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Збільшувати виробництво 
тваринницької продукції

Минуло 100 днів нового гос
подарського року в тваринни 
цтві. Працівники тваринницьких 
ферм ряду к олгоспів, творчо 
впроваджуючи досвід передови
ків і дося гнення зоотехнічної 
науки, успішно борються за 
збільшення виробництва тварин
ницької продукції.

У колгоспних тваринників
найбільш відповідальна й нап
ружена пора—з имівля худоби. 
В цей період треба не тільки 
зберегти все наявне поголів’я 
тварин, весь новонародж ений 
молодняк, але й забезпечити 
підвищення надоїв молока, при
росту тварин у живій вазі.

Бережливість і раціональн е ви
користання кормів—ось що сьо
годні головне в боротьбі за під
вищення продуктивності худо
би. В постанові грудневого Пле
нуму ЦК КП України говорить
ся: «Враховуючи, що в ряді кол
госпів і радгоспів невистачає
грубих кормів, забезпечити еко
номне використання, переробку 
і підготовку ї х до згодовуван
ня і правильне збереження».

Заслуговує на увагу і всіля
ку підтримку цінне починан
ня механізаторів тракторних 
бригад Панчівської МТС, які 
обслуговують колгосп імені Куй
бишева. Механізатори тут по- 
справж ньому допомагають кол
госпникам у підвезенні кормів 
до фермсь к их приміщень, в 
п ідготовці їх до згодовування. 
Налагоджено чітку роботу кор
мопереробних машин.

Але таких прикладів, на
жаль, в нашому районі ще ду 
же мало. В більшості колгос
пів зони Ново-Миргородської 
МТС механізатори майже не 
беруть участі в п ідвезенні і 
подрібненні грубих кормів. 
Внаслідок цього і продуктив
ність корів низька.  Чому ж 
миряться з такими недоліками 
директор МТС Ф. Галушк ін та 
головний зоотехнік О. Крикот
ненко?

Візьмемо для прикладу сіль
госпартіль імені Чапаєва, де 
головою правління А. Пушенко. 
В минулі роки тут одержували 
найвищі в районі надої молока. 
Зараз ферма відстає. За п ’я ти
денку одержали лише по 12 
літрів молока від корови.

— Як ж е можна одержати 
високий надій молока, коли на 
ферму не доставляють вчасно 
кормів,—справедливо скарж ать
ся доярки цього колгоспу.

Адже в колгоспі н е спромог
лися навіть подбати про ство
рення запасу грубих кормів 
біля ферм. Бувають часті ви
падки, що тварини стоять го
лодні. Не відчуває належної 
відповідальності за організацію 
правильного використання кор
мів і зоотехнік А. Зова.

Не набагато кращі справи з 
використанням кормів на тварин
ницьких фермах колгоспів імені 
Жданова, «Перемога», імені 
Петровського, імені Хрущова та 
ряду інших. Надої молока тут 
також одержують надто низькі.

Далі з такими фактами мири
тися не можна. Поганий той
господар, який лише говорить 
про правильне використання 
грубих кормів, а на ділі не дбає 
про їх подрібнення та запарю
вання.

Обов’язок керівників колгос
пів і МТС подбати про негайне 
створення біля кожної ферми 
запасу грубих кормів з розрахун
ку не менше я к  1 0 -денної пот
реби. Треба скрізь організува
ти подрібнення соломи та ба
дилля кукурудзи, ширше прак
тикувати запарювання і здоб
рювання грубих кормів кон 
центратами.

Первинні парторганізації кол
госпів покликані ще ширше 
розгорнути дійове  змагання пра
цівників тваринницьких ферм 
за успішне виконання взятих 
зобов’язань, дострокове здійс
нення  завдань шостого п ’яти
річного плану.

Підготовка до виборів у місцеві Ради
У зв’язку з наступними вибо

рами до місцевих Рад През идія 
Верховної Ради Української РСР 
прийняла постанови в питаннях, 
зв ’язаних з підготовкою до ви
борів.

Президія Верховної Ради У к
раїнської РСР встановила, що 
вибори до місцевих Рад будуть 
проводитися на основі «Поло
ж ення про вибори до обласних, 
районних, міських, сільських 
і селищних Рад депутатів тру
дящих Української РСР», за 
твердженого Указом Президії 
Верховної Ради УРСР від
3 жовтня 1950 року із зміна
ми, внесеними Указом Президії 
Верховної Ради УРСР від
17 грудня 1954 року.

Встановлено також форми 
виборчих документів. У вибо
рах будуть застосовуватися

форми списків виборців, посві
док на право голосування, ви
борчих бюлетенів, протоколів 
виборчих к омісій і п освідок 
про обрання депутатом, за
тверджені Указами Президії 
Верховної Ради УРСР від 3 і 
10 жовтня 1950 року.

Зразки виборчих скриньок 
для голосування залишаються 
попередні, встановлені при ви
борах до місцевих Рад у 
1955 році.

Дільничн і виборчі комісії бу
дуть користуватися печатками 
раніше встановленого зразка, 
а обласні, районн і, м іські, сіль
ські і селищні комісії— печат
ками виконавчих комітетів Рад 
депутатів трудящих, н а тери
торія х яких вони перебувають.

(РАТАУ).

ЗВЕДЕННЯ
про надої і виробництво 

молока в колгоспах району 
з 1 жовтня 1956 року по 

1 січня 1957 року за даними 
райінспектури ЦСУ 

(подається в кілограмах на 
корову і в центнерах 

на 100 га угідь)
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ім. Шевченка 397 30,0
ім. Молотова 377 28,3
ім. Маленкова 351 26,6
ім. Ворошилова 335 28,1
ім. Свердлова 308 15,3
ім. Калініна 293 22,1
ім. Чапаєва 292 21,5
ім. Сталіна (Пурп.) 291 26,2

„Перемога" 260 19,1
ім. Чкалова 237 20,0
ім. Орджонікідзе 235 19,6
ім. Куйбишева 232 15,1
ім. Будьонного 231 17,5
ім. Леніна 217 16,0
ім. Петровського 210 18,2
ім. Сталіна (Март.) 203 18,6
ім. Жданова 190 15,4

„Шлях Леніна" 187 15,5
ім. Дзержинського 180 12,4
ім. Хрущова 159 15,4
ім. Кагановича 156 7,2

По Н-Миргород. МТС 264 21,4
По Панчівській МТС 235 16,3

По району 248 18,2

Закінчився перший квартал гос
подарського року в тваринництві. 
Ряд колгоспів району добився непо
ганих успіхів у соціалістичному 
змаганні за збільшення виробни
цтва продуктів тваринництва.

