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Найголовнішу в боротьбі за високий 
урожай—забезпечення нормальної гус- 
тоти стояння рослин на кожному гек- 
тарі не тільки просапних, а й усіх 
інших культур.

Закінчилась весняна сівба. 
Радують око дружні сходи 
рослин. Хлібороби проводять 
обробіток цукрових буряків, 
соняшників, кукурудзи. Догляд 
за посівами—напружений етап 
боротьби за врожай. Треба в 
стислі строки прорвати росли- 
ни, спушити міжряддя, знищи- 
ти бур’яни. Забезпечення нор- 
мальної густоти стояння рос- 
лин на всіх посівах — один з 
найважливіших резервів даль- 
шого підвищення врожайності 
всіх культур.

Колгоспники та механізатори 
з великим піднесенням готую- 
ться до 40-х роковин Великого 
Ж овтня. Район бореться за 
одержання в 1957 році 18 цент- 
нерів зернових культур з гек- 
тара, 23 центнерів кукурудзи, 
15 центнерів соняшників, 235 
центнерів цукрових буряків. 
Трудівники ланів розгорнули 
дійове соціалістичне змагання 
за  виконання і перевиконан- 
н я  взятих зобов’язань. Весня- 
ну сівбу провели на високому 
рівні агротехніки. Тепер постав- 
лено завдання забезпечити на 
кожному гектарі посівів необ- 
хідну густоту стояння рослин.

Досвід минулого року пере- 
конливо говорить про те, що 
нормальна густота насадження 
гарантує високий урожай. Кол- 
госп імені Куйбишева, наприк- 
лад, в кожній з шести рільни- 
чих бригад, залежно від густо- 
ти насадження, зібрав різний 
урожай цукрових буряків. У 
третій бригаді, де бригадиром 
І. Шаповалов, одержали по 
233 центнери коренів. До зби- 
рання буряководи зберегли бі- 
ля  95 тисяч рослин на гекта- 
рі. А в шостій бригаді, яку  
очолює І. Білик, урожай вий- 
шов найниж чий—лише по 110 
центнерів з гектара. Тут гус- 
тота рослин була дуже зрід- 
жена.

Окремі ланки колгоспів іме- 
ні Дзержинського, імені Моло- 
това та інших одержали по 
2 5 0 — 260 центнерів цукрових 
буряків з гектара. Досвід пе- 
редовиків нашого району пока- 
зує, що своєчасне і високо- 
якісне виконання всіх робіт, 
зв ’язаних з одержанням пот- 
рібної густоти рослин і ство- 
ренням їм найкращих умов для 
розвитку й росту — запорука 
високого врожаю.

Добре усвідомили це хлібо- 
роби сільськогосподарських ар- 
тілей імені Молотова, «Пере- 
мога», імені Сталіна (с. Пур-
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пурівка) та інших. Колгоспни- 
ці одноразово з шаруванням 
провели підсадку в зріджених 
місцях. Вже приступають до 
проривки буряків, одночасно 
ведуть посилену боротьбу з 
довгоносиком.

Тимчасом ще не скрізь бо- 
рються за потрібну густоту на- 
садження. В колгоспах імені 
Чапаєва, імені Кагановича, іме- 
ні Орджонікідзе, «Ш лях Лені- 
на» під час сівби цукрових 
буряків допустили неякісний 
обробіток грунту, на окремих 
площах глибоко загорнули на- 
сіння, не знищували своєчасно 
легкими боронами грунтової 
корки, яка утворилась після 
дощів. Ці бурякові плантації 
довелось пересіяти. За  чим же 
слідкували агрономи колгоспів 
М. Довгаль, Н. Романенко та 
О. Татаренко? У мартоносько- 
му колгоспі імені Сталіна у 
другій рільничій бригаді по- 
вільно і неякісио шарують 
цукрові буряки.

Механізатори обох МТС зо- 
бов’язан і в нинішньому році 
пробукетувати значні площі 
бурякових плантацій трактор- 
ними культиваторами. Та досі 
цю роботу не розпочали.

