.

М. РОГОВ, 
директор школи.

тракторі і т. д. зможе той вчи
тель, який сам вміє це робити.

Тимчасом ми, проводячи уро
ки ручної праці, погано ще 
орієнтуємось у видах швів. Де
які вчителі природознавства, 
говорячи про раціони, про на
дої, самі не вміють подоїти ко
рову. Вчителі фізики, вивчаючи 
з учнями різні механізми і ма
шини, інколи самі не вміють 
керувати ними. У  нас дуже ма
ло серед вчителів таких, про 
яких в народі говорять: «Май
стер на всі руки». Якраз таки
ми «майстрами на всі руки» і
повинні бути всі без винятку 
вчителі, щоб правильно розв’я
зати всі питання перебудови 
школи і системи народної ос
віти.

Радянські вчителі завжди пе
ребудовували свою роботу в 
світлі мудрих вказівок Комуніс
тичної партії і тому добивались 
значних успіхів у роботі шко
ли. Немає сумніву в тому, що 
і на цей раз вчителі повністю 
перетворять в життя накреслен

ня партії і уряду по перебудо
ві школи.

Життя вимагає, щоб всі вчи
телі пройшли короткотермінові 
курси перепідготовки. На кур
сах вони повинні набути в ос
новному практичних навиків і 
умінь, які випливають з того 
предмета, який вони виклада
ють. Після такої підготовки 
вчитель покликаний уміти роби
ти все те, що буде визначе
но програмою для школи. Це 
завдання складне і вимагатиме 
великого напруження сил ба
гатьох вчителів.

Щоб курсами перепідготовки 
охопити більше вчителів, тре
ба організувати їх  при всіх ін
ститутах удосконалення квалі
фікації вчителів, при педаго
гічних інститутах та універси
тетах. Було б дуже добре ор
ганізувати такі курси безпосе
редньо на виробництві— в кол
госпах, радгоспах, РТС, на фаб
риках, заводах, в майстернях 
різного типу, при їдальнях— і 
залучати до роботи на них пе

редовиків виробництва. Разом 
з проходженням курсів вчителі 
повинні здійснити на вироб
ництві практикум-мінімум.

Закінчуючи курси, вчитель 
повинен скласти екзамен перед 
кваліфікованою комісією, разом 
з цим пройти переатестацію, 
одержати відповідний документ. 
Така перепідготовка вчителів
створить базу для успішного 
розв’язання всіх питань під
готовки наших юнаків і дівчат 
до трудової діяльності.

Крім того, серед вчителів по
винна розгорнутися кампанія 
за оволодіння кожним вчите
лем другою спеціальністю, 
необхідною в школі для під
готовки дітей до активної 
участі в народному господарств і.

Вчитель повинен багато зна
ти, а ще більше— в міти. Цьо
го вимагає перебудова школи 
й системи народної освіти.

Микола СУХОВ, 
учитель.

м. Ново-Миргород.

Учитель повинен багато знати і вміти
Тези ЦК КПРС і Ради Мініст

рів СРСР  «Про зміцнення зв’яз
ку школи з життям і про даль
ший розвиток системи народ
ної освіти в країні» з усією 
необхідністю ставлять на поря
док дня питання про підготов
ку наших дітей до трудової 
діяльності, до активної роботи 
в народному господарстві. Зро
зуміло, що виправдати такі ве
ликі надії зможуть ті юнаки й
дівчата, які одержать певне ко
ло знань з скарбниці народної 
мудрості та набудуть необхід
них у житті й роботі навичок.

Закінчивши школу, юнаки і 
дівчата повинні вміти обслу
жити себе, виконувати не
складні роботи по господарству, 
робити невеликий ремонт всіх
господарських речей і приладів, 
вміти володіти сільськогосподар
ськими знаряддями і машина
ми, знати, як доглянути худо
бу й птицю, сад і город, зер
нові й просапні культури. Ви
пускники сільської школи по

винні мати вміння і навички 
полевода, городника, садівника, 
тваринника, механізатора.

Навчатимуть і виховуватимуть 
такою нашу молодь радянські 
вчителі, які завжди були і бу
дуть вірними помічниками Ко
муністичної партії в справі ко
муністичного виховання підро
стаючого покоління. Приймаю
чи програму партії і уряду в 
напрямку зміцнення зв’язку
школи з життям і дальшого роз
витку системи народної освіти 
в країні, як свою кровну, ра
дянські вчителі добре розуміють, 
що ї ї  здійснення вимагає пере
підготовки всіх працівників на
родної освіти.

