
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Готувати до зими 
тваринницькі приміщення

За останні роки в розвитку 
соціалістичного сільського гос
подарства сталися великі зміни. 
Комуністична партія та її Цен
тральний Комітет вжили ряд 
важливих заходів, спрямованих 
на піднесення всіх галузей 
сільськогосподарського вироб
ництва. Трудівники колгоспно
го села з великою активністю 
включилися у боротьбу за даль
ше збільшення виробництва зер
на, підвищення продуктивнос
ті громадського тваринництва.

Сільське господарство не
впинно йде вгору. На прикла
ді колгоспів свого району ми 
бачимо, як  різко зростає молоч
на продуктивність корів, збіль
шується виробництво м’яса та 
свинини, вовни тощо. Проте
ми маємо набагато більші мож
ливості та резерви для піднесе
ння всіх галузей виробництва.

В найближчі роки наздогна
ти Сполучені Штати Америки 
по виробництву м’яса, молока 
та масла на душу населення— 
таке історичне завдання по
ставила Комуністична партія 
перед радянським народом. 
Кожний керівник колгоспу, 
кожний колгоспник і механі
затор, кож ний трудящий райо
ну повинен сьогодні запитати 
себе: «А що я зробив для того, 
щоб догнати Америку?»

Для того, щоб різко збільши
ти виробництво продуктів тва
ринництва слід у кожному к ол
госпі подбати про створення 
міцної кормової бази для ху
доби, про зразковий догляд, 
годівлю та утримання тварин. 
Дуже важливо забезпечити на
явне поголів’я  худоби теплими , 
просторими і світлими  примі
щеннями на зиму.

Як ж е готують приміщення 
до зими в колгоспах району? 
Відрадним є той факт, що в 
ряді колгоспів за останні роки 
побудовано добротні приміщен
ня для утримання худоби. Це 
стосується зокрема колгоспу 
імені Будьонного. З араз тут

завершують спорудження від
годівельної площадки для сви
ней. Добре готуються до зимів
лі худоби в колгоспі імені Во
рошилова. Наявні тваринницькі 
приміщення відремонтовані, 
стіни обмазані та побілені. За
кінчується будівництво н ового
свинарника, споруджується ко
рівник, приміщення для елек
тростанції. Пуск нової елек
тростанції, яку  придбав кол
госп, дозволить широко меха
нізувати роботи по п ідготовці
кормів до згодовування, елек
трифікувати всі приміщення.

Зовсім протилеж не станови
вище з п ідготовкою тваринни
цьких приміщень до зими ство
рилося в тих колгоспах, де 
вчасно не подбали про завер
шення будівництва нових та 
ремонт наявних приміщень. 
Взяти, наприклад, пурпурівсь
к ий колгосп «Перемога». Від
годівельну площадку для сви
ней тут будують надто повіль
но. І це в той час, коли пого
лів’я  свиней утримується в 
тісноті. Жодне з старих при
міщень до цього часу не
ремонтувалося: стін и не обма
зані, не побілені, покрівля в 
окремих місцях протікає. Та 
на це чомусь не звертають уваги 
ні завгосп М. Залізко, ні брига
дири рільничих бригад А. Кри
котненко, І . Бондаренко.

Не турбуються про заверше
ння підготовки тваринницьких 
приміщень до зими в сільгосп
артілі імені Петровського.

Підготовка до зимівлі твари
нництва— справа невідкладна. 
Завдання  керівників колгоспів, 
спеціалістів сільського госпо
дарства, всіх колгоспників  і 
механізаторів—створити справ
жнє трудове напруження  на 
заготівлі кормів, вчасно завер
ш ити ремонт наявних та бу
дівництво нових тваринницьких 
приміщень з тим, щоб в осін
ньо-зимовий період домогтися 
нових успіхів у підвищенні 
продуктивності худоби.

Дрогобицька область. У гірській сільгоспартілі імені Горького, 
Сколівськог о району, за 1956 і 1957 роки споруджено 27 нових 
будинків для колгоспників, радіовузол, зерноочисний пункт. До кін
ця року стане до ладу електростанція, яка дасть струм у житлові 
будинки і на тваринницькі ферми.

На фото: нові будинки колгоспників гірської артілі імені Горького.
Фото А. Запари. (Фотохроніка РАТАУ).