Перше місце по виробництву мо
лока займає сільгоспартіль імені 
Шевченка. За 3 місяці тут на 
кожну корову надоєно по 397 літ
рів молока, а вироблено на 100 
гектарів угідь по 30 центнерів мо
лока.

Добрих показників по надоях мо
лока домоглися колгоспи імені Мо
лотова, імені Маленкова, імені Во
рошилова.

Але ще є колгоспи, які ганебно 
відстають. Так, в сільгоспартілі 
імені Кагановича за три місяці на
доєно лише по 156 літрів молока 
на корову, а вироблено на 100 гек
тарів угідь тільки по 7,2 центнера 
молока.

Низька продуктивність корів у 
колгоспах імені Хрущова, імені 
Дзержинського.

Колгоспи району повинні приді
ляти особливу увагу збільшенню 
виробництва м’яса і свинини.

Сільгоспартіль „Перемога" виро
била за три місяці господарського 
року в тваринництві найбільше м’я 
са на 100 гектарів угідь. Найви
щий показник по виробництву сви
нини на 100 гектарів ріллі у кол
госпі імені Молотова.

Ще відстають по виробництву 
м’яса колгоспи імені Хрущова, іме
ні Свердлова. Найменше свинини за 
квартал вироблено у сільгоспарті
лі імені Шевченка—0,3 центнера на 
кожні 100 гектарів ріллі.

Б І Л Ь Ш Е  В И Р О Б Л Я Т И  М О Л О К А  Т А  М ’Я С А

Допускають 
минулорічні помилки
У сільгоспартілі імені Чапає 

ва на окремих площах у ми
нулому році одержали низькі 
врожаї ярих зернових і тех
нічних культур. Та це не ста
ло уроком для керівників кол
госпу.

Тут і зараз н езадовільно го
туються до весни . Насіння 
ячменю, вівса, проса засипа
ли в комори та й забули про 
нього. Очищати не поспішають. 
А зерноочисні маш ини зиму
ють в полі. Агроном колгоспу 
М. Довгаль навіть досі не від
правив зразки насіння в конт
рольно-насінну лабораторію. 
Погано ремонтують і сільсько
господарський інвентар.

М. СЕРГІЄНКО.

Д і я л ь н а п і д г о т о в к а
У відповідь на постанову 

грудневого Пленуму ЦК КП 
України молоді колгоспники 
сільгоспартілі імені Будьон ного 
розгорнули діяльну підготовку 
до весняної сівби. Очищають 
посівне насіння ярих культур, 
вивозять гній на поля, виготов
ляють снігозатримні щити. Лише

за два дні на площу, де ви
рощуватимуть кукурудзу, виве
зено біля 200 тонн гною. Вже 
виготовили біля трьохсот сніго
затримних щ итів.

Змагання молодих хліборо
бів очолюють комсомольці.

І. МАТВІЄНКО.

Д б а ю т ь
про м а й б утн ій  ур о ж а й

Зима вступила в свої права. 
Але зима—не час відпочинку 
хліборобів. Про майбутній уро
жай треба дбати тепер. Це доб
ре розуміють трудівниці сіль
ськогосподарської артілі імені 
Дзержинського. Вони прагнуть 
заготовити якнайбільшу кіль
кість місцевих добрив.

У минулому році навіть у 
складних природних умовах 
передова ланка Н. Туркулець 
зібрала по 250 центнерів цук
рових буряків, одержала висо
кий урожай кукурудзи. І це 
завдяки добривам, яких було 
внесено під ці культури в дос
татній к ількості.

Це стало, повчальним уро
ком для колгоспни ків. Лише 
за кілька днів тут вивезли по
над 200 тонн гною на поля. 
В артілі вирішил и за зиму за
готовити понад чотири з по
ловиною тисячі тонн гною.

Тут старанно готують до сів
би посівне насіння ярих куль
тур та кукурудзи.

С. БАЙБОРОША.

ЯК ВИ ГОТУЄТЕСЬ ДО ВЕСНИ?

Вінницька область. Колгоспники Літинського району посилено 
готуються до весни: ремонтують сільськогосподарський інвентар, 
очищають і доводять до посівних кондицій насіння, збирають доб
рива і вивозять їх на поля. Колгоспники сільгоспартілі імені Кіро
ва вже вивезли на поля більше 16 тисяч тонн гною, провели сніго
затримання на великій площі, виготовили близько 30 тисяч торфо
перегнійних горщечків.

На фото: снігозатримання на посівах озимої пшениці в сіль
госпартілі імені Кірова.

Фото Ю. Копита. (Прескліше РАТАУ).

Закріпити за ланками площі
Наступила зима. Вже пора 

думати п ро долю наступного 
врожаю. Але в колгоспі імені 
Чкалова панує спокій. Ще й 
досі правління сільгоспартілі 
не подбало про те, щоб за кож
ною ланкою закріпити площі 
під цукрові буряки, кукурудзу 
тощо. У минулому році в цей 
час на свої ділянки ми виво
зили гній, розставляли сн іго
затримні щити. А зараз ні я. 
ні члени моєї ланки не знає
мо, де будуть розташовані 
наші ділянки, куди потріб

но вивозити місцеві добрива.
Слід потурбуватися агрономо

ві сільськогосподарської артілі 
В. Конофіц ькому та бригадиро
ві С. Кучерявому, щоб у ближ
чі дні закріпити за ланками 
площі.

Провести в стислі строки всі 
зимові агротехнічні заходи— 
таке невідкладне завдання 
кожної бригади, ланки , кожно
го трудівника колгоспу.