Прищепити дітям відповідні
навички й ум іння зможуть ті 
вчителі, які добре ними воло
діють самі. Навчити дітей кра
сиво пришивати гудзики, виши
вати, в’язати, мити підлогу, го
тувати смачні страви, культур
но накривати на стіл, засклити 
вікно, знайти несправності в

Назрілі питання
Як показало життя, школа 

ще відстає від поставлених пе
ред нею завдань у справі під
готовки підростаючого поколін
ня до активної трудової діяль
ності. Багато випускників се
редньої школи виявлялись по
гано підготовленими до життя.

Партія і уряд правильно пос
тавили питання про перебудову 
системи народної освіти, виніс
ши це важливе питання на 
обговорення народу.

Хочу і я внести свої пропо
зиції щодо зміцнення зв’язку 
школи з життям. На мою дум
ку, в сільських школах слід 
розпочинати навчальний рік пер
шого жовтня, а не першого ве
ресня. Справа  в тому, що у
вересні учні працюють в кол
госпах на збиранні врожаю. 
Тому вони згодом переванта
жені навчанням, що негативно 
впливає на засвоєння матеріалу.

Підручники, що їх  випуска
ють для школи, інколи не від
повідають програмам. Тому до 
їх  складання слід залучити ши

рокі кола вчителів відповідних 
предметів. Особливо це стосу
ється підручника з історії 
СРСР.

Слід також переглянути про
грами для вечірніх шкіл, прог
рами навчання на заочних 
відділах технікумів з тим, щоб 
полегшити навчання заочників.

М. РОМАНЮК, 
студент-заочник, житель 
с. Софіївки.

Я гадаю, що слід скоротити 
кількість контрольних робіт для 
студентів-заочників. Варто та
кож полегшити умови вступу 
на заочні відділи сільськогос
подарських технікумів та інсти
тутів для трудівників колгосп
ного села—бригадирів, ланко
вих, тваринників. При вступі 
враховувати їх  трудовий стаж 
та результати праці в земле
робстві й тваринництві.

Г. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, 
член сільгоспартілі імені 
Орджонікідзе.

Ж И Т Т Я  В И М А Г А Є
Нещодавно в Панчівській се

редній школі відбулося обгово
рення тез ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про зміцнення 
зв’язку школи з життям і про 
дальший розвиток системи на
родної освіти в країні». Я к  і 
всі трудящі країни, ми, вчите
лі, також гаряче схвалюємо ці 
тези. Багато цінних думок і 
пропозицій висловили у своїх 
виступах вчителі М. І. Михай
лов, Г. А. Татаров, Г. О. Дуль
ша та інші.

Виступаючі говорили, що за
мість існуючої тепер семиріч
ної школи необхідно буде
створити обов'я зкову восьми
річну.

Після закінчення 8-річної 
школи молодь повинна працю
вати в сільському господарстві 
та на виробництві. Одноразово 
юнаки і дівчата можуть навча

тися в 9— 10 класах шкіл ро
бітничої і сільської молоді. Це 
дозволить їм працювати і одер
жати середню освіту, практично 
застосовувати в житті набуті 
знання.

Адже раніше було так: учень 
закінчує десять класів, а на 
рахівниці рахувати не вміє, ви
міряти площу не може, провес
ти зважування на терезах не 
може і т. д. Саме в праці юна
ки і дівчата зможуть оволодіти 
спеціальністю, застосувати одер
жані знання.

Необхідно відповідно виділи
ти більше годин на проведен
ня практичних занять. Слід 
також внести відповідні зміни 
і в підручники. Цього вимагає 
саме життя.

Г. ЦУРКАН, 
працівник школи.
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Досягнуте— не межа
Родюча земля в колгоспі 

імені Щорса. Якщо біля неї 
добре попрацювати, винагоро
дить вона тебе своїми багати
ми плодами, віддячить дорідним 
урожаєм.

Хлібороби другої бригади пе
реконалися в цьому на влас
ному досвіді. В елика і нат
хненна творча праця переду
вала здобутим усп іхам. На 
кожному гектарі посівів члени
бригади виростили і зібрали по 
22 центнери озимої пшениці, 
по 23 центнери ячменю, по 
21 центнеру соняшників, по 
50 центнерів кукурудзи в зер
ні, по 300 центнерів цукрових 
буряків тощо. Де наслідки на
полегливої боротьби за висо
кий урожай.