Посіяти озимі культури високоякісним насінням
Важливе значення для під

вищ ення у рожайності всіх сіль
ськогосподарських культур має 
високоякісне насіння. Посіви , 
проведені добре очищеним сор
товим насінням зернових куль
тур, дають приріст урожаю 
3 —4 центнери на гектарі.

Високоякісне насіння дає 
міцніші рослини, які кра
ще протистоять хворобам, шкід
никам, легше переносять моро
зи і посуху.

Як же колгоспи нашого ра
йону готують до сівби насіння 
озимих культур?

Добре в цьому році постави
лися до насінницької справи 
в сільгоспартілі імені Куйбише
ва. Із плану 5300 центнерів 
тут уже очищен о і доведено 
до посівних кондицій 4500 
центнерів зерна. Агрономи 
тт. Петренко та Миргородський 
добре організували очистку 
посівного матеріалу.

Непогано йде підготовка на

сіння пшениці і жита в кол
госпах імені Леніна, імені Чка
лова, імені Ворошилова, імені 
Карла Маркса. Агрономи ц их 
артілей Т. Ш елков’єва, О. Мос
тицький, В. Врубльовський 
та А. Яцемірський завчасно 
дбають про очищення і дове
дення до посівних кондицій 
насіння озимих культур. Тут 
і зерносховища добре відремон
товані.

Проте ще ряд колгоспів ра
йону зволікає очистку посівно
го матеріалу. Так, в сільгосп
артілі імені Сталіна (с. Пурпу
рівка) потужною зерноочисною 
машиною за п ’ять днів очище
но лише 150 центнерів зерна 
в той час, коли ця машина за 
день може очистити 120 цент
нерів. Агроном колгоспу Г. Кри
воручко несерйозно постави
лась до цієї важливої справи. 
Тимчасом колгоспові необхідно 
підготувати до осінньої сівби 
1180 центнерів насіння.

Повільно доводить до посів
них кондицій зерно колгосп 
імені Чапає ва. До цього часу 
тут не організували як  слід 
очищення посівного матеріалу, 
виконали цю роботу тільки на 
30 процентів.

Дуже важливо вчасно про
вести перевірку посівних яко
стей насіння в контрольно-на
сінній лабораторії. Проте агро
номи окремих колгоспів недо
оцінюють цього.

Неправильно надсилає зраз
ки насіння в контрольно-на
сінну лабораторію агроном сіль
госпартілі імені Петровського 
Є. Тарасова.

Колгоспні агрономи! Органі
зовуйте очищ ення посівного 
матеріалу з тим, щоб високо
якісним сортовим насінням по
сіяти озимі культури!

Є. СТЕЦЕНКО, 
завідуюча контрольно- 
насінною лабораторією.

На честь свята
Трудову вахту на честь 

сорокаріччя Великого 
Жовтня успішно несе то
кар майстерні Ново-Мир
городської МТС комсомо
лець Георгій Літвінов. Він 
виконує змінні норми на

150—200 п р о ц е н т і в .
Подав приклад у робо

ті також коваль Віктор 
Горохов. Виробничий 
план липня місяця він 
виконав достроково.

П. МАРЧЕНКО.

На зелений корм
Сільгоспартіль імені 

Чкалова посіяла на зеле
ний корм худобі 64 гек
тари жита і пшениці.

Добре працювали на 
комсомольському агрегаті 
члени ланки, яку очолює

Ніна Тупаєнко. Зинаїда 
Майкович, Валентина 
Швець сумлінно труди
лись на сівбі, подавали 
приклад у роботі.

В. КОНОФІЦЬКИЙ.

Овочі —  
рідній державі

Щодня на перевалоч
ний пункт Ново-Мирго
родської заготконтори 
райспоживспілки з кол
госпів поступають овочі 
нового врожаю. Успішно 
виконують план обпоста
вок овочів трудівники 
колгоспу імені Карла 
Маркса, де бригадиром 
городньої бригади працює 
Митрофан Митрофанович 
Дедул. Колгосп уже 
виконав план обпоставок 
капусти та огірків, а за
раз здає овочі в закупку.

Перевалочний пункт 
відправив трудящим пів
нічних районів країни 
десятки тонн капусти. 
На місці провадиться за
солювання огірків.

М. ЛУКИЧ, 
бухгалтер перева
лочного пункту.

