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Більше виробляти м’яса!
Збільшен ня виробництва м’я 

са— це одне з головних зав
дань, поставлених перед тру
дівниками соціалістичного сіль
ського господарства Комун іс
тичною. партією і Радянським 
урядом. За минулий квартал 
колгоспи району збільшили ви
робництво м’яса. Найбільше 
виробили м 'яса у березні міся
ці колгоспи імені Ш евченка, 
імені Маленкова, імен і Петров
ського та інші.

Трудівник и тваринництва 
сільськогосподарської артілі 
імені Маленкова наполегливо 
переборюють відставання, ста
ли краще доглядати тварин, 
особливо свинопоголів’я . Коли 
в колгоспі за п ’ять місяців 
господарського року в тварин
ництві було вироблено на 100 
гектарів ріллі лише по 2,2 
центнера свинини, то вже в 
березн і виробили по 4 ,8  цент
нера свинини . Треба за 
кріпити досягнуті успіхи і кож
ного місяця збільшувати вироб
ництво свинини, я ловичини, 
баранини.

Перше місце п о виробн ицтву
м’яса тримає колгосп «Перемо
га». Тут правильно організува
л и відгодівлю тварин. З місяця 
в місяць тваринники  підго
довують десятки голів великої 
рогатої худоби, свиней. Трудів
ники артілі прагнуть до пер
шого травня виробити на кож- 

ні 100 гектарів сільськогоспо
дарських  угідь по 20 центне
рів м’яса. З а  відгодівлею тва
рин добре пильнує зоотехнік 
артілі К. Ш ирянська, слідкує 
за тим, щоб п р а в и л ь н о  еко
номно витрачалися корми. Н а  
один кілограм приросту ваги 
тварин тут витрачається менше 
п ’яти кормових одиниць.

Але не скрізь як слід нала
годжено відгодівлю тварин. У 
колгоспі імені Чкалова, де го
ловою правління В. Калинов
ськ ий, секретарем парторганіза
ції Н . Каретов , зоотехніком 
Я. Лубко, у березні місяці не 
вироблено жодного центнера 
м’яса. Гірше того, керівники 
колгоспу допустили розбазарю
вання понад 150 голів поросят 
замість того, щоб поставити 
їх  на відгодівлю. В артілі по
гано дбають про виробництво 
яловичини. Влітку керівники 
колгоспу не займалися заготів
лею кормів, не організували 
як  слід силосування кукурудзи. 
Тому в артілі кормів невиста
чає. Через це допустили змен
шення м’ясних груп великої

рогатої худоби. Здавали в 
рахунок поставок невгодовану, 
низької ваги худобу.

Вкрай незадовільно борються 
за збільшення виробництва м’я 
са в колгоспі імені Свердлова. 
Окремих груп великої рогатої 
худоби на відгодівлю не стави
л и, а через це сільгоспартіль за 
шість місяців виробила тільки 
но 7,5 центнера м’яса на 100 
гектарів угідь. У пурпурівсько
му колгоспі імені Сталіна ли
ше остан нім часом поставили
на відгодівлю окремі групи ве
ликої рогатої худоби, але від
годівлю як слід н е організува
ли. Зоотехнік артілі М. Лещен
ко займається окозамилюван
ням. В раціон годівлі худоби 
записав і силос, і концентра
ти, і сіно, а згодовують твари
нам лише солому і то в попе
реробленому виді.

Не кращі справи з відго
дівлею тварин  колгоспах іме
н і Чапаєва, імені Сталіна 
(с. Мартоноша), «Ш лях Леніна».

Окремі колгоспи все ще ду
же погано займаються заготів
лею кормів, н еправильно і 
нераціонально витрачають силос 
і концентрати на одержання 
приросту ваги тварин. Ряд кол
госпів витрачає понад вісім 
кормових одиниць па кілограм 
приросту ваги, а слід витра
чати не більше п 'яти  кормо
вих одиниць.

В районі ще дуже мало при
діляється уваги розведенню 
птиці, особливо водоплавн о ї  
Треба в кожному колгоспі роз
водити качок, гусей,  а  в  ц ьо
му—в е л и к і резерви збільшення
виробництва м ’яса.

