
Про л е т а р і  в с іх  к р а їн ,  є д н а й т е с я !

Л ЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Тваринництву— м іцну кормову базу
Колгоспники і механізатори 

нашого району, як  і всі радян
ські люди, гаряче підтримали 
заклик рідної Комуністичної 
партії—в найближчі роки наз
догнати Америку по вироб
ництву м’яса, молока і масла 
на душу населення. Трудівни
ки колгоспного села з новою 
силою включилися у соціаліс
тичне змагання за підвищення 
продуктивності громадського 
тваринництва, за виконання 
зобов’язань, взятих на честь 
40-річчя Великого Жовтня.

Головним завданням сьогод
ні є створення міцної кормо
вої бази, яка  послужить ос
новою для дальшого різкого 
збільшення виробництва про
дуктів тваринництва. Саме те
пер слід у кожному к олгоспі 
використати всі резерви нагро
мадження кормів, що дозволить 
поліпшити годівлю тварин, уріз
номанітити раціони. Негайно 
закінчити скиртування соломи 
та полови, домогтися безумов
ного виконання і перевиконан
н я встановлених завдань на
силосуванні кормів — ось що 
повинно стояти зараз в центрі 
уваги керівників колгоспів і 
МТС, всіх хліборобів та меха
нізаторів.

Будуть корми— не страшна зи
ма, говорить мудре народне при
слів’я . Той справжній господар, 
хто організував вчасне скирту
вання соломи, силосування кор
мів, використовуючи для цього, 
всі можливості і резерви. Го
ловним резервом, я к і в мину
лі роки, є кукурудза. Це справ
ді чудова культура. Кукуруд
зяний силос—високопоживний 
корм і треба заготовити його 
якомога більше.

Посилюють темпи силосуван
ня кормів сільгоспартілі імені 
Петровського, імені Дзержин
ського, імені Карла Маркса та 
інші. Тут докладають всіх зу
силь до того, щоб заготовити 
на кожну корову не менше 10 
тонн повноцінного силосу.

Всі сили і засоби треба ви
користати для прискорення си
лосування. Не можна забувати, 
що поживні якості силосу у 
значній мірі залежать саме від 
того, коли буде зібрано та по
дрібнено зелену масу. А тому, 
крім комбайнів, треба використа
ти на силосуванні й інші засоби,

організувати також ручне зби
рання. Виділити необхідний 
транспорт для перевезення си
лосної маси до траншей.

Проте в колгоспі імені Орд
жонікідзе н ічого ще не зроб
лено для успішного силосуван
ня кормів. Тут закладено тіль
ки 259 тонн силосу при пла
ні 1351. Чому це не викликає 
тривоги у голови колгоспу 
Д. Руденка, зоотехніка І. Бон
даренка та в керівників Ново
миргородської МТС, яким доб
ре відомо, що без достатку кор
мів колгосп і далі відставати
ме по виробництву продуктів 
тваринництва.

Ганебно зволікають силосу
вання у колгоспах імені Сталіна 
(с. Пурпурівка), «Перемога», 
імені Калініна та ряді інших. А в 
колгоспі імені Чапає ва закла
дено силосу лише 1090 тонн з 
плану 2687. Більше того, тут 
зовсім не приступали до си
лосування качанів, не завер
шили скиртування соломи з 
площі понад 300 гектарів. Чому 
ж голова колгоспу А. Пушен
ко та зоотехнік А. Зова миря
ться з таким становищем? Чо
му вони ставлять під загрозу 
зриву виконання планів нагро
мадження кормів?

Консервуванню качанів слід 
приділити виключну увагу з 
тим, щоб заготовити їх не мен
ше 5 тонн на кожну свиномат
ку та по 3 центнери на вівцю.
Однак тільки поодинокі кол
госпи приступили до силосуван
ня качанів. Понад 400 тонн си
лосу з качанів закладено в кол
госпі імені Куйбишева, 100 
тонн—в колгоспі імені Вороши
лова.