Вже давно появилися сходи 
соняшників, але в колгоспах 
імені Жданова, імені Чкалова, 
імені Дзержинського надзвичай- 
но повільно обробляють міжряд- 
дя, зовсім не провели підсадку 
пустих гнізд. А в колгоспі імені 
Хрущова соняшник посіяли з 
порушенням квадратного розта- 
шування гнізд.

Щоб одержати високий уро- 
жай кукурудзи, вже тепер тре- 
ба негайно перевірити сходи 
рослин і пусті гнізда підсадити.

На міжрядний обробіток про- 
сапних культур треба закріпи- 
ти тих механізаторів, я к і про- 
вадили сівбу, щоб вони несли 
персональну відповідальність 
за збереж ення кож ної рослини.

Завдання колгоспників і ме- 
ханізаторів, всіх трудівників 
соціалістичних ланів не тільки 
на кожному гектарі, а навіть 
на кож ному квадратному метрі 
забезпечити потрібну густоту 
стояння рослин, одержати ви- 
сокий урожай всіх культур.

Колгоспам району слід роз- 
робити порядок заохочування 
трудівників ланів за  збережен- 
ня нормальної густоти рослин. 
Хліборобам, як і на час збиран- 
ня врож аю збереж уть хорошу 
густоту рослин, нараховувати 
певну суму грошей.

13 тр авн я  1957 р о к у  о 16 годи н і дня в при м іщ ен н і 
р ай в и к о н к о м у  в ід б у д е ть с я  д р у га  сес ія  Н о в о -М и р го р о д - 
с ь к о ї рай он н о ї Р ад и  д е п у т а т ів  тр у д я щ и х  ш о ст о го  с к л и - 
кан н я .

В иконком  р ай он н ої Р ади  деп утат ів  т р у д я щ и х .

Державне видавництво полі- 
тичної літератури випустило в 
світ брошуру з текстом доповіді 

тов. М. С. Хрущова на VII сесії 
Верховної Ради СРСР «Про даль- 
ше вдосконалення організації 

На вечірньому спільному за- 
сіданні Ради Союзу і Ради На- 
ціональностей тривало обгово- 
рення питання про дальше 
вдосконалення організації уп- 
равління промисловістю і будів- 
ництвом.

VII сесія Верховної Ради СРСР
8 травня сьома сесія Верхов- 

ної Ради СРСР продовжувала 
роботу. На ранковому спільно- 
му засіданні Ради Союзу і Ра- 
ди Національностей почалось 
обговорення доповіді тов. М. С. 
Хрущова про дальше вдоскона- 
лення організації управління 
промисловістю і будівництвом.

Першим виступив у дебатах 
депутат Ф. Р . К озл ов  (Ленін- 
град). Він повідомив, що колек- 
тиви підприємств і будов Ле- 
нінграда і області на своїх збо- 
рах одностайно схвалили намі- 
чені партією і урядом заходи 
в питаннях поліпшення керів- 
ництва промисловістю і будів- 
ництвом.

Тов. Козлов повідомив, що 
до складу Ленінградського еко- 
номічного району намічається 
включити промислові підприєм- 
ства і будівельні організації 
Ленінграда, Ленінградської, 
Новгородської і Псковської об- 
ластей.

Депутат Н. Т. К альченко  
(Українська РСР) говорить, що 
трудящі республіки з великим 
піднесенням зустріли рішення 
лютневого Пленуму ЦК КПРС 
і тези доповіді тов. Хрущова. 
Робітники, колгоспники, інте- 
лігенція України одностайно 
схвалили їх .

Тов. Кальченко повідомив да- 
лі, що в республіці намічаєть- 
ся створити 11 економічних ад- 
міністративних районів. У зв ’я з - 
ку з цим намічається ліквідува- 
ти 13 міністерств.