Недоліки в організації відго
дівлі тварин вкорінилися тому, 
що окремі правління колгоспів, 
первинні партійні організації 
миряться з безладдям на фер
мах, керують господарством 
поверхово, не стежать за вико
нанням плану виробн ицтва
тваринницької продукції. Керів
ники колгоспів та МТС покли
кані очолити боротьбу за  різ
ке збільшення виробництва
м’яса, глибше вникати у ви
робництво, по-діловому займа
тися організацією справи.

Працівники колгоспних ферм! 
Ще ширше розгорнемо соціаліс
тичне змагання на честь 40- 
річчя Великого Жовтня , докла
демо всіх зусиль до того, щоб 
успішно виконати взяті зобо
в’язання по збільшенню ви
робництва м’яса, молока та 
іншої тваринницької продукції!

Н а с ів б і ц у к р о в и х  б у р я ків
Колгоспи району розгорнули 

сівбу цукрових буряків. Швид
кими темпами і високоякісно 
проводять сівбу цієї цінної 
технічної культури механізато
ри тракторної бригади, яку  
очолює Олександр Григорчук, 
У колгоспі імені Леніна брига
да вже посіяла цукрові буряки 
на площі близько 90 гектарів.

Агрегат, де трактористами 
працюють Олександр Туров та 
Іван Бондаренко, домагається 
високого виробітку. П ’ятого 
квітня механізатори посіяли 
цукрові буряки на площі по
над 35 гектарів.

С. АДОНЬЄВ, 
диспетчер Панчівської 
МТС.
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ім. Шевченка 973 76,3
ім. Маленкова 943 70,7
ім. Ворошилова 881 70,5
ім. Молотова 789 59,6
ім. Калініна 702 52,1
ім. Свердлова 673 42,0
ім. Сталіна (Пурп.) 670 61,1
ім. Чапаєва 014 42,9

„ Перемога" 589 43,4
„Шлях Леніна" 583 46,0

ім. Будьонного 572    43,4
ім. Куйбишева 567 37,2
ім. Петровського 555 48,8
ім. Леніна 554 40,4
ім. Чкалова 542 44,2
ім. Дзержинського 539 36,7
ім. Жданова 527 42,5
ім. Сталіна (Март.) 518 39,3
ім. Хрущова 500 47,1
ім. Кагановича 458 21,9
ім. Орджонікідзе 444 38,7

По Н-Миргород. МТС    617 48,4
По Панчівській МТС 601 41,4

По району 609 44,4

З В Е Д Е Н Н Я
про надої і виробництво 

молока в колгоспах району 
з 1 жовтня 1956 року по 

1 квітня 1957 року за даними 
райінспектури ЦСУ 

(подається в кілограмах 
на корову і в центнерах 

на 100 га угідь)

Минуло 6 місяців господарського року в тваринництві

Тваринники сільськогосподар
ських артілей прагнуть достойно 
зустріти сорокові роковини Вели
кого Жовтня.

Пер ед у змаганні веде колгосп 
імені Шевченка. Тут на кожну фу
ражну корову за шість місяців 
надоїли по 973 літри молока. Доб
рих показників у підвищенні про
дуктивності худоби добивається 
сільгоспартіль імені Маленкова. 
На кожну  фуражну корову за 
шість місяців тут одержано по 943 
літри молока—це на 208 літрів 
більше проти відповідного періоду 
минулого року. Підвищились на
дої молока, порівняно з минулим 
роком, в колгоспі імені Вороши
лова.

Але є ще колгоспи, які відста
ють но надоях молока, не борю
ться за підвищення продуктив
ності тварин. Так, в сільгоспарті
лі імені Орджонікідзе на кожну 
корову надоїли лише по 444 літри 
молока. Найменше вироблено мо
лока на 100 гектарів сільськогос
подарських угідь в колгоспі імені 
Кагановича —21,9 центнера. Цей 
показник вдвічі менший районно
го. Таке ганебне в ідставання повин
не викликати законну тривогу в 
правління артілі і його голови 
Т. Опальченка, в партійної орга
нізації, де секретарем Г. Шевченко.

На 208 літрів молока знизився 
надій на фуражну корову в кол
госпі імені Будьонного порівняно 
з минулим роком.