Н. КОБА, 
ланкова колгоспу імені 
Чкалова.

ЗВЕДЕННЯ
про виробництво м’яса 

і свинини в колгоспах району 
з 1 жовтня 1956 року по 

1 січня 1957 року за даними 
райінспектури ЦСУ

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

100 га ріллі)
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„Перемога" 11,3 5,7
ім. Молотова 10,5 6,1
ім. Дзержинського 9,7 2,2
ім. Кагановича 9,5 4,2
ім. Петровського 9,5 3,7
ім. Будьонного 9,2 3,4
ім. Орджонікідзе 9,1 2,3
ім. Ворошилова 9,0 5,0
ім. Чкалова 9,0 4,6
ім. Шевченка 9,0 0,3
ім. Куйбишева 8,9 3,5
ім. Калініна 8,1 2,5
ім. Леніна 7,9 5,0
ім. Жданова 7,2 5,3
ім. Чапаєва 7,2 3,3
ім. Сталіна (Март.) 6,7 4,4

„Шлях Леніна" 6,2 1,2
ім. Сталіна (Пурп.) 5,8 1,9
ім. Маленкова 4,5 2,7
ім. Свердлова 3,8 1,6
ім. Хрущова 3,7 2,3

По Панчівській МТС 8,4 3,5
По Н-Миргород. МТС 7,4 3,6

По району 8,0 3,6



10 січня 1957 року.

Про затвердження складу Окружних виборчих комісій по виборах 
до Ново-Миргородської районної Ради депутатів трудящих,

Кіровоградської області
Рішення виконкому районної Ради депутатів трудящих від 9 січня 1957 року

На підставі ст. ст. 3 7 , 38 
«Положення про вибори до об
ласних, районн их, міських, 
сільських та селищних Рад де
путатів трудящих» виконком 
районної Ради депутатів трудя
щ их рішає: затвердити Ок
руж ні виборчі комісії по вибо
рах до Ново-Миргородської ра
йонної Ради депутатів трудя
щ их, Кіровоградської області, 
у  такому складі:

Ново-Миргородський 
виборчий округ № 1

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Григор’єв Ана
толій Михайлович—від первин
ної комуністичної організації 
Ново-Миргородського райвикон
кому.

Заступни к  голови Окружної 
виборчої комісії тов. Костен
ко Микола Трохимович —від 
профспілкової організації пра
цівників Ново-Миргородського 
райвиконкому.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Яцкул Хівря Мит
рофанівна — від профспілкової 
організації працівників держав
них установ Ново-Миргород
ського відділення Держбанку.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Пономарчук Іван Данило
вич—від організації професій
ної спілки працівників держав
них установ.

Бурой Майя Іванівна—від 
учителів і технічних працівни
ків Ново-Миргородської серед
ньої ш коли.

працівників державних уста
нов Ново-Миргородської ощад
н ої каси.

Секретар Окруж ної виборчої 
комісії тов. Прокопець Софія 
Григорівна — від первинної 
комуністичної організації Но
во-Миргородської школи-інтер
нату глухонімих дітей №  13.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Перев’язко Василь Ники
форович—від організації Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України районного Бу
динку культури.

Чорноіван Володимир Пет
рович — від працівників Но
во-Миргородської райспожив
спілки.

Софіївський 
виборчий округ № 4

Голова Окружної виборчої 
к омісії тов. Жеребенко Федір 
Андрійович—від первинної ко
муністичної організації колгос
пу імені Чкалова.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Усенко 
Олександр Олексійович — від 
вчителів і технічних праців
ників Софіївської семирічної 
школи.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. П е т р о в а  Наталія 
Іванівна—від організації про
фесійної спілки працівників 
народної освіти Софіївської се
редньої школи.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Невінчана Марія Федорів
на—від к олгоспників колгоспу 
імені Чкалова.

Понеділок Микола Дем’я
нович —від колгоспників кол
госпу імені Чкалова.

Софіївський 
виборчий округ № 5

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Сандул Павло Гри
горович —від організації профе
сійної спілки працівників на
родної освіти Софіївської семи
річної школи.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Літвінов 
Петро Миколайович— від робіт
н иків і службовців промартілі 
«П’ятир іч ка» .

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Табунець Мотря 
Ю химівна—від організації про
фесійної спілки працівників 
народної освіти Софіївської се
мирічної школи .

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Гладощук Борис Васильо
вич— від колгоспників колгос
пу імені Чкалова.

Піддубня Парасковія Іванів
н а—від колгоспників колгоспу 
імені Чкалова.

Софіївський 
виборчий округ № 6

Голова Окруж ної виборчої 
комісії тов. Масленіков Євген 
Борисович — від колгоспників 
колгоспу імені Чкалова.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Макатьо
ра Степан Гордійович— від кол
госпників колгоспу імені Чка
лова.

Ново-Миргородський 
виборчий округ № 2

Голова Окружної виборчої 
   к о м іс ії тов. Подурець Фе- 

досій Дмитрович—від організа
ц ії професійної спілки праців
н иків державних установ.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Сахаров
ська Людмила Яківна — від 
організації Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді У краї
н и Ново-Миргородськ ого рай
відділу охорони здоров’я.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Панасенко Лео
нід Євгенович —від первинної 
комуністичної організації Но
во-Миргородської МТС.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Лабунський Федір Степа
нович—від організації профе
сійної спілки працівників спо
ж и вчої кооперації Ново-Мир
г ородської райспоживспілки .

Давиденко Зоя Іванівна— 
від робітників, інженерно- 
т ехн ічних працівників та служ
бовців плодоконсервного заводу.

Ново-Миргородський 
виборчий округ № 3

Голова Окруж ної виборчої 
комісії тов. Дорошенко Ва
силь Семенович —від первинної 
комуністичної організації Но
во-Миргородськ ого райвійськко
мату.

Заступник голови Окружної 
в иборчої комісії тов. Таранен
ко Олександра Іванівна—від 
організації професійної спілки

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Сторчак Марія 
Максим івна—від робітників і 
службовців промартілі «П’я ти
річка».