Багато років колгосп 
„Шлях Леніна” займає
ться шовківництвом, яке 
приносить артілі значні 
прибутки. Успішно про
ведено першу вигодівлю 
шовкопрядів, зараз про
вадиться друга вигодівля.

На знімку: колгоспниці 
на догляді шовкопрядів 
під час першої вигодівлі. 
На передньому плані 
О. Піскова.

П о  н а ш о м у  р а й о н у
Діяльна підготовка

В серпні нинішнього 
року широко відзначати
меться 50-річчя професій
них спілок. Діяльну під
готовку до цієї знаменної 
дати розгорнули члени 
профспілки — робітники 
Ново - Миргородсько г о  
плодоконсервного заводу. 
Готуються збори, присвя
чені 50-річчю профспілок, 
агітатори проведуть бесі
ди про роль і значення 
профспілок.

Робітничий колектив за
воду в ці дні ще активні
ше включається у соціа
лістичне змагання на честь 
40-річчя Радянської вла
ди. Набагато перевикона
но виробничий план лип
ня. Першість у змаганні

тримає соковий цех, де 
майстром працює Надія 
Ткаченко. Перевиконують 
завдання робітниці Олек
сандра Школьник, Вален
тина З арудня, Галина 
Вєтрова, яка прийшла на 
завод після закінчення де
сятирічки.

На 132 проценти вико
нав місячний план винний 
цех, де майстром Абрам 
Райвич. Сумлінно труди
ться в цьому цеху ком
сомолка Валентина Кан
диба.

Завод дасть у цьому 
році багато продукції з 
овочів та фруктів.

М. КУЗНЕЦОВ, 
голова місцевко
му профспілки.

Успіхи залізничників
Достойну зустріч 40- 

річчю Великої Жовтневої 
соціалістичної революції 
готують залізничники 
станції Ново-Миргород. 
Третій місяць колектив 
станції тримає перехід
ний Червоний прапор 
Помічнянського відділен
ня дороги.

Нових виробничих ус
піхів домігся колектив 
залізничників у липні. 
Значно скорочено міс
цевий простій вагонів,

план вантаження викона
ний на 180 процентів. 
Чітко і злагоджено пра
цюють зміни чергових по 
станції Григорія Кирило
ва та Дмитра Макатьори.

Добрих показників до
магаються у соціалістич
ному змаганні вагар Да
рія Сладенко, старші стрі
лочники Василь Буша, 
Михайло Дем’янов, ван
тажник Степан Бебих та 
інші.

І. МАРТИНЕНКО.

Славно трудиться в Но
во-Миргородському держ
млині бригадир зміни — 
вальцювальник Леонід 
Петрович Манзюк. На 
переробці зерна він що
зміни виконує завдання 
на 130—140 процентів.

На знімку:
Л. П. Манзюк.

Фото
Ф. Калашникова.

Виступ
агіткультбригади

Днями агіткультбригада 
Софіївського сільського 
клубу виступила в полі з 
концертом перед хліборо
бами колгоспу імені Жда
нова. В програмі концер
ту—пісні радянських ком
позиторів, художнє чи
тання тощо.

Добре виконували піс
ні Марія і Тетяна Гиду
лянови, Лідія Малєєва, 
Віра Путникова та інші 
гуртківці.

Колгоспники та меха
нізатори тепло зустріли 
виступи учасників худож
ньої самодіяльності сіль
ського клубу.

Агіткультбригада вис
тупатиме також в польо
вих станах колгоспу іме
ні Чкалова.

В, ШУЛЬГА, 
завідуючий Софіїв
ський клубом.
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Осіння сівба—один з найважли
віших періодів сільськогосподар
ського року, бо в цей час 
закладається основа високого 
врожаю озимих культур.
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НА ГА З Е Т НІ  Т Е МИ

Як оформляти стінну газету
Часто редактори і члени ред

колегій стінних газет запиту
ють, як краще оформляти стін
ну газету. Відповідаємо на це 
питання.

Звичайно, головне в газе
т і —це зміст. Але і зовнішній 
вигляд має також велике зна
чення. Хороше оформлення 
стіннівки потрібне для того, 
щоб привабити увагу читача, 
допомогти йому краще засвої
ти зміст газети, домогтися гли
бокого впливу газети на чита
ча. Саме цього і не врахову
ють окремі редколегії.