Потрібно колгоспам району по- 
справжньому зайнятись підвищен
ням продуктивності худоби, лік
відувати наявні недоліки.

З В Е Д Е Н Н Я
про виробництво м’яса 

і свинини в колгоспах району 
з 1 ж овтня 1956 року по 

1 квітня 1957 року за даними 
рай інспектури ЦСУ 

(подається в центнерах: м’ясо— 
на 100 га угідь, свинина—на 

100 га ріллі)
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„Перемога" 17,4 8,2
ім. Петровського 17,2 7,3
ім. Шевченка 17,1 6,0
ім. Будьонного 16,6 8,8
ім. Леніна 16,3 10.1
ім. Калініна 15,8    7,3ім. Дзержинського 15,1 5,5
ім. Сталіна (11 урн.) 12,6 6,1
ім. Куйбишева 12,6 5,5
ім. Хрущова 12,3 5,6
ім. Молотова 12,0 8,4
ім. Ворошилова 11,9 8,5
ім. Чкалова 11,7 6,4
ім. Орджонікідзе 11,6 3,9
ім. Маленкова 11,4 7,5
ім. Кагановича 10,8 5,3

„Шлях Леніна” 10,6 5,2
ім. Жданова 10,2 7,4
ім. Сталіна (Март.) 10,2 6,5
ім. Чапаєва 8.0 4,3
ім. Свердлова 7,5 3,3

По Панчівській МТС 13,6 6,8
По Н-Миргород. МТС 11,2 5,9

По району 12,7 6,4

Передовики соціалістичного змагання
Серед працівників молочно-товарних ферм колгоспів райо

ну все ширше розгортається соціалістичне змагання на честь 
40-річчя Великого Жовтня. Борючись за виконання взятих 
соціалістичних зобов’язань, добрих показ ників за шість місяців 
господарського року в тваринництві домоглися доярки:

М о т р я  Н о во х а т ч е н к о  з колгоспу імені Ворошилова, 
я ка  надоїла на кожну корову по 125 0 л ітрів молока.

Г ан н а  К а б а ч е н к о  з колгоспу імені Маленкова, яка 
надоїла на кожну корову п о  1 2 1 7  молока.

Р а їс а  Д р ач  з к олгоспу імені Маленкова, яка надоїла на 
кожну корову по 1197 літрів молока,

Н а д ія  К о зл о ва  з колгоспу імені Ш евченка, яка надоїла 
на кожну корову близько 1100 літрів молока.

з колгоспу і м е н і  Ш евченка, яка
орову близько 1100 літрів молока. 
  колгоспу імені Ворошилова, я ка  на
  д о 1 0 2 6  літрів молока. 

Вінницька область. Вінницький район став школою передово
го досвіду по підвищенню продуктивності тваринництва. Недав
но тут побувала група голів колгоспів, спеціалістів сільського 
господарства і партійних працівників Алтайського краго. Гості 
відвідали ферми сільгоспартілі імені Молотова, де ознайомилися з
організацією праці, кормовими раціонами, механізацією трудоміст
ких процесів та оплатою праці тваринників. Доярки цього кол
госпу за 5 місяців надоїли по 1814 кг молока від корови.

На фото: група працівників сільського господарства Алтай
ського краю розмовляє з дояркою Г. О. Климович.

Фото Ю. Копита. (Пресклішс РАТАУ).

Доля врожаю вирішується сьо
годні на весняній сівбі. Успіх 
залежить від стислих строків і від
мінної якості проведення всіх польо
вих робіт, від високої агротехніки.

Місячник лісу й  саду

Колгоспний сад
Трудівники колг оспу «Пере

мога» активно включилися у 
місячник лісу й саду. Цими дня 
ми в артілі закладено 3,5 гек
тара молодого саду, проведено 
ремонт старого саду на площі 
5 гектарів. Добре працювали 
на посадці дерев колгоспниці 
Надія Скляренко, Євдокія Яре
менко, Галина Руденко та 
інші.

Днями буде завезено нову 
партію саджанців для членів 
сільськогосподарської артілі. 
Кожний колгоспний двір поса
дить до 10 фруктових дерев.

Г. ГОЛОВАТЕНКО, 
секретар парторганізації.

