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ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Птахівництву—належну увагу
Директивами XX  з’ їзду КПРС 

по шостому п'ятирічному пла
ну розвитку народного госпо
дарства СРСР поставлено зав
дання—збільшити по Україн
ській РСР в 1960 році в по
рівнянні з 1955 роком вироб
ництво яєць в 2, 8 раза.

Виконуючи рішення партії 
та уряду, трудівники сільсько
го господарства з новою силою 
розгортають соціалістичне зма
гання за дальший розвиток по
голів’я усіх видів птиці і різке 
підвищення ї ї  продуктивності. 
Передові колгоспи велику ува
гу приділяють птахівництву, 
одержуючи щороку від цієї га
лузі високі доходи.

Досвід передовиків вчить, 
що різко піднести продуктив
ність птиці можна в кожному 
колгоспі. Вартий всілякого нас
лідування приклад колгоспу 
імені Калініна, Бобринецького 
району. Тут птицю дбайливо 
доглядають, утримують в хо
роших приміщеннях, годують 
різноманітними кормами, ба
гатими на білок та вітаміни. 
Завдяки цьому від кожної кур
ки-несучки за рік одержано по 
154 яєць, вироблено на 100 
гектарів посіву зернових куль
тур по 10420 яєць.

В нашому районі також є 
приклади сумлінної праці кол
госпних пташників. Кілька ро
ків трудиться на птахофермі 
колгоспу імені Будьонного
О. Флорінська, наполегливо бо
реться за підвищення продук
тивності птиці. За минулий рік 
від кожної курки-несучки тут 
одержано по 93 яєць.

Високі доходи дає водоплав
на птиця в сільгоспартілі 
імені Куйбишева. За раху
нок качиних яєць колгосп 
достроково виконав план пос
тавок яєць державі на 112 
процентів. Щороку в колгоспі 
вирощують до п ’яти тисяч ка
ченят, значну кількість молод
няка здають у м'ясопоставку.

В Мартоноському колгоспі 
імені Сталіна птицю доглядає 
колгоспник т. Платонов. Він 
одержав по 77 яєць від кож
ної курки-несучки за рік. Під
вищилась продуктивність пти
ці, порівнюючи з минулими ро
ками, у колгоспах імені Ка
лініна, імені Леніна та 
і нших.

Однак птахівництво в бага
тьох колгоспах району є однією 
з найбільш занедбаних ді
лянок. Правління ряду колгос
пів недооцінюють цю галузь, не 
забезпечують працівників пта
хоферм усім необхідним для 
роботи. Ось чому в ряді випад
ків птахоферми не дають кол
госпам прибутків.

Взяти, наприклад, колгосп 
імені Дзержинського, де голо
вою правління працює В. Фло- 
ря. За минулий рік тут одер
жано на курку-несучку лише 
по 13 яєць. Затрати ж на ут
римання птиці були немалі. От 
і вийшло, що десяток яєць 
коштує аж 12 карбованців. 
Пташник цього колгоспу Про
к іп Панкул птицю доглядав 
аби-як. Ніякого контролю на 
фермі не було, а тому допус
калось розбазарювання яєць.

Не кращі справи з вирощу
ванням молодняка птиці та під
вищенням яйценосності курей у 
колгоспах імені Жданова, іме
ні Орджонікідзе, імені Кагано
вича та ряді інших.

Пора, нарешті, покласти край 
неправильному ставленню до 
розвитку птахівництва і підви
щення його продуктивності. 
Насамперед слід подбати про 
створення добрих умов для дог
ляду, годівлі та утримання пти
ці. На птахоферми послати кра
щих людей, які гаряче люблять 
цю справу, з творчим вогником 
візьмуться за роботу.

Інкубаторно-птахівнича стан
ція подає щороку велику допо
могу колгоспам району в прид
банні молодняка птиці. Та, на 
жаль, у багатьох колгоспах не 
створюють умов для вирощу
вання курчат, а тому молодняк 
часто гине. З такими неподоб
ствами далі миритись не можна.

Інкубаторно-птахівнича стан
ція цими днями почала відпус
кати колгоспам курчат. Необ
хідно в кожному колгоспі за
безпечити молодняк теплими і 
світлими приміщеннями, дбай
ливим доглядом.