Для прикладу візьмемо ос
танній номер стінгазети кол
госпу імені Свердлова «За 
високи й урожай», що вийшла 
в липні місяці. Матеріали на
писані красивим почерком, під 
більшістю заміток стоять під
писи авторів. Критичні мате
ріали супроводжуються кари
катурами. Газета висвітлює 
важливі питання: про приско
рення збирання врожаю, про 
змагання доярок за високі на
дої молока. Критикуються ху
лігани, несумлінні колгоспни
ки тощо.

Однак редколегія не подба
ла про зразкове оформлення 
номера стінгазети. Заголовки 
над кожною заміткою надто 
строкаті, невідомо для чого об
рамлені різнокольоровими фар
бами. У замітці «На косовиці 
хліба» повідомляється про ме
ханізаторів Г. Чижму, В. Гор
буліна, П. Бордюжа та І. Гру
зіна, які добре трудяться на 
збиранні врожаю. Заголовок 
займає такий же розмір, як  і 
сама замітка.

Заголовок у газеті повинен 
бути виразним коротко, у 
двох-трьох словах викладати 
суть замітки. Звертає на себе

увагу заголовок, у якому вка
зується прізвище людини. На
приклад: «Працювати, як  Пет
ров», «Колгоспник Сидоренко 
подає приклад» тощо. Не слід 
допускати крикливих, образли
вих заголовків.

Важливе значення має гра
мотне оформлення газети. Тоді 
вона користується авторитетом 
у колгоспників, її любо чита
ти. Редколегія стінгазети кол
госпу імені Свердлова, на жаль, 
не звертає н а  ц е уваги. В цьо
му ж номері зустрічаємо сло
ва «пожилі», «робе » , «скирду
вать» замість літні, працює, 
скиртувати. А в замітці «Хуліга
на приборкати» написано:
«...він облаяв т. Матвієнка М. 
матом та нецензурними слова
ми...» Невідомо, невже редко
легія вважає так званий «мат» 
цензурним словом?

Належну увагу слід приділя
ти правильному розміщенню 
матеріалів. Важливіші матеріа
ли, як  правило, вміщуються
на першому місці. Я кщо заміт
ка говорить про передового ви
робничника, доцільно вміщува
ти також його фотопортрет. В 
окремі критичні замітки треба 
вставляти карикатури. Не слід 
забувати, що карикатура — це 
не зубоскальство, а гос
тра зброя критики, засіб усу
нення недоліків. Карикатура
повинна будуватись на фактах, 
супроводжуватись пояснюваль
ним текстом. В кінці номера 
потрібно ставити прізвище ре
дактора.

Кожний номер стіннівки слід 
готувати продумано, з любов’ю. 
Уважно перевірити всі факти. 
Якщо після перевірки трапля
ються помилки, акуратно ви
правити їх. Лише тоді газету 

 мож на вивішувати.

Районна сатирична газета
Вийшов черговий номер ра

йонної сатиричної газети «Кро
кодил іде по району». В ньо
му вміщено відділ «Пройдемо
ся по місту Ново-Миргороду», 
в якому піддано критиці бух

галтера автороти О. Душеїна, 
обліковця Ново-Миргородської 
МТС Ф. Ж еребенка, недоліки 
в роботі торговельних органі
зацій тощо.

Велика будова на Дніпрі
На крутому повороті дороги, 

яка простяглася від кар’єра до 
міста, якимсь чудом залишився 
невеличкий перекошений са
райчик.

—От і все, що ви можете 
побачити від старого села Та
борища,— говорить жартома ро
бітник, з я к им ми їхали на ав
томашині від майбутньої греблі.

Ще торік тут було село. Те
пер воно невпізнанно змінило
своє обличчя, З а казково ко
роткий час виросли квартали 
багатоповерхових будинків. З а 
мість піскуватих покручених 
вулиць простягліїся рівними 
лініями заасфальтовані тротуа
ри, появились розкішні кашта
нові та липові алеї.

В місті вже вирує життя . 
Ось напроти — дитячий садок. 
Малеча на майданчику затіває 
цікаві ігри. Далі— кілька мага
з инів. Будівельники купують 
тут овочі, фрукти, різні товари.