Озеленюють 
шкільну садибу

Піонери і комсомольці Кані
зької середньої ніколи праг
нуть озеленити ш кільну сади
бу. 4 0 молодих струнких тополь, 
посаджених учнями, красуєть
ся біля ніколи. Закладається 
фруктовий сад.

Учні зобов’язалися по обо
чинах доріг посадити 2000 де
коративних дерев, а в сільгосп
артілі імені Леніна закласти 
сад на площі двох гектарів. 
Зараз вони приступили до ро
боти.

Найбільше дерев посадили 
у чні Іван Чівільча, Станіслав 
 Стойко, Олена

старша піоне
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Робітники висловлюють свою думку
Трудящі нашого району, як  

і весь радянський народ, з 
величезним інтересом і одно
стай ним схваленням зустріли 
опубліковані в пресі для все
народного обговорення тези до
повіді тов. М. С. Хрущова Про 
дальше вдосконалення організа
ції керування промисловістю і 
будівництвом». На заводах і під
приємствах, в колгоспах і МТС 
проводяться голосні читки, бе
сіди і обговорення тез допові
ді тов. М. С. Хрущова.

Днями відбулися профспілко
ві збори працівників Ново-Мир
городського плодоконсервного 

 заводу, на яких обговорював
ся цей важливий документ. Пе
ред робітниками з доповіддю 
в цьому питанні виступив сек
ретар райкому КП України 
тов. Г .  А. Безвушко.

Я к доповідач, так і висту
паючі з великою од ностайністю 
схвалили рекомендації партії і 
уряду, внесли ряд пропозицій, 
спрямованих на краще вико
ристання наявних можливостей 
і резервів, на дальше вдоско
налення керівництва промисло
вістю і будівництвом.

У своєму виступі директор 
виводу тов. П. Крайцер сказав:

         Наш завод може випуска
ти з начно більше різноманіт
ної продукції, але через ві
домчі бар’єри ми не з могли 
вчасно одержати тару для про
дуктових соків, консервні бан
к и, устаткування тощо. Внас
лідок неправильного пла
нування ще допускається бага
то зустрічних перевозок. Т ак, 
заводові завозять  капусту, кар
топлю та інші овочі з віддале

них районів області, хоч в на
шому районі овочів теж багато. 
Фруктові соки завод відправляє 
у м. Дніпропетровськ для виго- 
товлення вина. Потім це ж ви
но завозять наші торговельні 0 р
ганізації. Чому б не орган ізу 
вати виготовлення вина безпо
середньо на місц і, адже це наба
гато скоротило б зустрічні пере
возки вантажів, вивільнило б де
сятки вагонів, здешевило б со
бівартість продукції.

У своїх виступах будівель
ник М. Тищенко, бондар 
І. Шкрамко, електромеханік 
О. Троян, майстер З . Давиден
ко та інші палко схвалили 
тези доповіді тов. М. С. Хру
щова.

—Довгий час ми не можемо 
одержати потрібну техніку ли
ше тому, що нашому заводові по
гано допомагає Укоопспілка. 
Виробничі пронеси на нашому, 
заводі до цього часу механ ізо
вані лише на 50 процентів. І 
це в той час, коли однотипні 
підприємства Міністерства хар
чової промисловості вже меха
нізовано,— говорить З . Давиден
ко.— Коли ж відомчі бар’єри 
буде усунено, покращає мате
ріально-технічне постачання 
підприємствам, повніше ви
користовуватимуться наявні 
резерви, підвищиться продук
тивність праці.

В прийнятому рішенні проф
спілкові збори одностайно схва
лили тези доповіді тов. М. С. 
Хрущова, намітили ряд прак
тичних заходів, спрямованих 
на поліпшення роботи підпри
ємства. М. КУЗНЕЦОВ,

голова завкому профспілки.

Слово колгоспників
Хлібороби колгоспу імені 

Жданова жваво обговорюють 
опубліковані в пресі тези до
повіді тов. М. С. Хрущова. 
Цьому п итанию були присвя
чені відкриті па ртій ні збори, н а
я ких з доповіддю виступив
райкому партії В. І . Агафі е ц ь. 

У своїх виступах С. Коник,

М. Самченко, С. Гончаренко, 
П. Рибалка говорил и ,  що вдо
сконалення
вання про

дарським виробництвом.