Значну частину підприємств 
тих міністерств і відомств, які 
ліквідуються, і більш як  160 
будівельних організацій Украї- 
ни намічається передати в під- 
порядкування виконкомам об- 
ласних Рад.

Тов. Кальченко вносить про- 
позицію схвалити заходи по 
перебудові управління промис- 
ловістю і будівництвом, намі- 
чені в доповіді тов. Хрущова.

Депутат І. В. К апітонов  
(Московська область), говорячи 
про шкідливість відомчих бар’- 
єрів, відмітив, що вони галь- 
мували здійснення міжгалу- 
зевої кооперації і спеціалізації 
виробництва. Випуск одних і 
тих же типів машин і устатку- 
вання розпорошений по бага- 
тьох підприємствах різних мі- 
ністерств. У цьому зв’язку , го- 
ворить депутат, ми вважаємо

недоцільним створення мініс- 
терств у Російській Федерації.

На ранковому засіданні та- 
кож виступили депутати С. К а- 
м алов  (Узбекистан), К. Т. 
М азур ов  (Білоруська РСР), 
Д . А. К ун ає в (Казахстан), М. С. 
О зер ц о в а  (Чкаловська область).

Десятого травня о 10 годині 
ранку у Великому Кремлівсько- 
му палаці відбулося заключне 
засідання сьомої сесії Верхов- 
ної Ради СРСР.

Тепло зустрічають депутати і 
гості появу в урядових ложах 
товаришів М. О . Б улганіна, 
Л. М . К агановича, О. І. 
К ириченка, Г. М. М аленк о- 
ва, А . І. М ікояна, В. М. М о- 
л отов а , М. Г. П ер в ух ін а , 
М. З . С а б у р о в а , М. А. С у с- 
лова, М. С. Х р у щ о в а , Г. К. 
Ж ук ов а , Л. І. Б р еж н єв а , 
Н. А. М ух ітд ін ов а , Д . Т. 
Ш епілова, К. О. Ф у р ц ев о ї, 
М. М . Ш верника, Ф. Р . К о з -  
л ова, О . Б. А р істов а , М. І. 
Бє ляє ва, П. М. П оспє л ова.

З заключним словом висту- 
пає Перший секретар ЦК КПРС 
депутат М. С. Х р ущ ов , теп- 
ло зустрінутий депутатами і 
гостями.

Верховна Рада СРСР одного- 
лосно приймає Закон про даль- 
ше вдосконалення організації 
управління промисловістю і бу- 
дівництвом. Потім одноголосно 
приймається Закон про внесен- 
ня змін і доповнень до тексту 
Конституції СРСР.

Верховна Рада СРСР однос- 
тайно затверджує Укази Пре- 
зидії Верховної Ради СРСР, 
прийняті після шостої сесії.

У зв 'язк у  з запитом групи 
депутатів Урядові СРСР в пи- 
танні про припинення випро- 
бувань атомної і водневої 
зброї слово для заяви від Ра- 
ди Міністрів Союзу РСР нада
ється Міністрові закордонних 
справ СРСР А. А. Г ром ико.

Радянський уряд, говорить 
він, вірний своїй політиці ми- 
ру і міжнародного співробітни- 
цтва, послідовно відстоює необ- 

хідність повної і безумовної 
заборони атомної і водневої 
зброї з тим, щоб її було вилу- 
чено з озброєнь. Західні дер- 
жави, і насамперед США, упер- 
то заперечують проти заборони 
цієї зброї і зривають досягнення 
необхідної міжнародної угоди.

Радянський Союз, говорить 
тов. Громико, не раз пропо- 
нував припинити випробування 
атомної і водневої зброї, якщо 
це погодяться зробити також 
США і Великобританія.

Наприкінці тов. Громико за- 
явив, що Радянський Союз бу- 
де й далі вести послідовну бо- 
ротьбу за заборону ядерної 
зброї і за здійснення будь-яко- 
го кроку, що полегшив би 
розв’язан н я  цього завдання і 
сприяв би усуненню загрози 
атомної війни з усіма її  тяж - 
кими наслідками для народів.