Колгоспи району домоглися 
деяких успіхів у підвищенні на
доїв молока, збільшенні вироб
ництва м’яса. Сьогодні невід
кладним завданням є піднесен
ня птахівництва, як однієї з 
прибуткових галузей тварин
ництва.

Н арада по підготовці до 40-річчя  
Великої Ж овтневої соціалістичної революції

Недавно в Центральному Комі
теті КП України відбулася на
рада перших секретарів обко
мів партії, голів облвиконкомів 
і редакторів республіканських 
газет, на якій було обговорено 
питання про підготовку до 40- 
річчя Великої Жовтневої соціа
лістичної революції. 

У своєму виступі на нараді 
секретар ЦК КП України 
тов. О. І. Кириченко звернув 
увагу на необхідність піднесен
ня масово-політичної і органі

заторської роботи партійних 
організацій республіки , розгор
тання всенародного соціалістич
ного змагання на честь 40-річ
чя Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції за достроко
ве виконання завдань другого 
року шостої п ’ятирічки , щоб 
1957 рік став роком нових 
визначних успіхів у розвитку 
економіки, культури і підне
сенні добробуту народу.

(РАТАУ).

Перша сесія районної Ради депутатів трудящих
Відбулася перша сесія ра

йонної Ради депутатів тру
дящих шостого скликання. Се
сія розглянула такі питання:

1. Вибори мандатної комісії.
2. Звіт мандатної комісії. 
3. Вибори голови, заступни

ка голови та секретаря викон
кому районної Ради депутатів 
трудящих.

4. Вибори виконкому район
ної Ради депутатів трудящих.

5. Затвердження постійних 
комісій.

6 . Затвердження завідуючих 
відділами райвиконкому.

Сесія обрала головою викон
кому районної Ради депутатів 
трудящих тов. Кумпана Н. Г.,

заступником голови виконко
му— тов. Полупана О. М., сек
ретарем виконавчого комітету— 
тов. Гаїну С. Г.

Обрано виконавчий комітет 
районної Ради депутатів тру
дящих, до складу якого увій
шли: Корлюк С. М., Кумпан 
П. Г ., Гаїна С. Г., Полупай 
О. М., Вурсол В. І., Тка
ченко Д. О., Ш ітіков Ф. А.

Сесія затвердила постійн і 
комісії: фінансово-бюджетну,
сільськогосподарську, народної 
освіти, охорони здоров'я, тор
говельно-промислову, шляхово
го будівництва та благоустрою.

Затверджено завідуючих від
ділами райвиконкому: відділом

народної освіти—тов. Цуцола 
Г. В., відділом культури — 
тов. Перев’язка В. Н ., відді
лом охорони здоров'я—тов. Ма
гана Д. С., відділом соціально
го забезпечення— тов. Лопатен
ка Г. В., фінансовим відділом 
тов. Вурсола В. І., відділом по 
будівництву в колгоспах — 
тов. Макодзея І. Г., загальним 
відділом—тов. Неугодову Є. Б., 
відділом райавтошосдору — 
тов. Ткаченка Д. О., головою 
планової ком іс ії— тов. Полупа
на О. М., головою комітету 
фізкультури і спорту—тов. Та
бунця І. М., завідуючим сек
тором кадрів— тов. Постику І. В .
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Про звернення колгоспників сільгоспартілі 
імені Будьонного до всіх трудящих району

Бюро райкому КП України 
і виконком районної Ради де
путатів трудящих схвалили ін і
ціативу колгоспників сільгосп
артілі імені Будьонного, Ка
нізької сільради, як і на честь 
40-ї річниці Великої Жовтне
вої соціалістичної революції 
взяли зобов'язання достроково 
і повністю розрахуватися з 
державою по сільськогосподар
ському податку і обов’язкових 
страхових платежах та заклика
ють колгоспників, робітни
ків і службовців нашого райо

ну наслідувати їх  приклад.
Секретарів первинних пар

тійних організацій, правління 
колгоспів та голів сільських 
Рад депутатів трудящих зобо
в’язано обговорити це звернен
ня серед колгоспників, робіт
ників і службовців та забез
печити відповідну організатор
ську роботу по достроковій і 
повній сплаті трудящими ра
йону сільськогосподарського 
податку і страхових платежів 
державі до 40-ї річниці Вели
кого Жовтня.