Але практика показує, що 
при дотриманні всіх вимог аг
ротехніки, впровадженні пере
дових прийомів праці, можна 
домогтися значно кращих по
казників у виробництві сіль
ськогосподарських продуктів.

Колгоспниці високоврожай
ної ланки, яку очолює Мела
нія Василівна Болокан, на
приклад, виростили на кожно
му гектарі по 70 центнерів 
кукурудзи.

Ланка, керована Марією Ми
хайлівною Чаплінською , вирос
тила по 350 центнерів цукро
вих буряків на кожному гек
тарі, а колгоспниці Фросина 
Гордуз та Фросина Фрунза з 
кожного гектара своїх ділянок

зібрали но 400 центнерів ко
ренів.

Таких успіхів трудівниці до
моглися тому, що вони най
більше в бригаді вивезли на 
закріплені площі місцевих доб
рий, найкраще обробили посі
ви, вчасно і якісно зібрали 
врожай.

Отже, хочу висловити таку 
думку, що досягнуте брига
дою— не межа. В наступному 
році перед нами стоять ще від
повідальніші завдання по 
підвищенню врожайності всіх 
культур.

Треба сказати, що у цій спра
ві багато вже зроблено. Нат
хнені підготовкою до наступ
ного ХХІ з’ їзду КПРС та XX  
з’їзду КП України , хлібороби 
бригади діяльно готуються до 
весняних польових робіт. Вони 
вже відремонтували сільсько
господарський інвентар, заго
товили та очистили посівне на
сіння всіх культур. Під увесь 
ярий клин піднято зяб з підсі
вом мінеральних добрив.

Є, на жаль, і недоліки. Спра
ва в тому, що правління кол
госпу погано дбає про органі
зацію заготівлі та вивезення 
на поля місцевих добрив, без 
яких про високий урожай н і
чого й думати. Площі досі не 
закріплені за ланками.

Н. КОНСТАНТИНОВ, 
бригадир другої бригади 
колгоспу імені Щорса.

УСПІХ КУКУРУДЗОВОДІВ
Нових визначних успіхів до

бились у цьому році Кукуруд
зоводи сільгоспартілі «40-річчя 
ВЛКСМ». Добре вродила куку
рудза.

Як цього було досягнуто? 
Насамперед, завдяки впровад
женню передових прийомів аг
ротехніки вирощування цієї 
культури. Вся кукурудза сорту 
«ВІР-42» другого покоління 
сіялась квадратно-гніздовим спо
собом. На сівбі брали участь 
лише два чоловіки. Таким чином, 
багато колгоспників було вивіль
нено від ц ієї роботи і працю

вало на інших ділянках госпо
дарства. Такий розподіл праці 
дав змогу зекономити сотні 
трудоднів, набагато знизити со
бівартість продукції.

Трактористи Григорій Услис
тий і Павло Галабурда само
стійно виростили на силос по 
70 гектарів кукурудзи. Кожний 
гектар посіву видав по 350— 400 
центнерів зеленої маси, завдя
ки чому на кожну корову 
закладено по 24 тонни си
лосу і на кожну свиноматку— 
по 5 тонн качанів.

Г. СУРЖИКОВ.

ція пустили що важливу ділян
ку роботи на самоплив, а ди
рекція РТС не надає артілі на
лежної допомоги в підготовці 
інвентаря, не контролює якість 
ремонту.

Правління колгоспу не 
створило механізаторам необ
хідних умов для роботи та від
починку. Весь інвентар, навіть 
пальне та мастила, знаходять
ся під відкритим небом. Котки 
з мірним дротом повніші збері
гатися в коморах, але вони теж 
лежать надворі, ржавіють.

Тракторний вагончик захара
щений ящиками, різними запас
ними частинами, а місця для 
відпочинку механізаторів не
має.

У  т ракторній бригаді, якою 
керує Д. Іванов, невистачає 
відер, лійок та іншого заправ
ного інвентаря, відсутній не
обхідний для ремонтних робіт 
інструмент.

Керівники колгоспу повинні 
ліквідувати виявлені  недоліки 
і забезпечити своєчасний ре
монт машин та інвентаря.

В. МІЛЮТІН, 
головний агроном сіль
госпінспекції.

В Оситній не бережуть техніку
втулок, дисків та інших запас
них частіш.