В кормових балансах колгос
пів значне місце займають гру
бі корми, зокрема солома. Тим
часом в ряді колгоспів вкрай 
повільно завершують скирту
вання цього корму. Так, з пло
щі близько 200 гектарів не 
зібрано солому в колгоспі іме
ні Хрущова. Не краще стано
вище і в колгоспах імені Свер
длова, імені Кірова.

Заготівля кормів — бойове 
завдання. Обов’язок сільських 
комуністів і комсомольців — 
очолити змагання колгоспників 
на заготівлі кормів, взяти цю 
важливу справу під неослаб
ний контроль.

З В Е Д Е ННЯ
про хід силосування зеленої маси кукурудзи станом 

на 15 серпня 1957 року 
(подається в процентах до плану)

Назва колгоспів
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ім. Петровського 78,0
ім. Дзержинського 59,6
ім. Карла Маркса 59,5
ім. М. Горького 57,8
ім. Кірова 54,7
ім. Жданова 52,2
ім. Чкалова 50,1
ім. Будьонного 47,8
ім. Шевченка 46,7
ім. Сталіна (Март.) 43,8

ім. Свердлова 42,7
ім. Куйбишева 41,2
ім. Леніна 39,5
ім. Хрущова 37,8
ім. Чапаєва 34,7

„Шлях Леніна” 34,7
„Перемога” 30,9

ім. Ворошилова 29,0
ім. Калініна 19,9
ім. Сталіна (Пурп.) 17,9
ім. Орджонікідзе 16,9

По Панчівській МТС 46,1
По Н-Миргород. МТС 38,9

По району 42,2

Ініціатори соціалістичного змагання

Ленінград. Вперше в країні соціалістичне змагання виникло на ленінградському заводі „Красный 
выборжец”.

15 березня 1929 року бригада обрубників, керована Михайлом Єлисейовичем Путіним, підписала 
перший у країні колективний договір на соціалістичне змагання. Незабаром почин красновиборжців бу
ло підхоплено на інших підприємствах Радянського Союзу.

З  того часу минуло більше чверті століття. За цей період у цехах заводу проведено велику ре
конструкцію. Тапер не впізнати того місця, де працювала бригада М. Є. Путіна. Ручну працю замі
нили машини, дедалі ширше впроваджується автоматизація.

Колектив підприємства на честь 40-х роковин Великого Жовтня бореться за дострокове виконан
ня річного плану. 

На фото: (зліва)—бригада М. Є. Путіна (другий зліва) за роботою (фото 1929 року). Справа— 
в трубопресовому цеху, де раніше працювала бригада М. Путіна. Бригадир А. Г. Наумов (зліва) і 
пресувальник Л. Ф. Коньков, які виконують норми на 150—160 процентів, обробляють мідні труби 
великого діаметра.

Фото В. Капустина. (Фотохроніка РАТАУ).

ПОРУШУЮТЬ ПРАВИЛА АГРОТЕХНІКИ
Високий урожай наступного 

року в значній мірі залежати
ме від того, я к буде проведе
на сівба озимих культур. Ко
жен хлібороб повинен пам 'ята
т и, що насіння треба висівати 
тільки високоякісне в добре 
оброблений грунт, в кращі 
строки.

Колгоспи району з кожним 
днем нарощують темпи сівби. 
Але вже в перші дні в ок
ремих артілях допускається 
порушення агротехнічних ви
мог. Так, в сільгоспартілі іме
ні Сталіна (с. Мартоноша) в 
третій рільничій бригаді, якою 
керує т. Друмашко, насіння 
заробляють надто мілко, в той 
час, коли його слід заробляти 
на глибину не менше 5 —7 сан
тиметрів. Про це знає агроном 
колгоспу П. Чугут, але відпо
відних заходів не вживає.

В колгоспі імені Дзержин
ського висівають зерно у на
п іввологий грунт. Це може при
вести до псування насіння. Та 
агроном Д. Кучеренко мирить
ся з цим.

Висівати в грунт насіння 
треба протруєним. Проте агро
ном колгоспу імені Петровсько
го Є. Тарасова за цим не 
слідкує.

Треба негайно усунути не
доліки, я к і ще є на сівбі ози
мих культур.

Обов’язок колгоспних агро
номів— ретельно слідкувати за 
я кісним проведенням осінньої 
сівби, не допускати порушень 
агротехніки.