Г ідно зустрінемо 40-річчя Великого Жовтня!
З вернення к олгоспників сільгоспартілі імені Будьонного, 

Канізької сільради, д о  всіх колгоспників, робітни ків і службо в ц і в 
Н о в о-Миргородського району

Дорогі товариші!
Під керівництвом Комуністичної партії і Радянського уря

ду наш народ з великим піднесенням виконує історичні рішен
ня, накреслені Х X з'їздом КПРС.

Нові успіхи господарського будівництва в  нашій країні 
свідчать про невичерпні резерви соціалістичної економіки, яка 
забезпечує безперервний ріст виробничих сил країни.

В цьому році наша країна відмічає 40-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної революції. Готуючись до ц іє ї знамен 
ної дати, мільйони трудящих все вище піднімають свою твор
чу ініціативу в праці, все ширше розгортають всенародне со
ціалістичне змагання за дострокове виконання виробничого 
плану 1957 року—другого року шостої п ’ятирічки, за нові ус
піхи в будівництві комунізму.

Усвідомлюючи свій патріотичний обов’язок перед Бать
ківщиною і визнаючи те, що податкові і страхові платежі є 
одним з джерел прибутків Державного бюджету СРСР, кошти 
якого витрачаються на фінансування промисловості, сільського 
господарства, соціальних і культурних заходів, прагнучи 
гідно зустріти сорокаріччя Великого Жовтня, ми, кол
госпники сільськогосподарської артілі імені Будьонного, зобо
в’язуємося:

Повністю і достроково розрахуватися з державою по сіль
ськогосподарському податку і обов’язкових страхових платежах, 
добровільно застрахувати своє життя, майно і тварин.

Колгосп зобов'язується достроково сплатити прибутковий 
податок і страхові платежі, застрахувати добровільно всі пло
щі сільськогосподарських культур, тварин і продукцію.

Ми закликаємо всіх колгоспників, робітників і службовців 
району наслідувати наш приклад і достойно зустріти велике 
свято— 40-річчя Великої  Жовтневої соціалістичної революції.

Звернення обговорене і прийняте на загаль
них зборах колгоспників сільгоспартілі імені 
Будьонного.

За прикладом трудівників сільського 
господарства Смоленської області ще 
ширше розгорнемо змагання за різке 
збільшення виробництва і здачі м’яса і мо
лока державі, за дострокове виконання 
завдань шостої п’ятирічки, за гідну зустріч 
40-х роковин Великого Жовтня.Ціна 10 коп.
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Кіровоградська область. Куку
рудзоводи сільгоспартілі імені 
Петровського, Кіровоградського 
району, зобов’язалися одержати в 
цьому році по 45 центнерів зерна 
з гектара на площі 218 гектарів. 
Сівба проводитиметься сортовим 
насінням „ВІР-42“ , яке забезпечує 
97 процентів схожості. Насінна 
кукурудза зберігається в сухих, 
добре провітрюваних приміщен
нях.

На фото: ланкова О. С. Рос
тоцька і агроном колгоспу 
Г. І. Алексєєнко оглядають на
сінну кукурудзу.

Фото Г. Вєруш кіна.
(Прескліше РАТАУ).

Сіяти кукурудзу  
каліброваним насінням
Сівбу кукурудзи в цьому 

році потрібно провадити тільки 
каліброваним насінням. Це має 
велике значення для підвищен
ня врожайності ц ієї цінної 
культури. Проте як у Ново- 
Миргородській, так і в Панчів
ській МТС машин и для каліб
рування насіння кукурудзи до
сі не обладнані. Цим питанням 
не займаються головні агроно
ми обох МТС М. Врадій та 
Ф. Мільєв, а також механіки 
Г. Хоменко та І. Грушовий, 
що відповідають за підготовку 
зерноочисних машин.

У  колгоспах району також 
не розпочали підготовку на
сіння кукурудзи для калібру
вання.

Г. С ЕРГ ІЄНКО.



2. Л Е Н І Н Е Ц Ь 14 березня 1957 року.

Історична віха на шляху до Великого Жовтня
До 40-річчя Лютневої буржуазно-демократичної революції 1917 року

40 років тому в нашій краї
ні сталася Лютнева буржуазно- 
демократична революція. Пер
ша російська революція 1905— 
1907 років, як відомо, зазнала 
поразки. Тоді царизм був ще 
спроможним потопити в кроні 
революційне повстання робітни
к ів і селян. Але глибокі при
чини, що породили першу ро
с ійську революцію, не були усу
нуті. Революційні події 1905— 
1907 років, а потім перша сві
това війна глибоко розкрили 
антинародну суть царської мо
нархії і прискорили неминуче 
падіння самодержавства.