Дирекція ремонтно-технічної 
станції добре знає стан справ 
у колгоспі з підготовкою ін
вентаря, але ніяких заходів
не вживає, щоб забезпечити 
артіль необхідними запасними 
частинами.

Не завершено досі ремонт 
бурякових сівалок, культива
торів, а до дискових лущиль
ників ще не торкалися руки 
механізаторів.

Загрозливий стан створився з 
підготовкою борін. По докумен
тах у колгоспі 120 штук борін, 
а є в наявності лише 40—50 
штук і ті досі не відремон
товані.

Сільгоспартіль має шість при
чіпних комбайнів. Механізато
ри до цього часу не розпочи
нали їх  ремонтувати. Чотири 
комбайни навіть не очищені 
від бруду.

Такий загрозливий стан з 
ремонтом тракторів та сіль
ськогосподарського інвентаря 
створився тому, що правління 
колгоспу та партійна організа

Потужна сільськогосподар
ська техніка, якою держава 
оснастила колгоспи, має вирі
шальне значення в піднесенні 
всіх галузей господарства.

Але колгоспники сільгосп
артілі імені Кірова не вміють 
берегти машини та інвентар. 
Трактори часто ламаються, не 
виконується графік технічних 
доглядів.

Як же готують у колгоспі 
техніку до весняних польових 
робіт? З наявних 13 тракторів 
тільки шість придатні для ро
боти. А три трактори, внаслі
док безгосподарного ставлення 
до них, вже не підлягають ре
монту.

Не кращі справи й з ремон
том сільськогосподарського ін
вентаря.  Із п’яти наявних квад
ратно-гніздових сівалок лише 
одна переобладнана для одно
часного висіву ущільнених 
культур та мінеральних добрив. 
Одну сівалку «СШ-6» зовсім 
розукомплектували. Не підго
товлені повністю до роботи і 
зернові сівалки. До окремих з 
них навіть немає шестерень,

Бригадир Василь Підлубний
Добра трудова слава йде в 

колгоспі імені Леніна про Ва
силя Микитовича Підлубного.

Довгий час він працював при
чіплювачем у тракторній брига
ді, потім обліковцем.

А в цьому році він очолює 
третю виробничу бригаду. Во
льовий і наполегливий, здібний 
організатор, добросовісний — 
таким знають його хлібороби і 
тому поважають.

Третя виробнича бригада ви
йшла переможцем по колгоспу

у змаганні за високий урожай. 
З кожного гектара посіву тру
дівники зібрали понад 300 
центнерів цукрових буряків, 
більш як по 20 центнерів ози
мої пшениці, по 50 центнерів 
кукурудзи в зерні. І в цьому 
немала заслуга бригадира Ва
силя Микитовича Підлубного.

Зараз члени бригади готую
ться до вирощування ще вищо
го врожаю у наступному році.

П. ПЕТРОВ, 
колгоспник.

Збори колгоспників
Цими днями відбулися збори 

хліборобів другої комплексної 
бригади колгоспу імені Куйби
шева. Обговорювалось питання 
про підсумки виконання со
ціалістичних зобов’язань у 
1958 році і завдання членів 
бригади на наступний рік.

Бригадир А. Бирзул доклад
но розповів, яких показників 
домоглися хлібороби по впро
шуванню цукрових буряків, 
кукурудзи, соняшників та ін
ших культур, зупинився на 
завданнях, що стоять перед 
колгоспниками в першому році 
семирічки.

Виступаючі викрили ряд не
доліків, що мали місце в гос
подарюванні, внесли багато 
цінних пропозицій, спрямова
них на поліпшення організації 
праці, підвищений врожайності 
всіх культур.

Слово взяв колгоспник 
А. Миргородський.

— Великим недоліком є те, 
що у нашій бригаді погано по
ставлений облік вироблюваної

продукції,—сказав він.— Їздові 
набирають кукурудзи в годів
ниці скільки завгодно, багато 
качанів гниє на полі. І про 
це ні в кого голова не болить. 
А це ж все наш труд пропа
дає, розбазарюється колгоспне 
добро. Трудівниці навіть не 
можуть визначити, який урожай 
виростила кожна з них. В на
ступному році необхідно завес
ти чіткий облік врожайності 
всіх культур, продукцію не
гайно зважувати на вагах, а 
потім заприбутковувати її.

На зборах виступив головний 
агроном колгоспу Ф. Мільєв. 
Він розповів хліборобам про ос
новні правила агротехніки на 
вирощуванні високих врожаїв, 
коротко охарактеризував робо
ту інших бригад, відповів на 
численні запитання.