Ф. МІЛЬЄВ,
головний агроном Панчів
ської М ТС .

Без т існої співдружності
В сільгоспартілі імені Кіро

ва, де головою правління 
Т. Опальченко, польові роботи 
проводяться не комплексно. 
Повільно готується грунт п ід 
сівбу озимих культур. Із пла
ну 731 гектар впорано тільки 
583 гектари. З волікається тут 
оранка грунту на зяб.

У тракторній бригаді, яку 
очолює Василь Ружин, часто 
простоюют ь трактори із-за тех
нічних несправностей, між ме
ханізаторами і колгоспниками 
немає тісної взаємодії. Брига
дир тракторної бригади В. Ру
жин та бригадир рільничої 
бригади Г. Шевченко не ра
дяться між собою, як  краще 
виконати те чи інше завдання, 
що приводить до розтягування 
строків робіт.

Ф. ОЛЕКСІЄНКО.

Орють грунт на зяб
Працівники тракторної брига

ди Панчівської МТС, де брига
диром Степан Кізіль, вчасно 
закінчили оранку грунту під 
посів озимих культур в обслу
жуваному колгоспі імені Калі
ніна. Зараз вони переключи
лися на сівбу озимих культур 
і оранку грунту на зяб. Вже 
виорано близько 100 га зябу.

Добре трудяться на цих ро
ботах трактористи бригади Іван 
Ш евчук, Василь Кізіль, Ан
дрій Побережець, Микола Б е
ценко та інші. Вдень вони сі
ють озимі культури, а вночі 
піднімають зяб.

С. АДОНЬЄВ, 
диспетчер Панчівської 
МТС.

Організовано включилися в сівбу
Добре дбають про високий 

урожай наступного року тру
дівники сільгоспартілі імені 
Будьонного. Колгоспники арті
лі та механізатори тракторної 
бригади, яку  очолює Микита 
Гончар, всі роботи провадять 
комплексно. Вже закінчено 
оранку грунту під озимі куль
т ури на площі 756 гектарів, 
завершено скиртування со
ломи на площі понад 1200 гек
тарів. Хлібороби організовано 
включилися у сівбу озимих 
культур.

На сівбі працюють два агре
гати, по три сівалки в кожно

му. Вже посіяно 75 гектарів 
жита на зелений корм і понад 
100 гектарів пшениці перех
ресним способом на зерно.

Впевнено працюють на сівбі 
озимих культур трактористи 
Василь Слабенко, Никанор 
Дмитрієв, Валентин Байбороша 
і Віктор Власов. Добре обслу
жують агрегати сіяльники Ні
на Чоботар, Галина Токаренко, 
Ольга Кокош, Віра Петрова та 
інші.

Хлібороби дали слово сівбу 
озимих культур провести вчас
но і на високому агротехніч
ному рівні.

І. СТЕПАНОВ.

Н А Р О Щ У В А Т И  ТЕМПИ ОСІННЬОЇ СІВБИ

Щоб створити міцну кормову базу, 
слід привести в дію всю наявну техніку, 
всіх людей, добитися, щоб з полів було 
зібрано і заскиртовано кожний кілограм 
соломи, щоб плани силосування були ви
конані і перевиконані кожним колгоспом.
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Наздогнати Америку — справа нашої честі
Кримська область. В 

сільгоспартілі „Шлях 
до комунізму”, Євпа
торійського району, 
налічується понад 1300 
штук індичок. Тепер 
на відгодівлі перебуває 
близько 1000 голів. 
Найближчим часом 
колгоспники здадуть 
державі понад 1500 кі
лограмів індичач о го  
м’яса.

На фото: пташниця
Ганна Іванівна Но
викова годує індичок.

Фото Г. Бородіна.
(Фотохроніка РАТАУ).

По 65 яєць на качку-несучку
Великі і почесні завдання 

покладаються на працівників 
колгоспних птахоферм. Вони 
покликані ще наполегливіше 
боротися за підвищення про
дуктивності птиці, збільшення 
грошових доходів від ціє ї галузі.