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Деркач Катерина Григорів
на—від колгоспників колгоспу 
імені Чкалова.

Воймаренко Дмитро Михай
лович— від к олгоспників кол
госпу імені Чкалова.

Софіївський 
виборчий округ № 7

Голова Окруж ної виборчої 
комісії тов. Ганул Антон Іл
л іч—від первинної комуністич
ної організації колгоспу імені 
Чкалова.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Літвінов 
Іван Тимофійович —від органі
зації професійної спілки пра
цівників народної освіти Со
фіївської семирічної ш коли .

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Горіцька Фроси
на Максимівна—від колгоспни
ків колгоспу імені Жданова.

Члени Окружної впборчої 
комісії:

Бондаренко Микола Пав
лович —від колгоспників кол
госпу імені Жданова.

Дорофеєва Марія Петрів
н а—від к олгоспників колгоспу 
імені Ж данова.

Катеринівський 
виборчий округ № 8

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Самченко Микола 
Сергійович — від первинної ко
муністичної організації колгос
пу імені Жданова.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Головаха 
Віра Сидорівна—від колгоспни
ків колгоспу імені Жданова.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Зінзюра Іван 
Сергійови ч — від колгоспників 
колгоспу імені Жданова.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Бойко Степан Іванович — 
від колгоспників колгоспу іме
ні Жданова.

Околот Марія Степанівна— 
від колгоспників колгоспу іме
ні Жданова.

Лікарівський 
виборчий округ № 9

     Голова Окружної  виборчої 
комісії тов. Бондаренко Іван 
Логвинович — від первинної 
комуністичної організації кол
госпу «Ш лях Леніна».

Заступник голови Окружної 
виборчої к омісії тов. Олійник 
Ананій Іванович— від районної 
профспілкової організації ме
дичних працівників.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Ніколаєва Кате
рина Ю химівна— від організа
ції професійної спілки праців
н иків народної освіти Лікарів
ської семирічної ш коли.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Кузьменко Марія Степанів
н а—від первинної організації 
Ленінської Комун істичної Спіл

к и Молоді України колгоспу 
«Ш лях Леніна».

Медведенко Оксана Андро
нівн а —від колгоспників кол
госпу імені Орджонікідзе.

Коробчинський 
виборчий округ № 10

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Жосан Прокіп 
Васильович—від первинної ко
муністичної організації колгос
пу імені Свердлова.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Чижма 
Юхим Миколайович— від кол
госпників колгоспу імені Сверд
лова.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Стеценко Лідія 
Семенівна —від організації про
фесійної спілки працівників на
родної освіти Коробчинської 
середньої школи.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Солодєєв Іван Теофано
вич —від к олгоспників колгос
пу імені Свердлова,

Сажевський Іван Мусійо- 
вич —від к олгоспників колгос
пу імені Свердлова.

Коробчинський 
виборчий округ № 11

Голова Окружної впборчої 
комісії тов. К уш н іров  Іван 
Миколайович —від первинної ко
муністичної організації колгос
пу імені Чапаєва.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії Мал ом уж а  
Сергій Іванович —від колгосп
ник ів колгоспу імені Чапаєва.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. С кіб ін ськ и й  Олек
сандр Іванович —від вчителів 
та технічних працівників Ко
робчинськ ої середньої школи.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Ямковий  Петро Кирилович— 
від колгоспників колгоспу іме
ні Чапаєва.

Білецька Марія Васи лів
н а —від первинної організації 
Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді України колгоспу 
імені Чапаєва.

Коробчинський 
виборчий округ № 12

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Вознюк Федір Ва
сильович — від первинної кому
ністичної організації колгоспу 
імені Чапаєва.

Заступник голови Окружної 
виборчої к омісії тов. Цуцол 
Яків Іван ович—від колгоспни
ків колгоспу імені Чапаєва.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Ткаченко Фроси
на Іванівна—від організації 
професійної спілки працівників 
народної освіти Коробчин с ь к о ї  
середньої ш коли .

Члени Окружної впборчої 
комісії:

Варіченко Гал ина Сергіїв
н а— від первинної організації 
Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді України колгоспу 
імені Свердлова.

Полупай Іван Семенович — 
від первинної організації Ленін

ської Комуністичної Спілки 
Молоді У країни колгоспу імені 
Чапаєва.

Пурпурівський 
виборчий округ № 13

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Курбаков Олек
сандр Васильович —від органі
зації професійної спілки пра
цівників народної освіти Пур
пурівської семирічної школи.

З а ступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Літвіно
ва Килина Вакулівна —від кол
госпників колгоспу імені Ста
ліна.

Секретар Окруж ної виборчої 
комісії тов. Вдовіченко Ва
силь Іванови ч —від первинної 
комуністи чної організації кол
госпу «Перемога».

Ч лени Окружної виборчої 
комісії:

Самарська Ольга Іванівна—  
від організації професійної 
спілки працівників народної 
освіти Пурпурівської семиріч
ної ш коли.

Корощук Павло Степано
вич— від к олгоспників колгос
пу імені Сталіна.

Мар’ївський 
виборчий округ № 14

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Науменко Сергій 
Гаврилович — від первинної ко
муністичної організації кол
госпу імені Хрущова.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Шапова
лова Ївга Петрівна—від орга
нізації професійної спілки пра
цівників народної освіти Мар’
ївської семирічної школи.

Секретар Окружної впборчої 
комісії тов. Науменко Іван 
Панасович— від колгоспників
колгоспу імені Хрущова.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Котляр Явдоха Федорівна— 
від колгоспників колгоспу іме
ні Хрущова.

Олійник Пантелей Андрійо
вич —в ід колгоспників колгоспу 
імені Хрущова.

Оситнівський 
виборчий округ № 15

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Шевченко Гнат 
Денисович—від первинної ко
муністичної організації колгос
пу імені Кагановича. 

Заступник голови Окружної 
виборчої к омісії тов. Лизенко 
Галина Терентіївна—від район
ної профспілки медичних пра
цівників.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Ружин Василь 
Антонович— від колгоспників 
колгоспу імені Кагановича.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Шульга Олександра Аксен- 
т іївн а— від колгоспників кол
госп у імені Кагановича.