В місті вже працюють шко
ли, клуби, кінотеатри, кіль-
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Немає
тісної співдружності

В сільгоспартілі імені Леніна 
не дбають про тісну співдруж
ність рільничих бригад із ме
ханізаторами. А це часто при
водить до сповільнення темпів 
робіт, простоїв потужної тех
ніки. Т ак, нещодавно простояв 
цілий день комбайновий агре
гат Іллі Голінки л ише тому, 
що колгосп не забезпечив ма
шину транспортом і людьми. 
Слід правлінню артілі налаго
дити організацію праці.

П. СТОЙКО,
колгоспник.

Де купити цигарок?
Часто це питання можна 

чути від багатьох осіб. Пи
тання цілком справедливе. Ос
таннім часом у магазинах рай
центра ніде купити дешевих 
цигарок. Доводиться курцям 
діставати куриво на селі або 
в сусідньому районі.

Керівники райспоживспілки 
не дбають про правильний роз
поділ цигарок між торговельни
ми точками району. Коли, на
решті, споживач зможе купити 
дешевих цигарок у райцентрі?

М. ПРОХОРЕНКО, 
житель райцентра.

Випікати якісний хліб
Працівники пекарні Ново- 

Миргородського ССТ погано дба
ють про високу якість випікан
ня хліба. Бувають випадки, 
коли в тісто попадають сторон
ні речі. Так, в одній з хлібин, 
яку я купив у продовольчому 
магазині, виявив... монету та 
шматок мішковини.

Правління ССТ та його голо
ва С. Бондаренко покликані 
навести належний санітарний 
порядок на пекарні з тим, 
щоб трудящі могли одержувати 
якісну продукцію.

Г. ЧЕРНЯКОВ, 
шофер автороти.

По 25 поросят на свиноматку буде!
На свинарській фермі кол

госпу імені Хрущова я  почав 
працювати понад десять ро
ків тому. Весь час наполег
ливо борюся за підвищення 
продуктивності свиней. Поза
торік побував у Москві на Все
союзній сільськогосподарській 
виставці, де запозичив багато 
цінного і повчального з досві
ду передовиків. Кращі прийоми 
праці запроваджую у себе на 
фермі.

Від кожної свиноматки що
року одержую не менше двох 
опоросів. Для цього тварин 
дбайливо доглядаю, утримую 
їх в доброму стані.

В нинішньому році від кож
ної закріпленої свиноматки вже 
одержав по 15 поросят. Зараз 
на фермі проходить другий опо
рос. Взяте соціалістичне зобо
в’язан н я—одержати на свино
матку не менше 25 поросят— 
виконаю з честю.

Як свою кровну справу 
сприйняли ми, працівники тва
ринницьких ферм, завдання 
Комуністичної партії—протягом

ближчих років наздогнати Аме
рику по виробництву молока, 
м’яса, масла на душу населен
ня. З новою силою розгортаємо 
змагання за підвищення про
дуктивності тварин.

Разом зі мною працюють 
свинарі Матвій Вайвала та ком
сомолець Борис Ткаченко, який 
прий шов на ферму два роки 
тому після закінчення школи. 
В цьому році з нами почав 
працювати Леонід — менший 
брат Бориса Ткаченка, який 
також сумлінно виконує свої 
обов'язки. Зараз доглядаємо, 
крім свиноматок, відгодівельну 
групу в к ількості 120 свиней.

Треба сказати, що правління 
колгоспу ще недостатньо дбає 
про створення належних умов 
для роботи свинарів. Так, сви
нарник, де утримуємо свиней, 
потребує ремонту,  але цим н і
хто не займається. Слід також 
відремонтувати станки, годів
ниці тощо.

Г. НАУМЕНКО, 
свинар колгоспу імені 
Хрущова.

свої води на сотні кілометрів. 
Велетенське водосховище буде 
живити водою всі південні гід
роелектростанції Дніпра.

Уже тепер видно контури 
майбутньої греблі. Будівельни
ки в нинішньому році намили 
мільйони кубометрів грунту, 
значно опередивши встановле
ний графік. Висока гребля про
стяглася на кілька кілометрів.

Вечір. Гідробудівельники на 
автомашинах повертаються в 
місто. Біля греблі їх зустрічає 
чорнява дівчина з червоним 
прапорцем у руках. Вона пиль
нує за тим, щоб біля котлова
на не залишились люди. Через 
годину підривники висадять у 
повітря нові тонни граніту.