—Ганна Пухальська сумлін
на трудівн и ця,—говорять кол
госпники про досвідчену пташ
ницю колгоспу ім. Куйбишева.

Г. Пухальська кілька років 
любовно вирощує водоплавну 
птицю. Зараз вона доглядає 
понад 2400 голів качок. Від 
кожної качки-несучки в цьому 
році вже одержала по 65 штук 
я єць.

М. С ВИНАР, 
бухгалтер сільськогоспо
дарської артілі імені Куй
бишева.

Дамо більше м’яса країні
Торік я  закінчила дев’ять 

класів і пішла працювати сви
наркою в колгосп імені Лені
на. Мені доручили доглядати 
відгодівельну групу свиней. 
Спочатку було нелегко працю
вати : бракувало досвіду.

Зараз труднощ і  залишились 
позаду. В цьому році я  вже 
відгодувала 70 голів свиней 
живою вагою 90 і більше к і
лограмів кожна. Одержала нову 
групу свиней 76 голів.

Головне в нашій роботі—дос
татня к ількість повноцінних 
кормів, правильний догляд тва
рин. Свиням згодовуємо кор
мовий буряк, ячну дерть, яку  
завжди запарюємо, зелену ма
су кукурудзи тощо. Добовий 
приріст в ж ивій  вазі кожної

відгодівельної свині становить 
600 і більше грамів.

Комуністична партія постави
ла завдання—в найближчі ро
ки наздогнати США по вироб
ництву м’яса, молока та масла 
на душу населення. Тваринни
ки нашої артілі впевнені в то
му, що ці завдання реальні і
ми їх  будь-що виконаємо. За
раз у колгоспі провадиться за
готівля кормів. Вже закладено 
понад 1500 тонн силосу із сте
бел кукурудзи, а також 100 
тонн початків кукурудзи.

Міцна кормова база дасть 
можливість тваринникам артілі 
достроково виконати взяті зо
бов’язання.

П. СОТНИК,
свинарка колгоспу імені 
Леніна.

За словом—діло
Піднесенням трудової актив

ності відповідають працівники 
тваринницьких ферм колгоспу 
імені М. Горького на заклик 
Комуністичної партії наздогна
ти США по виробництву моло
ка, масла, м’яса на душу на
селення. Свої підвищені зобо
в 'язан н я  колгоспники підкріп
люють практичними ділами.

Ось, наприклад, свинарка 
Харитина Клоко. Закріплене 
поголів’я  доглядає дбайливо, 
вчасно годує свиней, слідкує 
за чистотою. Від кожної сви
номатки передова трудівн иця 
вж е одержала по 14 поросят.

Серед доярок колгоспу най
кращих показників у боротьбі 
за високі надої молока дома
гається Раїса Драч. Молода 
доярка побувала в Москві на 
Всесоюзній сільськогосподар
ській виставці, запозичила 
багато цінного з досвіду пере
довиків.

Раїса Драч стала краще до
глядати корів, правильно ор
ганізовує їх  роздоювання. Ко
ровам, які підвищують надій, 
збільш ує даван ку кормів. Кра
ща доярка в цьому році надої 
ла н а  кожну корову близько 
2000 літрів молока.

М. ПОГОРІЛИЙ.

Кращі тваринники
На честь славних 40-х роко

вин Радянської влади ширить
ся соціалістичне змагання се
ред колгоспних тваринників.

Н айкращ их успіхів по одер
жанню ягнят на 100 вівцема
ток по зоні Панчівської МТС 
домагається чабан колгоспу
імені Калініна Катерина Хари
тонівна М артиновська. На 100 
вівцематок за сім місяців цьо
го року вона одержала по 130 
ягнят і з кожної вівці настриг
ла по 4 ,5 кілограма вовни.

Молода доярка із колгоспу 
імені Ш евченка Любов Павлів
на Сланевська від кожної ко
рови вже надоїла понад 2000 
літрів молока.

М. МИХАЙЛЮКОВА.

Дбаємо про корми
П рацівника свиноферми на

шого колгоспу домагаються 
непоганих успіхів у збільшенні 
виробництва свинини. Так, за 
сім місяців цього року на 100 
гектарів ріллі вироблено по 
16 ,8  центнера свинини.