Віватенко Віктор Григо
рович— від колгоспників кол
госпу імені Кагановича.

(Продовження на 3 стор.).
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Про затвердження складу Окружних виборчих комісій по виборах
до Ново-Миргородської районної Ради депутатів трудящих,

Кіровоградської області
Рішення виконкому районної Ради депутатів трудящих від 9 січня 1957 року

(Продовження).
К остянтинівський 

виборчий округ № 16
Голова Окружної виборчої 

комісії тов. Клименко Анато
лій Іванович—від первинної 
комуністичної організації кол
госпу імені Ворошилова.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Шульга 
Ніна Федорівна—від організації 
професійної спілки працівни
ків народної освіти Костянти
н івської семирічної школи.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Логвиненко Іван 
Явтухович— від к олгоспників 
колгоспу імені Ворошилова.
       Члени Окружної виборчої 
комісії:

Ткаченко Іван Антонович— 
від колгоспників колгоспу іме
ні Ворошилова.

Ткаченко Любов Дмитрів
н а—від колгоспників колгоспу 
імені Ворошилова.

Кам’янський 
виборчий округ № 17

Голова Окруж ної виборчої 
комісії тов. Подурець Іван 
Іванович—від первинної кому
ністичної організації колгоспу 
імені Молотова.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Арте
менко Михайло Павлович—від 
вчителів народної освіти Кам’
янської семирічної школи.

Секретар Окружної виборчої 
к омісії тов. Сорокін Віктор 
Якимович — від к олгоспників 
колгоспу імені Молотова.

Члени Окружної виборчої 
комісії:
  Зелена Ольга Захарівна— 
в ід к олгоспни ків колгоспу іме
ні Молотова,

Постолатій Ганна Я ківна— 
від первинної організації Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді У країни колгоспу іме
ні Молотова.

Новоселівський 
виборчий округ № 18

 Голова Окружної виборчої 
к омісії тов. Резніченко Вік
тор Михайлович—від первинної 
комуністичної організації кол
госпу імені Молотова.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Ткачен
ко Марія Гаврилівна—від ор
ганізації професійної спілки 
працівників народної освіти 
Кам’янської семирічної школи.

Секретар Окружної виборчої 
к о м іс ії  тов. Вовкодав Семен 
Т имофійович — від колгоспників 
колгоспу імені Молотова.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

          Кізіль Іван Степанович — 
від колгоспників колгоспу іме
ні Молотова.

Жовна Надія Левківна— від 
первинної організації Ленін
ської Комуністичної Спілки 
Молоді України колгоспу іме
ні Молотова.

Мартоноський 
виборчий округ № 19

Голова Окружної виборчої ко
місії тов. Хайновський Сергій 
Прокопович — від первинної

комуністичної організації кол
госпу імені Дзержинського.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Кваша 
Раїса Іванівна—від первинної 
організації Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді Ук
раїни колгоспу імені Дзержин
ського.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Можний Анато
лій Кузьмович —від працівників 
Мартонось кого фельдшерсько- 
акушерського пункту.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Ільяшов Василь Митрофа
нович —від колгоспників кол
госпу імені Дзержинського.

Гутцул Тетяна Самойлів
на — від колгоспників колгоспу 
імені Дзержинського.

Мартоноський 
виборчий округ № 20

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Діордіяшенко 
Павло Панасович—від первин
ної комуністичної організації 
колгоспу імені Сталіна.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Гончар 
Ольга Са велівн а—від вчителів 
Мартоноської середньої школи.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Гаменко Петро 
Іванови ч— від організації про
фесійної спілки працівників 
народної освіти Мартоноської 
середньої ш коли.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Гутцул М икола Дмитрович— 
від колгоспників колгоспу іме
ні Сталіна.

Ченякова Олександра Ми
колаївна — від колгоспників 
колгоспу імені Сталіна.

Мартоноський 
виборчий округ № 21

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Чучко Іван Ан
дрійович— від первинної кому
ністичної організації колгоспу 
імені Сталіна.

Заступник голови Окружної 
виборчої к омісії тов. Ільяшов 
Іван Панасович—від колгосп
ників колгоспу імені Сталіна.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Можна Галина 
Іванівна—від організації про
фесійної спілки працівників 
народної освіти Мартоноської 
середньої школи.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Бобейко Пилип Кузьмо
вич— від к олгоспників колгоспу 
імені Сталіна.

Соколова Лідія Григорів
на—від вчителів і технічних 
працівників Мартоноської се
редньої ш коли.

Мартоноський 
виборчий округ № 22

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Доматашенко 
Іван Петрович—від первинної 
комуністичної організації кол
госпу імені Сталіна.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Самой
ленко Сава Михайлович—від 
орган ізації професійної спілки

працівників народної освіти 
Мартоноської середньої школи.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Гержован Кате
рина Степанівна—від вчителів 
і технічн их працівників Мар
тоноської семирічної школи.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Мурзак Роман Гнатович— 
від колгоспників колгоспу іме
ні Сталіна.

Стегар Тимофій Маркович— 
від колгоспників колгоспу іме
ні Сталіна.

Мартоноський 
виборчий округ № 23

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Гуца Іван Павло
в и ч —від к олгоспників колгоспу 
імені Петровського.

Заступник голови Окружної 
виборчої к омісії тов. Нетес 
Лариса М ихайлівна—від органі
зації професійної спілки пра
цівників народної освіти почат
кової школи хутора Котовки .

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Бабаліч Василь 
Я кович— від первинної кому
ністичної організації колгоспу 
імені Петровського.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Чугут Наталія Миколаїв
н а — від первинної комун істич
ної організації колгоспу імені 
Петровського.

Подурець Андрій Омеля
нович—від колгоспників кол
госпу імені Петровського.

Панчівсьний 
виборчий округ №  24

Голова Окружної виборчої ко
місії тов. Бантиш Андрій Ми
колайович— від робітників та 
службовців Панчівської машин
но-тракторної станції.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Л апатин
ська Марія Павлівна—від кол
госпників колгоспу імені Куй
бишева.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Гончар Василь 
Платонович— від вчителів та 
техн ічних працівників Панчів
ської середньої школи.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Яценко Олександра Л ук 'я- 
н івна—від колгоспників кол
госпу імені Куйбишева.

