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ЛЕНІНЕЦЬ
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України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Очолити трудову активнысть хліборобів
Соціалістичне змагання — це 

могутня сила розвитку ін іц іа
тиви і трудової активності мас. 
У Зверненні ЦК КПРС і Ради 
Міністрів Союзу РСР до всіх 
працівників сільського госпо
дарства говориться: «1957 рік 
повинен стати роком нового, 
більш могутнього піднесення 
сільського господарства. Інте
реси Батьківщини вимагають, 
щоб зусилля трудівників с іль
ського господарства були спря
мовані на дострокове виконан
ня наміченої Партією і Урядом 
програми крутого піднесення 
сільськогосподарського вироб
ництва у шостій п ’ятирічці».

Колгоспники та механізато
ри району сповнені єдиним 
прагненням перетворити в ж ит
тя це завдання і зробити 1957
рік переломним роком у  даль
шому розвитку всіх галузей 
колгоспного виробництва. Пар
тійні, профспілкові та комсо
мольські організації вживають 
заходів, спрямованих на роз
гортання соціалістичного зма
гання за зразкове проведення 
зимівлі громадської худоби, за 
бойову п ідготовку до весняної 
сівби.

Я к і всі трудящі нашої рід
ної Вітчизни, колгоспне селян
ство району готується гідно 
відзначити знаменну дату— со
рокаріччя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. В ці 
дні з великою силою проявляє
ться творча ініціатива хліборо

бів, тваринників та механіза
торів. Ознаменувати ювілейну 

дату новими виробничими ус
піхами—таке баж ання  кож но
го трудівника.

Кілька днів тому пролунав 
заклик колгоспників сільгосп
артілі імені Молотова до всіх
трудящих району розгорнути 
змагання за дострокове вико
нання завдань другого року 

  шостої п’ятирічки. Кам’янці 
взяли на себе почесне зобов’я 
зан н я—виробити в 1957 році 
на кож ні 100 гектарів земель
них угідь по 200 центнерів 
молока, по 40 центнерів м 'я 
са, в тому числі свинини на 
кожні 100 гектарів ріллі по 
30 центнерів. Своє слово під
кріплюють ділом. Колгосп йде 
в перших рядах по виробни
цтву м’яса та молока.

Заклик кам’янців знайшов 
одностайну підтримку в тварин
ників колгоспів імені Ш евчен
ка, імені Маленкова, імені Во
рошилова та інш их. Борються 
за підвищення продуктивності 
громадського тваринництва кол

госпники сільгоспартілей імені 
Хрущова, імені Сталіна (с. Пур
пурівка), імені Калініна.

Та не можна закривати очі 
на те, що окремі колгоспи ще 
слабо використовують наявні 
можливості та резерви. Не 
зробили висновків з помилок 
минулого року правління і 
партійні організації колгоспів 
імені Орджонікідзе та імені 
Чапаєва. Соціалістичним зма
ганням керують поверхово, не
вивчають і не підтримують 
цінної ініціативи трудівників. 
Секретарі первинних парторга- 
н ізацій М. Керосір та А. Зова 
не цікавляться, як  виконують 
взяті зобов'язання доярки, 
свинарки, ланки, бригади. Кол
госпи мають низькі показники 
по виробництву тваринницької 
продукції, зволікають підготов
ку до весняної сівби .

Різко знизились надої моло
ка порівняно з минулим роком 
у колгоспі «Шлях Леніна». Та 
це не викликає тривоги у  сек
ретаря парторганізації колгоспу 
П. Піскового та зоотехніка 
В. Назаренка.

Первинн і партійні організа
ції покликані очолити соціаліс
тичне змагання трудящих на 
кожній ділянці роботи, бороти
ся за підтягування відстаючих 
до рівня передових. Треба вмі
ло очолити трудову активність 
мас, регулярно перевіряти 
виконання взятих зобов'язань, 
підсумки змагання за декаду, 
місяць обов’язково обговорюва
ти на зборах бригади, лан ки, 
серед тваринників.