Сумлінно трудиться на від
годівлі свиней Тамара Крику
н ен ко. Вона старанно доглядає 
відгодівельну групу, вчасно 
провадить годівлю тварин, до
магається високого добового 
приросту свиней в живій вазі.

Щоб надалі підвищувати про
дуктивність тварин, колгоспни
ки заготовляють корми. Вже 
закладено більше 2 000 тонн 
силосу із стебел кукурудзи 
при плані 3861 тонна. Засило
сували понад 100 тони почат
ків кукурудзи.

І. БОРИСКО, 
голова колгоспу імені Бу
дьонного.

Т. в. о. редактора 
Г. БЕЗВУШКО.
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За 755 центнерів молока на 
100 г е к тарів

Колгоспники нашої артілі 
всі зусилля спрямовують на 
успішне розв’язання поставле
н ого Центральним Комітетом 
партії завдання — наздогнати 
США по виробництву м’яса, 
молока і масла на душу насе
лення. Уже в цьому році кол
госп зобов’язався одержати 
600 центнерів молока і 72 
центнери м’яса на 100 гектарів
сільськогосподарських угідь, а 
в 1960 році— 755 центнерів 
молока і 110 центнерів м’яса.

Це високе зобов’язання є для 
нас реальною справою. Адже в 
минулому році колгосп уже 
одержав по 534 центнери мо
лока на 100 гектарів землі. 
Від кожної корови було надоє
н о по 3861 кілограму молока.

Я к ми добиваємося підви
щен ня удійності корів? Насам
перед за рахунок створення 
міцної кормової бази. Головну 
увагу приділяємо виробництву 
кукурудзи, посіви я кої в цьо
му році займають майже чверть 
всієї посівної площі. Б ільша

частина врожаю цієї культури 
використовується на силос, при
чому для корів силосуються 
стебла, а також качани разом 
із стеблами. Силосуємо стебла і 
після збирання спілої кукуруд
зи, додаючи до них жом і 
гичку цукрових буряків. Це 
дало нам можливість заготов
ляти по 12 тонн кукурудзяно
го силосу на кожну корову.

В зимовий період ми вклю
чаємо в раціони тварин , крім 
кукурудзяного силосу, подріб
нене зерно кукурудзи і бобо
вих культур, макуху, сіно, кор
мові коренеплоди.

Пасовищ у нашому колгоспі 
майже нема. Тому худоба 
перебуває на стійловому утри
манні і в літніх таборах. На 
п очатку весн и тварини ді
стають свіжоскошене жито, тра
ви, кукурудзу першого строку 
сівби. Згодом даємо коровам 
кукурудзу пізніших строків 
сівби і зелен у масу з після
жнивних посівів інших кормо
вих культур, а  також отаву,

кабачки, кормові гарбузи, ка
вуни, коренеплоди та інші со
ковиті корми.

Бобові і макуха, які містять 
велику кількість білків, зай
мають значне місце і в зимо
вих і в літніх раціонах годівлі 
худоби. Наші тваринники на
власному досвіді переконалися 
в тому, що включення  в ра
ціони достатньої кількості біл
кових кормів дає змогу змен
шити витрату основних кормів 
на одиницю продукції в пів
тора-два рази. Кожна корова 
дістає, крім грубих і соковитих
кормів, з розрахунку на один 
кілограм надоюваного молока 
по 200 грамів дерті і по 50 грамів 
м акухи,  або відповідної кіль
кості інших білкових кормів.

У збільшенні надоїв молока 
велику роль відіграло також 
поліпшення  породності молоч
ної худоби. Завдяки цьому 
ми стали одержувати , при тій 
самій затраті кормів, молока в 
середньому від корови значно 
більше, ніж  раніш при іншому 
складі молочного стада. Тепер 
усе поголів’я  корів — помісне, 

 одержане від схрещування

холмогорської і симентальської 
порід. Наші тваринники без
устанно продовжують роботу 
над підвищенням продуктив
ності молочного стада, попов
нюючи його телицями від най
більш удійних корів.