Після виступів ряду депута- 
тів, депутат Н. В. П опова  
(РРФСР) за  дорученням Комі- 
сій в закордонних справах Ра- 
ди Союзу і Ради Національнос- 
тей вносить на розгляд сесії 
проект Звернення Верховної 
Ради СРСР до Конгресу Сполу- 
чених Ш татів Америки і Пар- 
ламенту Великобританії.

Верховна Рада одноголосно 
приймає постанову на запит 
групп депутатів про заходи про 
припинення випробувань атом- 
ної і водневої зброї і на заяву 
Міністра закордонних справ 
СРСР.

Так само одноголосно приймає- 
ться запропоноване Комісіями 
в закордонних справах обох 
Палат Звернення Верховної Ра- 
ди СРСР до Конгресу США і 
Парламенту Великобританії в 
питанні про заборону випробу- 
вань ядерної зброї.

Потім Голова Комісії в за- 
кордонних справах Ради Наці- 
ональностей депутат Н. А. 
М у х іт д ін о в  оголосив текст 
вітального послання Верховної 
Ради СРСР Державним зборам 
Угорської Народної Республіки. 
Депутати і гості зустрічають 
привітання Верховної Ради 
СРСР Державним зборам Угор- 
ської Народної Республіки і в 
їх  особі всьому угорському на- 
родові тривалими оплесками.

Порядок денний сьомої сесії 
Верховної Ради СРСР вичерпано. 
Сесія оголошується закритою.

(ТАРС).

управління промисловістю і бу- 
дівництвом».

(ТАРС).

Брошура з текстом доповіді тов. М. С. Хрущова 
на VII сесії Верховної Ради СРСР

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ Р С Р
ПРО СКЛИКАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Президія Верховної Ради Української РСР 
постановляє :

Скликати четверту Сесію Верховної Ради 

Української Радянської Соціалістичної Респуб- 
ліки четвертого скликання 30 травня 1957 
року в м. Києві.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР Д. КОРОТЧЕНКО.
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР А. ЗЛЕНКО.

м. Київ, 10 травня 1957 р.
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Дбайливо доглядаю корів

Тваринництву— неослабну увагу

12 травня 1957 року.2.

Комсомольське життя

Підносити активність комсомольців
Молоді трудівники сільсько- 

господарських ланів, натхнені 
підготовкою до святкування 40- 
річчя Радянської влади, широ- 
ко розгорнули соціалістичне 
змагання за збільшення вироб- 
ництва зерна, молока, м’яса та 
інших продуктів рільництва й 
тваринництва.

І, як  завжди, в перших ря- 
дах змагання йдуть комсомоль- 
ці, славна молодь. Сільські ком- 
сомольці виступають ініціатора- 
ми змагання молоді, подають 
зразки самовідданої праці.

Комсомольсько - молодіжна 
ланка колгоспу імені Леніна, 
яку  очолює Олена Аврахова, 
дала слово в цьому році вирос- 
тити по 400 центнерів цукро- 
вих буряків та по 35 центне- 
рів кукурудзи з кожного гекта- 
ра закріпленої площі. Для 
виконання взятих зобов’язань 
колгоспниці провадять відповід- 
ну роботу: вчасно і якісно про- 
вели сівбу, дбайливо догляда- 
ють посіви.

Комсомольська організація 
колгоспу імені Леніна т а  її 
секретар В. Сотник по-ділово- 
му організовують молодь на бо- 
ротьбу за врожай. Ще перед 
початком сівби відбулися ком- 
сомольські збори, на яких об- 
говорювалось питання про 
участь комсомольців на весня- 
них польових роботах. Молоді 
хлібороби намітили конкретні 
заходи, внесли ряд цінних про- 
позицій, спрямованих на зраз- 
кове проведення робіт.

       Б іля сіяльнпх агрегатів, на 
оранці грунту, на догляді за 
посівами—всюди можна бачити 
молодь, я ка  трудиться з вогни- 
ком.