Парторганізації зобов'язані 
повсякденно і оперативно усу
вати недоліки, як і заважають 
в роботі, створювати необхідні 
умови , щоб кожна доярка, 
свинарка, кожна ферма, брига
да, ланка успішно виконували 
взяті зобов’язання. Боротись 
за те, щоб досвід передовиків 
і новаторів ставав надбанням 
усіх трудівників.

Колгоспники та механізатори 
району, натхнені історичними 
рішеннями XX з ’їзду КПРС, ще 
ширше розгортають соціалістич
не змагання, спрямовують всі 
свої сили на забезпечення 
дальшого розквіту всіх галу
зей сільськогосподарського ви
робництва. Творчу активність 
вони спрямовують н а те, щоб 
у соціалістичному змаганні з 
хліборобами Великовисківського 
та Олександрійського районів 
одержати славну трудову пере
могу.

На передвиборних нарадах
В обстановці великого під

несення пройшли в районі пе
редвиборні наради представни
ків трудящих виборчих ок
ругів № 46 та №  47. Учас
ники нарад одностайно підтри
мали висунення кандидатами у 
депутати Кіровоградської об
ласної Ради депутатів трудя

щих товаришів Вижула Мико
лу Миколайовича та Єгорова 
Олексія Семеновича. На ок
ружних передвиборних нарадах 
прийняті звернення до всіх 
виборців: робітників і робітниць, 
колгоспників і колгоспниць, ра
дянської інтелігенції. Обрано 
також довірених осіб.

Ніна Арсентіївна Туркулець 
працює ланковою в сільгосп
артілі імені Дзержинського вж е 
8 років. За цей час вона на
була ч ималого практичного до
свіду, сумлінною працею за
воювала серед членів артілі ав
торитет і повагу.

Минулий господарський рік 
був радісним для Ніни і для
членів її  ланки. На кожному 
з 12 гектарів вони зібрали по 
250 центнерів цукрових буря
ків. Особисто ланкова на своїй 
ділянці зібрала по 256 центне
рів коренів з гектара.

Як же домоглася ланка та
ких показників? Боротьбу за 
врожай почали ще з осені 
1955 року. Механізатори вчас
но провели глибоку зяблеву
оранку. Взимку колгоспниці на 
відведену площу вивезли десят
ки тонн перегною. Заготовили 
достатню кількість попелу, 
пташиного посліду.

лин—перші радощі в боротьбі 
за виконання взятих соціаліс
тичних зобов’язан ь . Колгоспни
ці за 8 днів провели проривку 
рослин, вчасно закінчили пе
ревірку.

Н. А. Туркулець.

Настала весна. Цукрові бу
ряки посіяли своєчасно. Під 
час сівби в грунт вносили мі
неральні добрива.

З ’явилися дружн і сходи рос-

У П Е Р Е Д О В І Й  Л А Н Ц І  К О Л Г О С П У
Члени ланки вели активну 

боротьбу з шкідниками рослин. 
Велику роль у цьому відіграла 
вчасна підготовка обпилювачів, 
отрутохімікатів. Довгоносиків 
збирали також вручну. На про
тязі літа тричі провели під
живлення рослин мінеральни
ми добривами.

На збиранні вирощеного вро
жаю працював бурякокомбайн 
і підіймач. Сировину зібрали 
вчасно і без втрат.

В цьому році колгоспниці 
дали слово виростити і зібрати 
з кожного гектара закріпленої 
площі по 300 центнерів цук
рових буряків. Зараз вони
діяльно готуються до весни: 
вивозять на поле перегній, зби
рають попіл, пташиний послід. 
Добре працюють члени л ан ки 
М. Ніколаєва, О. Пістоль, 
О. Ільїн , Г. Пістоль та інші.

Д. КУЧЕРЕНКО, 
агроном колгоспу.

П іонерський з бір
Голова ради дружи

ни імені Зої Космодем'
янської Ново-Миргород
ської школи - інтернату 
К. Головко оголошує збір 
загону піонерів шостих 
класів на тему: „Що ми
вміємо робити" відкритим 
Піонер І. Забігай у вступ
ному слові говорить про 
любов до праці.