Усе це сприяє безперервно
му підвищенню продуктивності 
молочної худоби. За  6 місяців 
цього року в колгоспі вже на
доєно по 2146 кілограмів мо
лока від кожної корови, що 
становить 308 центнерів на 
100 гектарів землі.

Слід сказати, що колгосп 
добивається збільшення виходу 
молока не тільки шляхом під
вищення удійності корів, але її 
збільшення їх кількості. Тепер 
на кож ні 100 гектарів землі в 
колгоспі налічується по 15 
корів — 46 процентів усього 
стада великої рогатої худоби. 
В 1960 році сподіваємося мати 
не менше 22 корів на 100 
гектарів земельних угідь.

Л. БОЙКО, 
зоотехнік колгоспу „Здо
буток Жовтня", Тальнів
ського району, Черкаської 
області.

У відповідь на заклик партії
Трудівники л ікарівського кол

госпу «Шлях Лен іна» активно 
підтримали заклик Комуністич
ної партії— наздогнати в най
ближчі роки Америку по вироб
ництву м’яса, молока та масла 
па душу населення. Ми також 
одностайно схвалили рішення 
червневого Пленуму ЦК КПРС, 
на якому було викрито учас
ників антипартійної групи, які 
не вірили у величезні можли
вості соціалістичного сільського 
господарства. Нас, простих кол
госпників, дуже обурило те, що 
група Маленкова, Кагановича і 
Молотова виступила проти захо
дів партії по швидкому збільше
нню виробництва продуктів тва
р инництва і піднесенню матері
ального і культурно-побутово
го рівня нашого народу.

Завдяки заходам, як і вжили 
партія і уряд, за остан ні роки 
сільське господарство швидко 
пішло вгору. Це ми бачимо і 
на прикладі свого колгоспу. 
Раніше наша артіль відставала 
по виробництву тваринницької 
продукції. Новий порядок пла
нування, велика допомога дер
жави дозволили нам швидко по
долати відставання. За  сім мі
сяців 1957 року колгосп уже
виробив близько 120 центнерів 
молока та понад 13 центнерів 
м ’яса на 100 гектарів земель
н их угідь.

Розповім про себе. Дояркою 
працюю сьомий рік. Ось уже 
чотири роки доглядаю одну й 
ту ж групу— 12 корів. Це доз
волило глибоко вивчити індиві

дуальні особливості кожної 
тварини. Під час годівлі я  вра
ховую звички і смаки тварин. 
Ось, наприклад, корова по 
кличці «Льотка» краще поїдає 
корми, коли її поставити окре
мо від інших тварин.

Добра годівля корів—це чи 
не основне в боротьбі за висо
кі надої молока. Та, крім цьо
го, тварин слід дбайливо догля
дати, правильно запускати 
і готувати їх до отелення.

Відомо, що після розтелення 
продуктивність корови підвищу
ється. Видачу кормів збільшую 
тим коровам, як і підвищують 
надій. Так, в моїй групі є ко
рова «Чина». Вона з другим 
телям. Добовий надій молока 
від цієї корови становить 1 8 — 
20 літрів.

В цілому ж зараз надоюю щод
ня па кожну корову близько 
10 літрів молока.

Найвідповідальніший процес 
у роботі доярки— це доїння.  
Вим’я  корови підмиваю, насухо 
витираю. Проводжу кілька ра
зів масажування, що сприяє 
кращій віддачі молока. В ни
нішньому році вже надоїла від 
кожної корови понад 1800 літ
рів молока.

У відповідь на заклик партії 
працівники ферм нашого кол
госпу ще ширше розгортають 
змагання за різке збільшення 
виробництва продуктів тварин
ництва.

В. СІМІРЯКОВА, 
доярка колгоспу „Шлях 
Леніна".

Трудівники сільського господарства нашого району 
гаряче підтримали заклик Комуністичної парті ї—в най
ближчі роки наздогнати Сполучені Штати Америки по 
виробництву м’яса, молока і масла на душу населення. 
Всюди шириться змагання за усп ішне здійснення взятих 
соціалістичних зобов’язань.

Сьогодні районна газета публікує на цій сторінці 
виступи кращих тваринників і матеріали про успіхи пе
редовиків.
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