Криза царизму настала на 
початку 1917 року. Не підго
товлена до війни російська ар
мія зазнавала тяжких поразок 
на фронті. Їй невистачало зброї, 
снарядів, патронів. Сотні тисяч 
робітників і селян, одягнутих 
у солдатські шинелі, гинули на 
полях боїв в ім 'я інтересів 
анголо-французьких імперіаліс
тів, російських капіталістів і 
поміщиків. Все це озлобляло 
солдатів. Багато з них тікали 
з фронту або здавалися в по
лон. У  1910 році російська ар
мія налічувала більш як пів
тора мільйона дезертирів.

Тяжко було робітникам і се
лянам в тилу. В країні пану
вала розруха. Робітники голо
дували, селянські господарства 
все більше розорялися. Все це 
посилювало ненависть робітни
ків, солдатів, селян до прогни
лого самодержавства, викликало 
у них вибух обурення, сприя 
ло піднесенню революційного 
руху. В ті дні навіть буржуа
зія виступала проти царя, спо
діваючись зап обігти народній 
революції, що насувалася.

В цих умовах партія комуніс
тів-більшовиків вказувала масам 
вірний шлях. Вона висунула 
лозунг боротьби за поразку 
царського уряду у війні, за пе
ретворення імперіалістичної, не
справедливої війни у війну ро
бітників і селян проти поміщи
ків та капіталістів, за перемогу 
соціалізму.

Заклики Комуністичної пар
т ії давали свої плоди. В жовтні 
страйкувало багато підприємств 
Петербурга, По всій країні бра
ло участь у страйках близько 
187 тисяч чоловік — у багато 
раз більше, ніж в будь-який 
попередній місяць війни. Нова
хвиля страйків прокотилася по 
країні в січні— лютому 1917 ро
ку. 9 січня, в день дванадцятих 
роковин розстрілу демонстрації 
пітерських робітників у 1905 
році, на заклик Петербурзького 
комітету більшовиків відбулись 
мітинги на заводах і фабриках 
столиці. У  Виборзькому і Нарв
ському районах припинили ро
боту майже всі підприємства. 
Демонстрації робітників прой

шла також у Москві, Баку, Ниж
ньому Новгороді та інших міс
тах. У січні страйкувало по
над 200 тисяч робітників. До 
революційного руху робітників 
приєдналося трудове селянство.

Революційні виступи робітни
чого класу всюди очолювали 
більшовики,  вони кликали на
родні маси до збройної бороть
би, до повалення царизму. На 
фабриках і заводах, у казармах 
і на вулицях наша партія  згур
товувала робітників і солдатів, 
закликала їх до рішучої бороть
би з самодержавством. Усією 
діяльністю більшовик ів тоді 
керувало Бюро Центрального 
Комітету партії, що знаходило
ся в Петрограді.

Як же розвивалися події, що 
привели до перемоги Лютневої 
революції? 18 лютого почався 
страйк на Путіловському заводі. 
Робітники поставили до адміні
страції заводу ряд вимог. У 
відповідь на це дирекція оголо
сила про звільнення робітників. 
22 лютого завод було закрито, 
а на другий день 20 тисяч пу
тіловців рушили в місто. 23 
лютого, на заклик партії біль
шовиків, страйкувало вже близь
ко 90 тисяч, а другого дня— 
200 тисяч робітників Петрогра
да. Відбулись грандіозні демон
страції. Почалися сутички робіт
ників з поліцією. Демонстранти 
йшли з околиць у центр міс
та під червоними прапорами з 
лозунгами: «Хліба!», «Геть
царя!». Страйк перетворився в 
загальну політичну демонстра
цію проти самодержавства.

На революційний виступ ро
бітників царизм відповів ма
совими арештами, розстрілами, 
викликом з фронту військ. Але 
ніщо вже не могло врятувати 
монархію. Загальний страйк
26 лютого почав переростати в 
збройне повстання. Години са
модержавства були полічені.
27 лютого (12 березня) на ву
лиці Петрограда вийшли оз
броєні робітники. До повсталих
приєдналися солдати , як і від
мовились стріляти в народ. Це 
і вирішило долю монархії. 
Царське самодержавство впало, 
цар змушений був зректися 
престолу. Лютнева революція 
завершилась перемогою народу. 
Петроградські робітники і сол
дати приступили до створення 
Ради робітничих і солдатських 
депутатів.