Багато хорошого можна ска- 
зати про комсомольську органі- 
зацію колгоспу імені Молотова, 

Слідами наших виступів

„Цьому пора покласти край“

Ф. ТКАЧЕНКО, 
секретар райкому ЛКСМУ.

де секретарем агроном Анатолій 
Яцемірський. Молодь добре 
працює як в рільництві, так і 
в тваринництві. Ланки, очолю- 
вані комсомолками Ганною Пос- 
толатій та Надією Жовною за- 
рекомендували себе як  органі- 
зовані і працьовиті колективи. 
Колгоспниці славно потруди- 
лись на весняній сівбі, вчасно 
провели ш арування буряків, 
приступили до проривки рослин.

Сумлінно трудяться молоді 
доярки В. Рибальченко, Г. Жов- 
на, В. Сладкова та інші. Всі 
комсомольці беруть активну 
участь у колгоспному вироб- 
ництві, ведуть за собою молодь.

Але не можна закривати очі 
і на недоліки, що мають місце 
в окремих комсомольських ор- 
ганізаціях. Візьмемо для прик- 
ладу комсомольську організа- 
цію сільгоспартілі «Перемога». 
На обліку тут 23 члени ВЛКСМ. 
Проте в артілі не відчувається 
комсомольської ініціативи. Тут 
рідко коли провадяться комсо- 
мольські збори з обговоренням 
важливих питань, комсомольці 
не виступають серед молоді з 
бесідами, не випускають в ріль- 
ничих бригадах і на тварин- 
ницьких фермах стінних газет. 
Та це мало турбує секретаря 
комсомольської організації 
О. Похилюка.

Комсомольці колгоспу імені 
Дзержинського виявили Василю 
Грузіну високе довір’я, обрав- 
ши його своїм вожаком. Та Гру- 
зін занедбав комсомольську ро- 
боту, пиячить.

З такими недоліками далі 
миритись не можна. Комсомоль- 
ські організації повинні повсяк- 
денно підносити активність сво- 
їх рядів.

Замітку під таким заголовком 
вміщено в райгазеті „Ленінець” 
за 7 квітня. В ній піддамо крити- 
ці завідуючу бібліотекою села 
Шпакове Л. Васильчук.

Завідуючий райвідділом куль- 

тури В. Перев’язко повідомив ре- 
дакції, що наведені факти під- 
твердилися. Замітку обговорено 
на засіданні місцевкому профспіл- 
ки. Л. Васильчук суворо попе- 
реджена.

Рік 1917-й на Україні

ЗЕМЛЯ—СЕЛЯНАМ!

І. БОРИСКО.

Комсомольці колгоспу «Шлях 
Леніна» на своїх зборах виріши- 
ли взяти активну участь у на- 
веденні зразкового порядку в 
парку. Буде обладнано во- 
лейбольну і танцювальну пло- 
щадки, встановлений турнік.

В. КРАМАРЕНКО.

Добра трудова слава йде в 
колгоспі імені Будьонного про 
шоферів А. Хмеленка, О. Бо- 
локана, П. Гордуза. Вони в 
зразковому стані тримають ма- 
шини, вчасно перевозять необ- 
хідні для колгоспу вантажі.

О. ВАХЛАМОВ.

В змаганні на честь 40-річ- 
чя Великого Жовтня добрих 
показників домагається брига- 
да мукомелів Ново-Миргород- 
ського млина, яку  очолює 
Л. Манзюк. Набагато перевико- 
нують завдання робітники 
І. Піддубний, О. Швець, Б. Бу- 
х ин ик.

В. БУТОВСЬКИЙ.

На полях колгоспу імені Шев- 
ченка старанно працюють ме- 
ханізатори тракторної бригади 
№ 13 Панчівської МТС. Брига- 
ду занесено на районну Дошку 
пошани.