Березовський Василь Ха
ритонович— від первинної ко
муністичної організації колгос
пу імені Куйбишева.

Панчівський 
виборчий округ № 25

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Шаповалов Іван  
Якович— від первинної кому
ністичної організації колгоспу 
імені Куйбишева,

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Хомен
ко Ганна Павлівна—від орга
нізації професійної спілки 
працівників народної освіти 
Пан чівської семирічної ш коли.

Секретар окружної виборчої 
комісії тов. Карауш Павло 
Панасович—від вчителів і тех
нічних працівників Панчів
ської семирічної школи.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Ткачов Микола Іванович — 
від колгоспників колгоспу 
імені Куйбишева.

Парфентьева Марфа Лук ’я- 
н івна—від колгоспників кол
госпу імені Куйбишева.

Панчівський 
виборчий округ № 26

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Стець Іван Пили
пович—від первинної комуніс
тичної організації колгоспу 
імені Куйбишева,

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Бантиш 
Раїса Ю химівна—від первин
ної організації Ленінської Кому
ністичної Сп ілки Молоді У краї
н и колгоспу імені Куйбишева.

Секретар Окружної вибор
чої комісії тов. Коник Георгій 
Никифорович в ід к олгоспни
ків колгоспу імені Куйбишева.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Шакун Ганна Григорівна— 
від колгоспників колгоспу іме
ні Куйбишева.

Осіпов Василь Іванович — 
від організації професійної 
спілки працівників сільського 
господарства і заготівель П ан
чівської МТС.

Панчівський 
виборчий округ № 27

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Парфентьєв Олек
сандр Макарович від первин
ної комуністичної організації 
колгоспу імені Куйбишева.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Агатьєва 
Марія Матвіївна—від колгосп
ників колгоспу імені Куйби
шева.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Стоян Микола 
Олександрович—від організації 
професійної спілки працівни
ків народної освіти - Панчів
ської середньої школи.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Бринза Віктор Григорович — 
від колгоспників колгоспу іме
ні Куйбишева.

Ращенко Ї вга Мик итівн а— 
від вчителів і технічних пра
цівників Панчівської семиріч
ної ш коли.

Панчівський 
виборчий округ № 28

Голова Окружної виборчої ко
місії тов. Бобер Іван Костян
тинович —від територіальної ко
муністичної організації Панчів
ської сільської Ради.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Сакара 
Ніна Михайлівна— від колгосп
ників колгоспу імені Куйби
шева.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Миргородський 
Олексій Васильович—від орга
нізації професійної спілки пра
цівників народної освіти Пан
чівської середньої школи.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Пономаренко Ївга Федорів
н а —від колгоспників колгоспу 

 імені Куйбишева.

Міхненко Василь Степано
вич— від колгоспників колгоспу 
імен і Куйбишева.

Канізький
виборчий округ №  29

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Першич Василь 
Ми ланович— від первинної ко
муністичної організації колгос
пу імені Будьонного.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Бабіч 
Юрій Антонович—від первинної 
організації Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді України 
Канізької середньої школи.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Цеховлес Віра 
Порфирівна—від організації про
фесійної спілки працівників н а
родної освіти Канізької серед
ньої школи.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Армаш Ілля Тихонович—від 
к олгоспників колгоспу імені 
Будьонного.

Чабан Ольга Григорівна— 
від вчителів і технічних пра
цівників Канізької середньої 
ш коли.

Канізький
виборчий округ № ЗО

Голова Окружної виборчої ко
місії тов. Флорінський Віктор 
Андрійович — від первинної к о 
муністичної організації колгос
пу імені Будьонного.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Гаєвсь
кий Василь Сп иридонович—від 
медичних працівників Канізь
кого медпункту.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Гордус Галина Се- 
мен івн а—від колгоспників кол
госпу імені Леніна.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Бондаренко Юлія Василів
на — від вчителів і технічних 
працівників Канізької середньої 
ш коли.

Гончар Сава Захарович—від 
колгоспн иків колгоспу імені 
Леніна.

Канізький
виборчий округ № 31
Голова Окружної виборчої 

к омісії тов. Флорінський Яків 
Іванович —від первинної кому
ністичної організації колгоспу 
імені Леніна.

Заступник голови Окружної ви
борчої комісії тов. Плачинда 
Федір Феодосійович від вчите
лів та технічних працівників 
Канізької середньої школи.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Ткаченко Єлиза
вета Тимофіївна— від організа
ції професійної спілки праців
ників народної освіти Кані
зької середньої ш коли.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Данилов Харлампій Федоро
вич— від колгоспників колгоспу 
імені Леніна.

Хлопенко Ганна Іларіонів
на —від вчителів та технічних 
працівників Канізької середньої 
ш коли.

(Закінчення на 4 стор.),



Про затвердження складу Окружних виборчих 
комісій по виборах до Ново-Миргородської 

районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області

Рішення виконкому районної Ради депутатів трудящих 
від 9 січня 1957 року

(Закінчення).
Канізький

виборчий округ № 32
Голова Окружної виборчої 

комісії тов. Хлопенко Андрій 
Матвійович —від первинної ко
муністичної організації колгос
пу імені Будьонного.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Тягай 
Федір Васильович—від колгосп
ників колгоспу імені Леніна.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Грищенко Марія 
М аксимівна—від професійної 
спілки працівників народної
освіти Канізької середньої
ш коли.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Тягай Віра Андріївна—від 
колгоспників колгоспу імені 
Леніна.

Яровенко Антон Кирило
вич — від колгоспників колгос
пу імені Будьонного.

Бровківський 
виборчий округ № 33

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Бугайчук Василь 
Олександрович—від первинної 
комуністичної організації кол
госпу імені Маленкова.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Сердюк 
Антип Тихонович—від к ол
госпників колгоспу імені Ма
лен кова.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Нагорна Ганна 
Марківна—від районної проф
спілки медичних працівників.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Орлова Катерина Я ківна— 
від колгоспників колгоспу іме
ні Маленкова.