Лютнева буржуазно-демокра
тична революція перемогла так 
швидко тому, що робітничий 
клас, керований більшовицькою 
партією, приєднав до себе сол
датів і виступив на чолі всена
родного руху за мир, за хліб, 
за свободу.

Революцію здійснили робіт
ники, солдати і селяни, але 
влада дісталась не їм. Ставши

на чолі Петроградської Ради, 
меншовика й есери добровільно 
віддали владу в руки буржуа
зії. Владу захопив створений
2 ( 15 )  берез н я контрреволюцій
ний Тимчасовий уряд на чолі
з князем Львовим. Але зброй
на сила і підтримка мас були 
на боці Рад. У Росії створило
ся двовладдя: поряд з буржуаз
ним урядом існував уряд ро
бітників і селян в особі Рад 
робітничих і солдатських де
путатів.

Це своєрідне переплетення 
двох влад, двох диктатур пояс
нюється тим, що широкі маси 
робітників і солдатів не мали 
достатньої політичної зрілості 
й організованості для того, 
щоб удержати в своїх руках 
владу і розпізнати тоді суть і 
справжні цілі дрібнобуржуазних 
угодовських партій есерів і 
меншовиків.

В. І. Ленін, який перебував 
під час Лютневої революції 
в Швейцарії, писав, що новий 
уряд, який вирвав владу в Пе
тербурзі з рук пролетаріату, що 
переміг у героїчній кривавій 
боротьбі, складається з лібе
ральних буржуа й поміщиків— 
завідомих прихильників і за
хисників імперіалістичної вій
ни. Цей уряд не може дати 
народам Росії ні миру, ні хліба, 
ні повної свободи. «Револю
ційний пролетаріат,—писав Во
лодимир Ілліч,— не може через 
це вважати революцію 1 (14). ІІІ. 
інакше як своєю першою, дале
ко ще не повною, перемогою на 
своєму великому шляху, не 
може не ставити собі завдання 
продовжити боротьбу за за
воювання демократичної ре
спубліки і соціалізму» (Тв., т. 
23, стор. 269).

В. І. Ленін розглядав Лютне
ву революцію 1917 року я к
перший етап революції. Тому 
він намітив нові завдання ре
волюційного пролетаріату. В 
своїх знаменитих Квітневих те
зах В. І. Ленін дав партії, ро
бітничому класові, всьому на
родові конкретний план бо
ротьби за перехід від першого 
етапу революції, що дав вла
ду буржуазії через недостатню 
свідомість і організованість про
летаріату, до другого ї ї  етапу, 
який повинен був дати владу 
пролетаріатові і найбіднішому 
селянству.

Цей план Комуністична пар
тія під керівництвом свого ге
ніального засновника і вождя 
В. І. Леніна виконала з честю. 
Минуло лише вісім місяців п іс
ля Лютневої буржуазно-демок
ратичної революції, і Кому
ністична партія привела наш 
народ до повалення буржуазно
го Тимчасового уряду, до пе
ремоги Великої Жовтневої со
ціалістичної революції.

А. СТРОГАНОВ.

Назустріч фестивалю молоді
Все ширше розгортається 

підготовка до районного фес
тивалю молоді.

Відбувся семінар секретарів 
первинних комсомольських ор
ганізацій разом з працівниками 
культурно-освітніх закладів ра
йону. Обговорено питання

про участь комсомольців і мо
лоді та культосвітн іх закладів 
у п ідготовці та проведенні ра
йонного фестивалю молоді.

З доповіддю «Про підсумки 
роботи шостої сесії Верховної 
Ради СРСР та лютневого Пле
нуму ЦК КПРС і завдання ком

сомольських організацій та 
культосвітніх закладів» на се
мінарі виступив секретар рай
кому партії Г . А. Безвушко.

А. ГРИГОР’ЄВ, 
директор районного Бу
динку культури.

З ам. № 161 АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: м. Ново-Миргород, вул. Шевченка, 23. Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву Тираж 2000

Ново-Миргородський цегельно-черепичний завод про
вадить набір робітників (чоловіків і жінок) на виробничий 
сезон 1957 року. Оплата за роботу прогресивно відрядна.