Потім піонери прис
тупили до роботи. Дівчат
ка вишивали і в’язали. 
Кращими визнано вишив
ки Р. Васильєвої і в’язання 
Г.Кулініч. А. Григор’єв до
бре скопіював із журналу 
картинку. Група піо
нерів в 14 осіб продемон
струвала свої уміння в

перепльотній справі. Без
доганно виконали цю ро
боту А. Губа і В. Паха- 
люк.
    Показали свою май
стерність у художньому 
випилюванні А. Бочин, 
І. Савенко та інші. В. Жи- 
вик і В. Захарченко зро
били із жерсті совки.

О. Вербіцька і В. Сергі- 
єнко зварили смачний 
картопляний суп.

Всі присутні оглянули 
виставку робіт піонерів.

Закінчився збір худож
ньою частиною.

М. СУХОВ, 
вчитель школи-ін- 
тернату.

Д о посл уг тр уд ящ и х
Для поліпшення об

служування трудящих Но
во-Миргородська авторота 
виділила три автомаши
ни, в тому числі одну 
для перевезення вантажів. 
Два автомобілі спеціаль
но обладнані для переве
зення пасажирів по мар
шруту Ново-Миргород— 
Кіровоград. Десятки лю
дей користуються щод
ня послугами автотранс
порту.

О. КУШНІРОВ,
диспетчер автороти.

Вивозять  гній на поля
Звернення ЦК КПРС і 

Ради Міністрів СРСР 
знайшло гарячий відгук 
серед механізаторів Пан
чівської МТС. Тракторні 
бригади посилюють тем
пи підготовки до весни.

Дійову допомогу на 
вивезенні гною в поле 
подають хліборобам кол
госпу імені Сталіна ме
ханізатори тракторної 
бригади № 5, де брига
диром О. Гаврилов. За 
короткий період вони ви
везли біля 500 тонн гною.

Добрих показників на 
вивезенні гною домогли
ся тракторні бригади, де 
бригадирами М. Гончар, 
О. Григорчук, С. Зайцев.

С. АДОНЬЄВ, 
диспетчер МТС.

Н айстаріш ий читач  
бібліотеки

Петру Матвійовичу 
Смадичу вже понад 60 
років. Літній колгоспник 
регулярно відвідує Пан
чівську сільську бібліоте
ку. В минулому році він 
прочитав 19 книг.

В селі Петра Матвійо
вича знають також як 
активного учасника ху
дожньої самодіяльності 
клубу.

К. СТОЯН, 
завідуюча сільсь
кою бібліотекою.

П ридбали трактори
З  кожним роком все 

ширше механізуються 
трудомісткі процеси в 
сільському господарстві. 
11 колгоспів району прид
бали власні трактори 
ДТ-14, які використову
ються взимку на підго
товці кормів до згодову
вання, на вивезенні гною 
на поля тощо. Нещодавно 
такі трактори придбали 
колгоспи імені Хрущова, 
імені Маленкова, імені 
Леніна та інші. 

І. ДМИТРЕНКО.

По  н а ш о м у  р а й о н у
Заготовили доброякісне насіння

В колгоспі імені Чка
лова повністю засипано і 
доведено до посівних кон
дицій насіння всіх куль
тур. Серйозно поставив
ся до цієї справи агро
ном сільгоспартілі В. Ко
нофіцький.

Мають також якісне 
сортове насіння ярих

культур у колгоспі імені 
Дзержинського. Агроном 
Д. Кучеренко подбав про 
добре зберігання посівно
го матеріалу.

Є. СТЕЦЕНКО, 
завідуюча конт
рольно- насінною 
лабораторіє ю.

Л исти з Донбасу
Комсомолець Володи

мир Миргородський пра
цював у сільгоспартілі 
імені Куйбишева. Торік 
по путівці комсомолу він 
поїхав трудитись на шах
ту в Донбас.

Теплі листи одержу
ють рідні і земляки від 
посланця комсомолу. Він 
пише про працю на шах
ті, про відпочинок молоді.

Щомісяця Володимир 
заробляє 1400—1600 кар
бованців. За сумлінну 
працю неодноразово пре
мійований. Молодь кол
госпу пишається своїм 
земляком.

Л. ПАНКУЛ, 
секретар комсо
мольської органі
зації колгоспу 
імені Куйбишева.