Ткаченко Ганна Іванівна— 
від колгоспників колгоспу іме
ні Маленкова.

Голова виконкому райради депутатів трудящих П. КУМПАН. 
Секретар виконкому райради депутатів трудящих С. ГАЇНА.

Шпаківський 
виборчий округ № 34

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Овчаренко Пав
ло Матвійович —від колгоспни
ків колгоспу імені Шевченка.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Красюк 
Іван Харлампійович — від кол
госпників колгоспу імені Шев
ченка.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Тараненко Ніна Єв
ген івна —від колгоспників кол
госпу імені Ш евченка.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Сокуренко Микола Прохо
рович— від вчителів і техніч
них працівників Шпаківської 
семирічної ш коли.

Васильчук Любов Я ків
н а —від первинної організації 
Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді України колгоспу 
імені Ш евченка.

Защитянський 
виборчий округ № 35

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Іщенко Григорій 
Григорович— від первинної ор
ганізації Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді України 
колгоспу імені Калініна.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Цупенко 
Марія М аксимівна—від кол
госпників колгоспу ім. Калініна.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Козар Омелян 
Филимонович— від колгоспників 
колгоспу імені Калініна.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Кізіль Федір Ларіонович— 
від первинної організації Ленін
ської Комуністичної Сп ілки 
Молоді У країни колгоспу іме
ні Калініна.

Чорноус Марія Іванівна—- 
від колгоспників колгоспу іме
ні Калініна.

Нагромадження і зберігання 
місцевих добрив

Місцеві органічні і мінераль
ні добрива мають велике зна
чення в підвищенні врожай
ності сільськогосподарських 
культур. В їх складі є основні 
елементи, потрібні для живлен
ня рослин: азот,  фосфор, калій 
та  інші. Передові колгоспи і 
р адгоспи велику увагу приді
ляють нагромадженню гною, 
торфу, пташиного посліду, ком
п остів, а також пічного і слан
ц ьового попелу.

Якість гною залеж ить не 
т ільки від виду тварин і скла
ду кормів, але й від підстил
к и, я ка  вживається на скот
них дворах, а також від збері
гання добрив. Досвід показує, 
що для підстилки краще брати 
солому не цілою, а подрібне
ною на соломорізках. Солом 'я 
на січка більше вбирає гноїв
к и , швидше перепріває і кра
ще зберігає азот та інші по
живні речовини.

Крім соломи, для п ідстилки
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можна використовувати торф. 
Торфова крошка створює сухе 
тепле ложе худобі, вбирає бага
то аміаку, допомагає створенню 
в тваринницьких приміщен
нях сприятливих зоогігієнічних 
умов.

Важливо не тільки  нагрома
дити багато гною, але й вміти 
правильно його зберігати. Укла
дання гною у  великі щільні 
штабелі зменшує втрати пожив
них речовин, підвищує ефек
тивність добрива. У передових 
господарствах гній щодня ви
возять з скотних дворів і укла
дають у гноєсховища або на 
спеціально відведених сухих 
площадках. Ш ирина кожного 
штабеля— 3 ,5 — 4 метри, висота 
1 ,5 —2 метри. Загальний об
ся г— 2 0 —40 тонн. Місця, де 
складають гній, завчасно роз
чищають від снігу, засипають 
сухим торфом або покривають 
соломою шаром у 2 5 — 30 сан
тиметрів. Коли штабель укла

Віра Захарівна Трояк працює 
в рільничій бригаді сільгосп
артілі імені Маленкова. З року 
в рік бореться за одержання ви
соких врожаїв кукурудзи, цук
рових буряків, соняшників. Іні
ціативна і дисциплінована кол
госпниця користується автори
тетом у членів артілі.

На знімку: В. З. Трояк.

На У к р а їн і ств орен о а к а д е м ію 
с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х  наук
За постановою Уряду Ук

раїнської РСР при Міністерстві 
сільського господарства респуб
ліки створено Українську ака
демію сільськогосподарських 
наук, до складу якої включено 
учбову сільськогосподарську 
академію (м. Київ). На неї по
кладено завдання здійснювати 
керівництво всією науково-дос
лідною роботою в 88 науково- 
дослідних установах, включа
ючи 17 науково-дослідних ін
ститутів і 21 обласну держав
ну сільськогосподарську дослід
ну станцію, організовувати про
паганду і впровадження у ви
робництво досягнень н ауки і
передового досвіду. Крім того, 
на академію покладено мето
дичне керівництво науково-дос
лідною роботою в 20 вищих уч
бових сільськогосподарських 
закладах.

В складі академії є відділи : 
землеробства, тваринництва, ме
ханізації і електрифікації сіль
ського господарства, лісівницт
ва та гідротехніки і меліорації, 
економіки і організації сільсько
господарського виробництва.

Урядом УРСР затверджено 
перший склад дійсних членів і 
членів-кореспондентів академії. 
Президентом академії обрано 
доктора сільськогосподарських 
наук академіка П. А. Власюка, 

(РАТАУ).

дено, його треба покрити тор
фом або соломою. Ні в якому 
разі не можна розкидати гній 
по полю дрібними купами, бо з 
них швидко вивітрюється аміак, 
вимиваються поживні елементи.

Особливо багата на п ож ивні 
речовин и гноївка. Тому її най
краще збирати у спеціальні 
гноївкоприймачі, які повинні 
бути при кож ній тваринни цькій 
фермі. Щоб не допускати втрат 
азоту, ці гноївкоприймачі необ
хідно щільно закривати криш 
кою, а гноївку зверху залива
ти спрацьованим тракторним 
маслом шаром в 1 — 3 мілімет
ри. При використанні гноївку 
краще не вичерпувати, а брати 
з допомогою насоса.

Поряд з нагромадженням 
гною в зимовий період можна 
закладати компости, які щодо 
свого складу бувають найрізно
манітніші. Торфогнойові ком
пости готують способом поша
рового укладання гною і торфу 
в штабелі. На одну частину 
гною береться 1 — 3 частини 
торфу. В тому разі, коли гос
подарству потрібни й луж ний

компост, тоді при пошаровому 
укладанні масу треба переси
пати каїнітом. На 40 тонн ком
постної маси додається 1 ,5 —2,5 
цен тнера каїніту.