Завод відпускатиме робітникам для їх потреб цеглу, чере
пицю, ванно та інші будівельні матеріали по твердих цінах.

Дирекція заводу.

Слідами наших виступ ів 

„До виходу в поле не готові”
Матеріал рейдової бригади під 

таким заголовком було вміщено в но
мері районної газети „Ленінець” за 
21 лютого 1957 року. Як повідом
лено редакції, критичний виступ 
газети обговорено на розширено
му засіданні правління колгоспу 
„Перемога” . Критику визнано пра
вильною. За допущені недоліки в 
підготовці до весни А. Москален

ка звільнено з посади рільничого 
бригадира. С уворо попереджено 
агронома В. Будника, завгоспові 
М. Залізку вказано на недоліки в 
ремонті сільськогосподарського ін
вентаря.

Р е д акторх. Соколовський.

С лово підкріплю ю ть ділом
Хлібороби сільськогосподар

ської артілі імені Дзержинсько
го зобов'язалися з цьому році 
виростити багатий урожай зер
нових і технічних культур. 
Своє слово вони підкріплюють 
ділом. В колгоспі вже підго
товлено до сівби насіння ярої

пшениці, ячменю та інших 
культур. Добре організував 
підготовку посівного матеріалу 
агроном сільгоспартілі Денис 
Кучеренко.

Ф. МІЛЬЄВ, 
головний агроном Панчів
ської МТС.

КРАЩЕ ДБАТИ ПРО ОВЕЦЬ
На вівцефермі колгоспу іме

ні Сталіна є понад 600 голів 
овець. Тут працює чотири ча
бани. Щороку на утримання 
овець витрачається багато тру
доднів та коштів, а прибутки 
від ферми ще надто низькі. Це 
тому, що про розвиток вівчар
ства ще погано дбають.

У минулому році стрижку 
овець провела з великим за
пізненням, внаслідок чого не
добрали багато вовни. Приплід 
молодняка також був малий. 
Від 136 вівцематок одержали 
160 ягнят.

Не все гаразд у нас з кор
мами. Тварин годуємо лише 
пшеничною соломою. Зоотех

нік колгоспу К. Письмак також 
повинна більше приділяти ува
ги вівцефермі.

Вже минуло понад п 'ять мі
сяців нового господарського 
року в тваринництві, але пра
цівники ферми досі не брали 
на себе соціалістичних зобов’я
зань по підвищенню продук
тивності овець. Ніхто з нами 
про це не побесідував.

Вівцеферма може давати кол
госпові щороку великі прибут
ки. Необхідно тільки краще 
дбати про створення належних 
умов для роботи чабанів.

В. ФЛОРЯ, 
чабан колгоспу імені Ста
ліна (с. Мартоноша).

Змагання колгоспних доярок
Патріотичний заклик трудів

ників сільського господарства 
Смоленської області знайшов 
палкий відгук серед тваринни
ків колгоспу імені Маленкова. 
Широко розгорнулося соціаліс
тичне змагання серед колгосп
них доярок.

Найкращих успіхів у змаган
н і на честь 40-річчя Великого

Жовтня домоглася доярка Раїса 
Драч, яка вже надоїла від кож
ної корови понад 1100 літрів 
молока. Понад 1050 літрів мо
лока на корову одержала Ган
на Кабаченко. Добрих показни
к ів домагається Галина Сердюк.

В. КУЛІНІЧ, 
головний зоотехнік Пан
чівської МТС.

Кіровоградська область. Тваринники сільгоспартілі імені Сталіна, 
Ульянівського району, зобов’язалися надоїти в цьому господарсько
му році від кожної корови по 3500 літрів молока. Своє зобов’яз ан
ня вони успішно виконують. Надої йдуть на рівні літніх. 
Зимівля худоби проходить у добрих умовах. Всі тваринницькі при
міщення відремонтовані, утеплені і утримуються в зразковому са
нітарному стані. Поголів'я худоби забезпечено достатньою кіль
кістю різноманітних кормів. Добовий раціон кожної дійної корови 
тут складається з 25 кілограмів жому, 20 кілограмів кукурудзяного 
силосу, 12 кілограмів грубих і соковитих і 12 кілограмів концент
рованих кормів.

На фото: передова доярка Віра Балан біля корів своєї групи 
після чергової годівлі.

Фото Г. Вєрушкіна. (Прескліше РАТАУ).
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