Колгоспники взяли на себе 
підвищені соціалістичні зобов’ 
язання на 1959 рік і виклика
ли на змагання хліборобів пер
шої виробничої бригади.

П. ГРИГОРЧУК.

Змагання двох районів
по виробництву тваринницької продукції 

за станом на 1 грудня 1858 року

Олексан др ів
с ь кий район

166,9

1.907

28,5

13,2

Н ово-М иргород
ський район

149,7

1.776

22,7

10,5

Вироблено молока в центне
рах на 100 гектарів угідь 

Надоєно молока в кілогра
мах на фуражну корову 

Вироблено м’яса в центнерах 
на 100 гектарів угідь

В тому числі свинини на 
100 гектарів ріллі

Ново-Миргородський та Олек
сандрівський райони змагають
ся між собою за збільшення 
виробництва зерна, розвиток і 
підвищення продуктивності 
громадського тваринництва.

Як показують цифри, наш 
район набагато відстає від 
олександрівців по виробництву 
молока, м’яса і свинини. Наші 
тваринники за одинадцять мі
сяців одержали на 130 літрів 
молока від кожної корови мен
ше, ніж сусіди. На кожні 100 
гектарів землі м и  одержали 
менше майже на 6 центнерів 
м’яса, майже на 3  центнери
свинини.

Низька продуктивність ху
доби пояснюється тим, що в 
ряді колгоспів району з пере
ходом на зимове утримання 
послабили контроль за догля
дом, годівлею та утриманням 
худоби.

В окремих колгоспах— імені 
Щорса, імені Дзержинського, 
імені Сталіна— годують корів 
не за раціоном, дають твари
нам мало соковитих та кон
центрованих кормів. Грубі кор

ми—солому, бадилля кукуруд
зи— не тільки не запарюють і 
хімічно не обробляють, а в 
більшості випадків не подріб
нюють. А це і приводить до 
зниження продуктивності гро
мадської  худоби.

Керівники ряду колгоспів ос
таннім часом мало приділяють 
уваги організації відгодівлі 
свиней, великої рогатої худо
би. Інакше, чим пояснити той 
факт, що в колгоспах імені 
Куйбишева, імені М. Горького, 
імені Жданова за одинадцять 
місяців на кожні сто гектарів 
угідь вироблено тільки но 
16,7— 18,9 центнера м’яса, хоч 
зобов’язання вказані колгоспи 
брали вдвічі більші.

Правління, партійні та ком
сомольські організації колгос
пів повинні зробити все для 
того, щоб добитися в зимовий 
період різкого підвищення на
доїв молока, збільшення вироб
ництва м’яса. Цього можна до
могтися завдяки правильній 
організації годівлі, догляду та утримання худоби.

Кращий тракторист

Понад 25 років працює трак
тористом Леонтій Федорович 
Кравченко. Він— кращий меха
нізатор тракторної бригади кол
госпу імені Орджонікідзе. Свій 
багатий досвід охоче передає 
молоді. На тракторі ДТ-54 ра
зом з ним працює комсомолець 
Петро Перехрест.

Нинішньої осені тракторна 
бригада першою в районі за
кінчила піднімати зяб на пло
щі понад 500 гектарів. Най
кращих успіхів у змаганні до
мігся Леонтій Кравченко, який
щозміни виконував півтори- 
дві норми. Трактором ДТ-54 
Л. Кравченко та П. Перехрест 
виорали 375 гектарів глибокої 
оранки, в тому числі 112 гек
тарів під цукровий буряк.

Тепло проводжали друзі Ле
онтій Федоровича, коли він 
їхав у місто Київ, на республі
канську виставку передового 
досвіду. А коли повернувся до
дому, із захопленням розпові
дав:

— Багато нової техніки бачив 
я, друзі, на виставці. Найбіль
ше мені сподобався трактор з 
усіма навісними знаряддями.

Леонтій Федорович любить 
техніку, береже її .  Він бере 
від машини все те, що вона 
може дати. Так, наприклад, на 
піднятті зябу вів трактор на 
третій і четвертій швидкостях. 
При цьому глибина оранки бу
ла до 35 сантиметрів.

С. БОНДАРЕНКО, 
бригадир тракторної 
бригади.