На б у д о в а х ш о с т ої  п ' я т и р і ч к и

1. Ворошиловградська область. На лівому березі Північного Дінця завершено будівництво першої
черги Лисичанського хімічного комбінату, що випускає азотні добрива і цінні технічні розчинники. На 
комбінаті збудовано цех для виробництва ізобутилового спирту з коксу і водяного газу. Раніше для 
одержання цього розчинника витрачались мільйони пудів пшениці. На фото: новий цех по виробництву 
ізобутилового спирту. 

2. У Львівсько-Волинському вугільному басейні здано в експлуатацію нову шахту „Нововолин
ська” № 6. Проектна потужність ї ї 1000 тонн вугілля за добу. Підприємство устатковане найновішими 
механізмами, всі процеси видобування вугілля механізовано і автоматизовано. На фото: нова шахта 
„Нововолинська” № 6.

3. Флотилія земснарядів на будівництві Кременчуцької ГЕС поповнилась ще двома потужними 
агрегатами, що прибули з будівництва Куйбишевської ГЕС. Вони будуть використані для намивання 
земляних водозахисних дамб у районі майбутнього Кременчуцького моря. Тепер іде монтаж цих зем
снарядів. На фото: багермейстер Л. В. Вялов (справа) і помічник механіка М. О. Отінов за монта
жем земснаряда.

Фото Р. Азрієля, Г. Сажнева і П. Кекало. (Прескліше РАТАУ).
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Б  і л я  н а ш о г  о  м л и н а
Вам потрібно змолоти пшеницю 

на борошно. Ви поїдете у Ново-Мир
город до млина. Незважаючи на те, 
що в райцентрі всюди прибрано, тру
дящі насаджують молоді дерева, біля 
млина ви побачите велике безладдя. 
Навколо приміщення багато соломи 
папірців та іншого сміття і бруду.

Хочу попередити, коли їдете до 
млина, запасіться терпінням і во
дою, бо тут напитись ніде. Вам до
ведеться довго бути у двох чергах.

У першій черзі ви будете стояти, 
щоб здати зерно, яке приймає Олек
сандр Петрович Ракуленко, а в дру
гій — ще доведеться постояти, 
щоб одержати борошно, яке видає 
Олексій Макарович Куліченко.

Такі порядки у млині. Та ви 
думаєте, що їх не помічає дирек
тор Олександр Степанович Вахла
мов? Помічає. Але про створення для 
помольців нормальних умов не дбає.

І. ДОРОФЄЄВ.

Отак Білий і Будник сіють...
Агроном колгоспу, імені Сверд

лова Петро Білий вже з пер
ших днів весняної сівби більшість 
свого часу проводить у полі. Та 
це й закономірно для агронома, ад
же тут вирішується доля врожаю.

Щоб керівництво було більш 
оперативним, агроном П. Білий 
сів на сівалку і їздить з краю в 
край. Та тільки лишилось загад

кою, куди ж дивиться агроном. Чо
му він не помічає, що сівалка не 
відрегульована, один сошник 
зовсім не висіває зерна.

Прикро, що не один Білий так 
сіє. У колгоспі „Перемога” їздить 
на сівалці агроном В. Будник. А 
толку... сівалка не відрегульована, 
насіння висіває неякісно.

П. ГРИГОРЕНКО.

Тракторна бригада № 12 Панчівської МТС обслужує колгосп 
імені Маленкова. Вже перші дні сівби показали, що бригада 
погано підготувала техніку. Із-за поламок простоюють сіяльні 
агрегати. Бригадир Василь Кирилов та його помічник Петро 
Драч тепер тільки руками розводять.

Цьому пора покласти край
Вже не один раз між читачами 

бібліотеки села Шпаково відбува
лися такі розмови:

—Обміняли книгу в бібліотеці? 
—Та де там, досі замок висить... 
— Може аж сьогодні прийде? 

Адже скоро тиждень як зникла з 
села...

Зникла з села не хто інший, як 
завідуюча бібліотекою Любов Ва
сильчук. І як ото людина ухитряє
ться покидати на кілька днів біб
ліотеку, без дозволу виїжджати в 
інший район. А читачі в цей час 
даремно оббивають пороги бібліо
теки.