При закладанні торфово-по
пільних, фосфоритних і вапня
кових компостів компостовану 
масу пересипають попелом, 
фосфоритом, вапном. Часто такі 
компости приготовляють безпо
середньо на торфовищах. При 
цьому мінеральні добрива роз
сівають на розпушений шар 
торфу. Для кращого змішуван
ня торфу з добривами ділянку 
боронують. На кожну тисячу
квадратних метрів торфовища 
розсівають 1 ,5 —2 тонни фос
форитного борошна, або 2,5 тон
ни деревного попелу, або 2 — 3 
тонн и вапна. Так званий збір
ний компост приготовляється з 
різноманітних відходів: кухон
них покидьків, гички, фекалію 
та іншого сміття. На шар тор
фу укладають покидьки шаром 
в 2 0 — 30 сантиметрів. Потім 
засипають їх  новим шаром тор
фу або землі. Таке пошарове 
укладання триває доти, поки

Ф е стиваль кіноф ільмів
В Ново-Миргородському район

ному Будинку культури розпочав
ся фестиваль хронікально-доку
ментальних і науково-популярних

кінофільмів. Сотні глядачів рай
центра із задоволенням прогляда
ють нові кінофільми.

А. ШАРИГІН.

компостна куп а досягне висоті 
півтора-двох метрів.

Ц інними місцевими добрива
ми є також  пташиний послід і 
попіл . В одному центнері су
хого посліду є 4 —5 кілограмів 
азоту, 3 — 4 кілограми фосфору 
і 2 — 3 кілограми калію. Щоб 
уникнути втрат азоту, послід 
 кращ е зберігати в суміші з 
торфовим порошком.

Попіл необхідно зберігати з 
закритих приміщ еннях, куди 
не проникають опади: сніг і дощ. 
Попіл містить не т ільки ф о с 
фор, кал ій , кальцій, але й мікро
елементи: бор, магній та інші.

Вміле використанн я місцевих 
добрив у поєднанні з інши ми 
прийомами передової агротех
ніки дасть змогу колгоспам і 
радгоспам значно підвищити 
врожайність усіх сільськогос
подарськи х  культур.

І. ЄЛАГІН. 
Кандидат сільськогоспо
дарських наук.

Бесіда агітатора 
на тваринницькій фермі

В обідню перерву доярки 
молочно-товарної ферми кол
госпу імені Молотова зібралися 
послухати бесіду агітатора зоо
техніка Полін и Люлько. Тема 
бесіді: «Наполегливо боротися 
за підвищення молочної про
дуктивності корів».

— Сьогодні варто ще раз 
нагадати про підсумки ми
нулого господарського року
в тваринництві, — говорить 
П. Люлько.—За минулий рік 
ми одержали від кожної коро
ви по 2242 літри молока, ви
робили на кожні 100 гектарів 
по 1 7 1 центнеру молока. За 
три місяці нового року кол
госп виробив по 28,3 центнера 
молока, надій на корову ста
новить по 377 літрів.

Агітатор розповідає про ус
піхи тваринників підмосковно
го колгоспу «Призыв», з я ким 
третій рік змагаються кам’янці; 
говорить про методи роботи 
кращих доярок, закликає на
слідувати їх  приклад. Як же 
домагаються успіху в колгоспі 
«Призыв»? Насамперед тут дба
ють про міцну кормову базу, 
широку механізацію на фермах. 
Надоюють від кожної корови бли
зько 4000 літрів молока за рік.

— Коли б нам хороші кор
ми, ми б теж різко п ідвищили 
надої,— втручається в бесіду 
агітатора доярка Антоніна Крав
цова.

— Це правильно, Антоніно, що 
в колгоспі «Призыв» хороші 
корми, багато с іна,— говорить 
П. Лю лько,— Але в нас є та
кож умови для одержання ви
соких надоїв. Треба краще ви
користовувати корми, правиль
но готувати їх  до згодовування,
чітко виконувати розпорядок 
дня на фермі. А чи завжди 
ми виконуємо всі ці вимоги? На 
жаль, н і.

Агітатор ще раз нагадує

мудре народне прислів'я: Мо
локо у корови на язиці та в 
руках доярки». Це знач іть , 
говорить П. Люлько, що за
кріплених корів треба дбайли
во доглядати, вчасно годувати 
і напувати їх. Велику у вагу  
слід приділити правильному 
роздоюванню корів, масажуван
ню вимені.

— В останній період наш 
колгосп по надоях молока по
сідає друге місце в районі,— 
повідомляє П . Люлько.—Однак, 
коли порівняти показники на
дою молока з відповідним пе
ріодом минулого року, то ми 
відстаємо. В чому ж причини 
цього відставання? Як думаєте , 
товариші?

— Торік ми згодовували ко
ровам високоякісний силос з 
кукурудзи ,— відповідає доярка 
Марія Ткачова.—Зараз силос має 
низьку якість. Крім того, з ве
ликими перебоями згодовуємо 
коровам м акуху, мало даємо  
концкормів. А з однієї соломи  

та жому молоко не потече.
— З цим можна погоди

ти сь ,— говорить агітатор.—Набір 
кормів у раціоні у нас однома
нітний. Але треба також біль
ше звертати уваги на  вчасну 
даванку кормів, враховувати ін
дивідуальні особливості кожної 
тварини. Адже досвід наших 
передових доярок свідчить про 
те, що й при наявних кормах 
можна одержувати непогані 
надої. Ось, наприклад, Ганна 
Т ільна та Антоніна Кравцова 
вже надоїли біля 500 літрів 
молока від кож ної закріпленої 
корови .

— Нам, молодим дояркам, є 
в кого вчитись, як боротися за 
високі надої молока,—сказала 
своїм подругам Валентина Ри
бальченко.— Будемо ж працю
вати ще завзятіше.

Ів. РОМАНЕНКО.
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