Л Е Н І Н Е Ц Ь

В Корейській Народно-Демократичній Республіці виявляється 
велике піклування про здоров'я трудящих. В післявоєнні роки 
було збудовано нові і розширено старі лікувальні заклади. 
Значно покращало оснащення ї х медичною апаратурою. Най
ближчим часом у різних районах країни буде збудовано 133 л і
карні, 12 протиепідемічних станцій і понад три тисячі інших лі
кувальних закладів.

На фото: в процедурному кабінеті Центрального госпіталю 
Червоного Хреста в Пхеньяні.

Фото Центрального телеграфного агентства Корейської На
родно-Демократичної Республіки.

Почесний обов’язок 
радянських громадян

Конституція СРСР зобов'я
зує кожного радянського гро
мадянина берегти і зміцнювати 
соціалістичну власність. І ра
дянські люди пильно оберіга
ють народну власність, став
лячії понад усе інтереси сус
пільства, інтереси держави.

Охорона соціалістичної влас
ності здійснюється всіма дер
жавними  і громадськими орга
нізаціями, насамперед, шляхом
проведення різноманітних ор
ганізаційно - господарських і 
культурно-виховних заходів. 
Суворий облік і контроль за 
розподілом і витрачанням гро
шових і матеріальних засобів, 
підбір надійних кадрів матері
ально-відповідальних працівни
ків, широко розгорнута агіта
ційно-пропагандистська робо
та—все це служить справі 
охорони соціалістичної влас
ності.

Але в нашому суспільстві 
ще неповністю ліквідовані пе
режитки капіталізму в свідо
мості окремих людей. Зустрі
чаються ще розкрадачі соціа
лістичної власності, спекулян
ти, п ’яниці, хулігани.

З пережитками капіталізму 
необхідно повести наполегли
ву повсякденну боротьбу. Адже 
не секрет, що в нас мають 
місце факти, коли до прояву 
окремих пережитків капіталіз
му, особливо в побуті, став
ляться байдуже, миряться з 
ними.

Пияцтво завдає великої 
шкоди господарству, породжує 
прогули, гальмує культурне 
зростання населення. Нерідко 
воно є основного причиною 
крадіжок, злочинів, зловживань 
по роботі, аварій, нещасних 
випадків, х вороб і так далі.

Необхідно повести рішучу 
боротьбу з варінням самогону. 
В цьому році притягнуто до 
відповідальності окремих лю
дей, які виготовляли самогон. 
Павло Василенко, який виго
товив 30 літрів самогону, поз
бавлений волі строком на один 
рік. Василина Волощук мала 
свій самогонний апарат і ви

Поради лікаря

Панарицій та його лікування

готовляла самогон. Вона також 
притягнута до кримінальної 
відповідальності. Систематично 
займалася самогоноварінням 
жителька села Пурпурівки 
Олександра Москаленко.

Радянський громадянин зо
бов’язаний дотримуватись дис
ципліни праці, сумлінно стави
тись до громадського обов’яз
ку, поважати правила соціа
лістичного співжиття , берегти 
й зміцнювати соціалістичну 
власність, як джерело замож
ного й культурного життя всіх 
трудящих. 

Однак радянська людина не
може обмежитися тільки осо
бистим виконанням законів. Її 
обов’язок— нетерпимо стави
тись до людей, які порушують 
радянські закони, зневажають 
правила соціалістичного сп ів
життя, зазіхають на соціаліс
тичну власність,  хочуть по
живитися за рахунок народу.

Не почувають відповідаль
ності за спої вчинки окремі 
жителі села Мартоноші. Брати 
Василь та Михайло Троцик ук
рали четверо поросят та вісім
курок у громадянина Савелія 
Босого. За це їх  притягнуто 
до кримінальної відповідаль
ності. За хуліганські д ії при
тягнутий до відповідальності 
Андрій Ралько. Житель цього 
села Іван Курильченко систе
матично їздив у різні міста 
країни, закупляв там ходові 
товари, а потім разом із своєю 
дружиною продавав їх  по спе
кулятивних цінах і на цьому 
наживався. Курильченко не 
брав активної участі у кол
госпній праці.

Боротися з розкрадачами со
ціалістичної власності, з про
явами пияцтва, хуліганства, 
спекуляції повинні всі ра
дянські люди. Наша громад
ськість покликана активно до
помагати в боротьбі із зло
чинністю, боротись за під
тримання зразкового громад
ського порядку.

В. РОМАНЕНКО, 
працівник райвідділення 
міліції.

Панарицій—це гостре, або 
підгостре гнійне запалення 
пальців. Виникає він часто 
при незначних пораненнях, за
дирках, опіках пальців.