На всіх ділянках великої 
будови к ипить напружена пра
ця. Колектив гідробудівельни
ків бореться за те, щоб най
ближчим часом розпочати за
кладання бетону у приміщен
ня ГЕС.

М. СЕРГІЄНКО.
м. Хрущов.

гутні машини розбивають  й ого 
і автоматично посилають далі 
до заводу залізобетонних кон
струкцій. Цей завод після вве
дення в дію всіх його агрегатів 
даватиме понад 130 тисяч ку
бометрів продукції на рік.

Бригада бурильників за 
вершила роботу і пробила в 
гранітній скалі котлован для 
майбутнього судноплавного 
шлюзу. Цими днями каменярі, 
екскаваторники та шофери за
кінчили виготовлення котлова
на для приміщення гідроелек
тростанції. Тут вибрали сотні 
тисяч кубометрів граніту. Вже 
розпочалося будівництво бетон
ної естакади.

Перед нами широке плесо 
річки. На обох її берегах ки 
пить гігантська робота. Там і 
тут працюють могутні земсна
ряди. Біля майбутнього порту 
гідромеханізатори намили вели
ку грунтову косу, яка  утворює 
тиху бухту і захищатиме суд
на від хвиль Кременчуцького 
моря. Майбутнє море розіллє

к а їдалень тощо. Завершується 
будівництво ретрансля ційної те
левізійної станції.

Це нове місто Хрущов. Бу
дівельники дали слово повніс
тю здати всі квартали міста в 
експлуатацію до сорокової річ
ниці Великого Ж овтня. Свого 
слова вони дотримують. Вранці, 
коли ми прибули на новобудо
ву, наш автобус зупин ився бі
ля одного великого будинку. 
Муляри укладали цеглові бло
ки на другому поверсі. Тут
майорів червоний прапорець 
кращої бригади.

Минув день. Ввечері ми зно
ву прибули до цієї будови. Та 
її вже не впізнати. Будинок 
виріс більш як  на два поверхи.

Нове місто красується на 
мальовничому березі Дніпра. 
Трохи н ижче піднялися високо 
вгору велетні-башти бетонно
го заводу, поруч розкинувся 
каменедробильний агрегат. У 
кілька кінців транспортери не
суть будівельний граніт. Мо

Про трансляцію 
радіопередач

Хлібороби села Мартоноші з 
великим інтересом слухають 
радіопередачі з  Москви. Особ
ливо багато цікавого можна 
почути по радіо в ці дні, ко
ли в столиці нашої Батьківщи
ни проходить VI Всесвітній 
фестиваль молоді.

Та, на жаль, працівник и 
Панчівського радіовузла несум
лінно виконують свої обов'я з 
ки. Трансляція радіопередач 
провадиться неякісно, з велики
ми перебоями. Все це викли
кає законне обурення у кол
госпників.

Варто також сказати і про 
роботу телефоністок у с. Пан
чевому. Адже інколи доводить
ся дуже довго дзвонити, щоб 
викликати комутатор.

К оли ж , начальник Панчів
ського поштового відділення 
т. Каптинар наведе порядок у 
роботі радіовузла та комута
тора?

С. БАЙБОРОША, 
голова виконкому Марто
носької сільради.

Кіровоградська область. В сільгоспартілі імені Максима Горько
го, Хмелівського району, широко розвинене вівчарство. Тут налі
чується 1046 овець, переважно напівтонкорунних, асканійської по
роди. Передовий вівчар артілі П. П. Закордонець щороку доби
вається високої продуктивності поголів'я овець і забезпечує кол
госпові великі прибутки. Тільки в минулому році він настриг по
5,3 кілограма вовни від вівці і одержав по 178 ягнят на кожні 
100 вівцематок. У відповідь на лист ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР про дальший розвиток вівчарства і збільшення виробництва 
вовни в нашій країні П. П. Закордонець зобов’язався за рахунок 
наступного другого окоту і осінньої стрижки овець довести в цьо
му році настриг вовни до 6,4 кілограма від вівці і значно збіль
шити приплід ягнят на кожні 100 вівцематок. Він уже настриг по
5,3 кг вовни від вівці і одержав 170 ягнят на кожні 100 вівцематок. 

На фото: вівчар П. П. Закордонець з своєю отарою овець.

Фото Г. Вєрушкіна. (Фотохроніка РАТАУ).
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