Систематично перевиконують 
норми виробітку тракторист и 
М. Козлов, Л. Усатенко та інші.

Читачі повідомляють

Микола Максимович Сандуца 
працює механіком на Ново-Мир- 
городському цегельно-черепично- 
му заводі. За час своєї роботи 
вніс ряд раціоналізаторських про- 
позицій, спрямованих на під- 
вищення продуктивності праці.

На знімку: М. М. Сандуца.

...Революція все ширше за- 
хоплювала село. Селянські ма- 
си, переконуючись в тому, що 
буржуазний Тимчасовий уряд 
не дасть народові ні миру, ні 
землі, розгортали запеклі кл а- 
сові бої.

Більш овики, виконуючи вка- 
зівки ленінського Центрально- 
го Комітету партії, вели велику 
політичну і організаторську ро- 
боту на селі. Виступаючи на 
сільських сходах, вони викри- 
вали есерів і меншовиків, ство- 
рювали Ради селянських і бат- 
рацьких депутатів, закликали 
селян відбирати у поміщиків 
землю, не чекаючи рішень 
згори.

„Зем лю  треба брати з а - 
р а з ,—говорилося у відозві до 
волосних революційних комі- 
тетів, опублікованій у хар- 
ківській газеті «Пролетарий». 
— Це розуміє кожний селя- 
нин, але хто буде цю зем- 
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лю брати і хто нею буде 
розпоряджатися? Землю  
треба брати організовано, 
тобто так, щоб це відбиран- 
ня відбувалося не безлад- 
но, а за спільною згодою, 
за  умовою і планом біль- 
шості найбідніших селян 
кожного сел а , волості, м іс- 
течка“ .
На численних зборах в селах 

України приймали рішення про 
відчуження поміщ ицьких і мо- 
настирських земель на користь 
селян. Ось деякі повідомлення 
з місць, опубліковані в більшо- 
вицьких газетах.

В містечку Царичанка (Кате- 
ринославська губернія) трити- 
сячний мітинг прийняв вимогу 
про передачу всієї землі селя- 
нам і негайне припинення ім- 
періалістичної війни.

Селяни Новоград-Волинсько- 
го, арештувавши великого 

землевласника, захопили на- 
лежні йому землі.

В Милогонівській волості, Ти- 
распольського повіту, поміщи- 
цька земля і садиба перейшли 
в руки селян.

Збори жителів села Нові 
Петрівці (Київська губернія) 
одноголосно ухвалили клопотати 
про відчуження землі Межи- 
гірського монастиря.

Ботвинівсь к ий сільський ко- 
мітет в Уманському повіті за- 
хопив церковну землю.

В ході революції все більше 
зміцнювалися зв’язки робітни- 
ків і селян. В численних резо- 
люціях і листах селяни вітали 
Ради робітничих і солдатських 
депутатів. Тепле привітання 
надіслали, наприклад, селяни 
села Мошни, Полтавської губер- 
нії, петроградським робітникам 
і солдатам.

Так у вогні суворих класо- 
вих боїв виковувався союз ро- 
бітничого класу і селянства— 
могутня, перетворююча сила 
суспільного розвитку.
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П Е Р Ш І  К Р О К И

Любов СЛАНЕВСЬКА, 
доярка колгоспу імені 
Шевченка.

На молочно-товарній фермі 
колгоспу імені Ш евченка панує 
велике трудове і політичне під- 
несення. Працівники ферми 
активно включилися у соціа- 
лістичне змагання на честь 40- 
річчя Великого Жовтня, напо- 
легливо борються за підвищен- 
ня молочної продуктивності 
корів.

Ми, доярки, гордимося тим, 
що по виробництву молока наш 
колгосп займає в районі перше 
місце. За сім місяців господар- 
ського року в тваринництві 
вироблено на 100 гектарів зе- 
мельних угідь по 93 ,4  цент- 
нера молока. Надій на фураж- 
ну корову становить по 1191 
літру.