Розподіляється панарицій на 
шкірний, підшкірний, сухо
жильний, к істковий, суглоб
ний та піднігтьовий. Часто один 
вид панариція  може переходи
ти в інший. Так, наприклад, 
якщо при шкірному або під
шкірному панарицію своєчасно 
не зробити розріз, то гнійний 
процес проникає глибше і ви
кликає сухожильний, к істковий 
або суглобовий панарицій. Зго
дом може утворитись тяжка 
флегмона кисті або ж запален
дя лімфатичних залоз руки.

Ознаками панариція завжди 
є біль, припухання, іноді не
значне почервоніння, підвищен
ня місцевої та загальної тем
ператури, порушення функції 
кінцівки. Згодом у людини 
зникав сон, губиться апетит.
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Іноді хворі помилково вва
жають, що гною ще не видно, 
а тому уникають розрізу. До 
неправильно. Вже після однієї 
безсонної ночі при панариції 
потрібний негайний розріз, а 
якщо він не допомагає і в
хворого залишається біль та 
припухання, то доводиться вда
ватися до повторних операцій.

Попередити панарицій можна 
шляхом особистої гіг ієни. 
Слід завжди мити руки милом, 
при сухості шкіри та наяв
ності тріщин змазувати ї ї  вазе
ліном, стрептоцидовою емуль
сією. Треба своєчасно зрізати 
нігті, видаляти піднігтьовий
бруд, зрізати задирки. При не
значних травмах змазувати ш кі
ру настойкою йоду, розчином 
брильянтової зелені, накладати 
стерильні пов’язки. Необхідно 
своєчасно звертатися за ме
дичною допомогою.

А. ПОПОВ, 
хірург райлікарні.

По сторінках журналів братніх країн

Дружне змагання
Два роки тому болгарська 

партійно-урядова делегація на 
чолі з першим секретарем 
ЦК БКП Тодором Ж ивковим 
відвідала Молдавську Радянську 
Соціалістичну Республіку. До 
складу делегації входив і Ки
рил Донев, секретар комітету 
Болгарської комуністичної пар
т ії Першої Пловдивської око
лії. На нього справило вражен
ня, що в економіці Тирасполь
ського району багато спільно
го з господарським розвитком 
його рідної околії. І для одно
го і для другої характерні ве
ликі виноградники, фруктові
сади, городи. Ділячись своїми 
враженнями з секретарем Ти
распольського районного комі
тету КПМ А. С. Косоруко
вим, він висловив думку про 
можливість організувати зма
гання між колгоспами району 
і кооперативними господарства
ми Першої Пловдивської околії.

У  травні 1957 року Болга
рію відвідала Молдавська деле
гація на чолі з першим секре
тарем ЦК КПМ З . Т. Сердюком, 
до складу якої входив і А. С. Ко
соруков. В свого чергу він 
познайомився з роботою коопе
раторів Пловдивської околії. На 
проведених у Пловдиві уро
чистих зборах було підписано 
договір про змагання між Ти
распольським районом і Першою 
Пловдивською околією. На цих 
же зборах гості по-дружньому 
вказали на деякі хиби, помі
чені ними під час поїздки по 
околії.

— На фермі села Брестови
ця,—сказав З . Т. Сердюк,— 
питаю одного з тваринників: 
скільки раз за день напуваєте 
корів? Той відповідає: «Два-три 
рази за день». А ви, кажу, 
скільки раз за день п’єте во
ду?— «Гм, скільки хочу, і но
ді і скляночку вина перехи
лю...»

Всі засміялися. Сердюк під
креслив, що коли корови одер
жуватимуть води вдосталь, на
дій молока зросте тільки від 
цього на 20— 25 процентів.

Цю просту на вид, але важ
ливу істину взяли до відома. 
Ще не виїхала молдавська де
легація, а на кооперативних
фермах вже закипіла робота: 
монтували автопоїлки, робили 
цементні корита. «Чудо» не 
примусило себе довго чекати: 
надій молока почав швидко зро
стати. Незабаром цей досвід 
вийшов за межі Першої Плов
дивської околії і поширився в

інших районах Пловдивського 
округу.

Після того, як делегація Пер
шої Пловдивської околії, відві
дала колгоспи Тираспольського 
району, щоб перевірити хід 
змагання, воно набрало ще 
більшого розмаху.