Про всі ці факти знає завідую
чий райвідділом культури В. Пе
рев’язко, але заходів не вживає.  
Що йому—адже книг у тій бібліо
теці він не бере. Тимчасом Лю
бов Васильчук, яка може добре 
працювати, нині зазналась, відір
валась від молоді. Не проводять
ся в бібліотеці читацькі конфе
ренції, обговорення книг. Досі на 
фермах і в бригадах немає пере
сувних бібліотечок.

Чи довго ще в райвідділі куль
тури вважатимуть, що в бібліоте
ці села Шпаково все в повному 
порядку?

Б. БУРДЕНКО.

НУ Й К О Н Ю Х ...
Шановний Перче! Ти, звичайно, 

бачив коней різних мастей і порід. 
Але будь певний, що таких коней, 
як у першій рільничій бригаді кол
госпу імені Будьонного, ти ще не 
бачив. Стоять вони голодні, брудні, 
їх навіть почистити нічим: у конюш
ні немає жодного шкребла і щітки.

—Хто їх доглядає?—запитаєш.
Доглядає коней старший конюх 

Олександр Григорович Дарієв. Але 
що йому коні? Чисті вони чи бруд
ні, голодні чи нагодовані—це його 
не цікавить. Трудодні ж то йому 

пишуть.
А зоотехнік Юрій Похила? Він 

також за це не вболіває. Не помі
чає, що в приміщеннях, де утриму

ються робочі коні та воли, немає 
порядку.

Можливо ти, Перче, заставиш

Дарієва і Похилу, щоб вони турбу
валися про тварин?

Р .  АНТОНЕНКО.

У колгоспі
імені Чапаєва

Одержали по 148 ягнят
Славно трудяться  чабани 

сільсьгоспартілі Васил ь Федоро
вич Ткаченко та Олександр 
Іванович Доніч. Вони в ж е
одержали на кожні 100 вівце
маток по 148 ягнят.

Перед окотом виділяють вів
цематок в окрему отару, ство
рюють ї м добрі умови. То ду
ють тварин я к існим силосом, 
сіном та соломою.  

До 10-денного віку ягнята з 
вівцематками утримуються в 
групах по 1 0 - 15 голів. Уже
з 1 0-денного віку ягнята оде
ржують підкормку концентрова
ними кормами та сіном.

О. КРИКОТНЕНКО.

Подають приклад
У другій бригаді нашого кол

госпу створено комсомольсько- 
молодіжний агрегат. З вогни
ком трудяться юнаки і дівчата. 
Добрий приклад на сівбі пода
ють Д. Попович, Л . Голбан, 
К. Самойленко, Л. Полупан.

М. ПЕТРОВА.

Після трудового д ня
Останнім часом пожвавилась 

робота в колгоспному клубі. 
Зараз тут працюють драматич
ний і хоровий гуртки.

З енергією і завзяттям взяв
ся за налагодження культурно- 
освітньої роботи комсомолець 
Віктор Мир ’ян.

Ще т ільки почне сходити 
сонце, як  юнак уже поспішає 
в поле. Він працює причіплю
вачем. Ввечері Віктор Мир’ян 
повертається в село, відкриває 
клуб. Юнаки і дівчата розу
чують нові пісні, готуються до 
районного фестивалю молоді.

Нещодавно у часники худож

ченка, М, Петрової та інших.
Ф. ТКАЧЕНКО.

Слідами наших виступів 

„Птахівництву— належну ув агу “
Передову статтю під таким заго- 

ловком вміщено в газеті за 14 бе
резня 1957 року. В ній, зокрема, 
були піддані критиці недоліки в 
роботі правління колгоспу імені 
Дзержинського.

Як повідомив редакції голова 
цього колгоспу В. І. Флоря, пере
дову статтю обговорено на нараді 
тваринників. Критику визнано пра
вильною. Вжито заходи для поліп

шення догляду птиці, налагоджено 
облік і контроль. На пташника Пан
кула накладено стягнення. Посили
ла контроль за птахофермою реві- 
 зійна комісія. Як наслідок, продук
тивність птиці підвищується.

Редактор
X. СОКОЛОВСЬКИЙ.
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