В соціалістичному змаганні 
добрих показників домоглися 
доярки Надія Козлова, Галина 
Логвиненко та інші. Від кожної 
закріпленої корови я  вже на- 
доїла понад 1300 літрів моло- 
ка. Своє зобов’язан н я—надоїти 
в цьому році по 2600 літрів мо- 
лока від кожної корови—вико- 
наю з честю.

Дояркою працюю другий рік. 
Непоганих показників домог- 
лася торік, надоївши по 2354 
літри молока на корову. Та це 
тільки початок. Адже від на- 

ших корів можна одержувати 
значно вищі надої.

Тварин дбайливо доглядаю, 
дотримуюсь розпорядку дня. 
Одержати від кожної корови 
теля—таке собі ставлю завдан- 
ня. Слідкую за тим, щоб коро- 
ви були вчасно спаровані. Тва- 
ринам, що мають телитись, 
створюю якнайкращ і умови до- 
гляду та годівлі. Від кожної з 
10 корів я  вже одержала в 
цьому році теля. Дві коро- 
ви ще мають телитись. Телят 
ретельно доглядаю, випоюю 
молоком матері.

Велику увагу приділяю роз- 
доюванню корів. Більше пов- 
ноцінних кормів одержує та 
тварина, я ка  дає вищі надої 
молока. Я к правило, перед по- 
чатком і під час доїння вим'я 
корови к ілька  разів масажую, 
бо це сприяє кращій віддачі 
молока.

Успіх в роботі доярок зале- 
жить також  від того, як  орга- 
нізовують догляд худоби скота- 
рі-пастухи . Дуже добре в нас 
працює скотар-пастух Олек- 
сандр Калмаков, який  вчасно 
і якісно проводить усі роботи 
по догляду корів.

В минулі роки по виробниц- 
тву тваринницької продукції 
наш колгосп посідав одне з ос- 
танніх місць в районі. Мало 
виробляли молока, м’яса, особ- 
ливо свинини. Це було тому, 
що на тваринницьких фермах 
панувала неорганізованість, 
низька трудова дисципліна. Ма- 
ло приділялось уваги створен- 
ню міцної кормової бази для 
тварин. На фермах був занед- 
баний облік праці, вироблюва- 
ної продукції.

Тваринники нашого колгоспу 
вирішили покінчити з відста- 
ванням і в цьому році по- 
справжньому взялися за діло. 
Значно поліпшили відгодівель- 
ну справу. Свинарки стали 
краще доглядати закріплене по- 
голів’я , годувати свиней пов- 
ноцінними кормами, згідно скла- 
деного раціону. Свиням зго- 
довуються дерть з кукурудзи, 
ячменю, макуха тощо. Свинар- 
ки Фросина Бабаліч, Тетяна 
Конопат та З инаїда Пантелеєва 
дбайливо доглядають тварин.

І ось наслідки. Станом на 
1 травня цього року на 100 
гектарів угідь вироблено по 24 
центнеру м’яса, в тому числі 
свинини на 100 гектарів ріллі— 

по 11 центнерів. Це в два з 
лишком рази більше, ніж  на 
цю дату в минулому господар- 
ському році в тваринництві.

Це лише перші кроки в бо- 
ротьбі за  збільшення вироб- 
ництва продуктів тваринництва.

На свинофермі широко роз- 
горнуто соціалістичне змагання 
за одерж ання перехідного ман- 
дата передової свинарки. Зараз 
мандат тримає свинарка Фроси- 
на Бабаліч, я к а  вже одержала 
понад 9 поросят на кожну сви- 
номатку, домоглася високого 
добового приросту живої ваги 
відгодівельн и х свиней.

Працівники свиноферми дали 
слово в цьому господарському 
році в тваринництві одержати 
по 16 поросят від кожної сви- 
номатки і по 25 центнерів сви- 
нини на кож ні 100 гектарів 
ріллі.

Зараз тваринники наполег- 
ливо борються за виконання 
взятих соціалістичних зобов’я - 
зань.
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