Болгарська делегація гостю
вала в колгоспі імені Леніна 
села Паркані, поблизу Тирас
поля, де більшість жителів—
болгари. Наші співвітчизники 
поселилися тут ще в минулому 
столітті, рятуючись від пере
слідувань турків. У  Молдавії 
болгари відомі як добрі, ін і
ціативні і працьовиті господа
рі. В колгоспі імені Леніна є 
два Герої Соціалістичної Пра
ці, багато селян нагороджено 
орденами.

Бригадир виноградарської 
бригади Герой Соціалістичної 
Праці болгарин В. І. Степанов 
показав делегатам Першої Плов
дивської околії виноградники. 
«Моя бригада,— сказав він ,— 
висадила нові саджанці за бол
гарським методом, більш густо».

Підходячи до польового та
бору бригади— кокетливого бу
диночка в тіні фруктових де
рев, гості звернули увагу на 
стадо свиней. Степанов пояс
нив, що його бригада, як і ін
ші виноградарські і рільничі 
бригади, взяла на себе зобов’я
зання відгодувати певну кіль
кість свиней покидьками, гарбу
зами, кормовими буряками і ку
курудзою. Цей корисний почин 
перейняли селяни Пловдивської 
околії, що у великій мірі допо
могло тваринництву.

Члени болгарської делегації 
звернули увагу на те, що грунт 
у Молдавії дуже родючий, жир
ний. Вони запропонували мол
давським друзям використати 
болгарський досвід по виведен
ню ранніх овочів, для чого обі
цяли прислати своїх спеціаліс
тів-овочівників.

Скрізь— на фермах і кол
госпних полях, на зборах і за 
святково уставленим столом 
відбувався обмін досвідом. Хто 
знав більше, говорив іншому, 
як брат братові.

Так змагання перетворилося 
в щось більше — в дружню 
взаємодопомогу і співробіт
ництво.

Восени 1957 року в Першу 
Пловдивську околію приїхали 
десять трактористів з Молдавії. 
Вони розповіли про роботу 
комплексних бригад. І болгари 
перейняли їх  досвід. Досі робо
ту в полі вели рільничі брига
ди трудових кооперативних зем

леробських господарств (ТКЗГ) 
в співробітництві з бригадами 
механізаторів МТС, причому і 
ті, й інші мали своїх керівни
к ів. Тепер же призначався 
один бригадир, який керував 
роботою і механізаторів, і 
рільників.

На початку 1958 року в 
Молдавію виїхали досвідчені 
майстри-городники. Поверну
лися вони звідти, коли поча
лося збирання ранніх помідо
рів, огірків та інших овочів. У 
молдавських колгоспах побува
ли також наші майстри по ви
готовленню цегли, щоб позна
йомити колгоспників з так зва
ним «болгарським» (ручним) 
способом формування, сушіння 
і випалу цегли.

Молдавські колгоспи ідуть 
набагато попереду від ТКЗГ у 
тваринництві і культурі земле
робства. Але кооператорам не 
личить тягтися в хвості. І вони 
взяли на себе соціалістичне 
зобов’язання виробляти більше 
м’яса, молока і яєць на кож
ну тисячу декарів (один декар 
дорівнює 0,1 гектара) оброб
люваної площі. Результати 
вже виявились. За перші м і
сяці нинішнього року було на
доєно на 686.000 літрів моло
ка більше, н іж  за той же 
період 1957 року, середній на
дій молока на одну корову 
збільшився на 300 літрів, зрос
ло поголів’я свиней і птиці.

У 1957 році в змаганні між 
Тираспольським районом і 
Першою Пловдивською околією 
не було переможця: перше 
місце виявилось поділеним, бо 
по одних показниках вперед 
вийшли молдавани, по інших—
болгари . Кооператори Першої 
Пловдивської околії подарували 
кожному колгоспові Тирасполь
ського району по племінному 
лошаті, понад 36.000 вино
градних саджанців і близько 
трьох тонн насіння люцерни. 
Молдавські колгоспники не за
лишилися в боргу: вони пода
рували сімнадцяти ТКЗГ пле
мінних телиць і бичків, кілька 
тонн сортової пшениці, ван
тажні машини.

Тепер багато ТКЗГ і околій 
Болгарії, багато колгоспів і 
районів Радянського Союзу 
включилися в таке змагання— 
змагання за все заможніше і 
щасливіше життя.

Василь НАЙДЕНОВ.
(Журнал „Болгария“ № 9, 
1958 рік).
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