Вивчаю ть рад іотехніку
Гурток по вивченню 

радіотехніки працює при 
Ново-Миргородській май
стерні капітального ре
монту. Керує ним Вален
тин Агеєв. 12 гуртківців 
уже вивчили питання про 
розповсюдження радіо
хвиль, любительські діа

пазони, роботу коротко
хвильовиків тощо. Актив
ну участь у роботі гурт
ка беруть М. Бірюков, 
М. Скрипник та інші ро
бітники.

А. ШАРИГІН,
комсомолець.

Очолюючи трудову активність тру
дящих, партійні організації повинні 
поліпшити виховну і масово-політичну 
роботу серед виборців, спрямувати їх зу
силля на успішне здійснення грандіозних 
завдань другого року шостої п ’ятирічки.
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Цікава л ек ція
Нещодавно в районно

му Будинку культури 
відбувся вечір молоді. З 
великим інтересом юнаки 
і дівчата слухали лекцію 
„Пильність—запорука на
шої мирної творчої пра
ці і благополуччя". Її 
прочитав лектор обласно
го лекційного бюро тов. 
Івченко. Присутні задали 
лекторові багато запи
тань, на які одержали 
вичерпні відповіді.

А. ГРИГОР’ЄВ, 
директор район
ного Будинку 
культури.

Ш кільна
електростанція

Учні Софіївської серед
ньої школи допомагали  
сільгоспартілі імені Чка
лова на збиранні куку
рудзи. На зароблені кош
ти колгосп купив для 
школи електростанцію.

Зараз електростанція 
стала до ладу. Освітлю
ються класні кімнати, 
шкільна майстерня. Ближ
чим часом намічено ос
вітити теплицю.

Працює електростанція 
у дві зміни. Обслужують 
її учні 10 класу Микола 
Сідельников та Анатолій 
Афанасьєв.

О. МАЩЕНКО, 
директор школи.
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П АР Т І Й Н Е  Ж И Т Т Я

П е р ш і  к р о к и
Колгосп імен і Кагановича з 

року в рік має низькі показ
ники по виробництву тварин
ницької продукції. Уже і в 
новому господарському році в 
тваринництві виробляємо мало 
молока, м’яса, свинини.

Відставанн я колгоспу по ви
робництву тваринницької про
дукції викликало законну три
вогу в комуністів сільгоспарті
лі. Парторганізація глибоко 
вивчила стан справ на тварин
н ицьких фермах. І на відкри
тих партійних зборах заслуха
ла доповідь голови колгоспу 
комуніста Т. Опальчен ка про 
причини відставання колгоспу 
по виробництву тваринницької 
продукції та шляхи ліквідації 
недоліків.

В обговоренні доповіді взяли 
активну участь тваринники. 
Вони вказували, що керівники 
колгоспу мало дбали про тва
ринництво. Влітку не заготови
л и достатньої кількості силосу, 
грубих та концентрованих кор
мів. А це і привело до знижен
ня надоїв молока.

Погано ще працює кормо
добувна бригада, яку  очолює 
Г. Серділей . Траплялися часті 
перебої з подрібненням кормів.

Занедбано масово-політичну 
роботу серед тваринників. Рід
ко коли бували па фермах агі
татори. Недостатньо висвітлю
вався хід соціалістичного зма
гання, не поширювався пе
редовий досвід серед доярок і 
свинарок.

На свинофермі також мали 
місце серйозні недоліки. Завіду
ючий фермою С. Луценко 
часто відсиджувався вдома, не 
керував роботою ферми.

В тому, що відстає колгосп 
по виробництву тваринницької 
продукції, винні і механізатори 
Пан чівської МТС. Так, влітку

в артіль прислали силосозби
ральний комбайн. Але із-за 
технічних неполадків він про
стояв майже два місяці. Із 
плану 2200 тонн заклали ли
ше 800 тонн силосу.

Погано виконує МТС договір
н і зобов’язання перед колгос
пом по тваринництву. Вже май
же рік обіцяє станція механізу
вати водопостачання ферм, але 
досі нічого не зроблено.

Цінні пропозиції, спрямовані 
на поліпшення годівлі та дог
ляду худоби , внесли на від
критих партійних зборах дояр
ка О. Ш ульга, свинарка М. Гри
цен ко, завідуючий фермою 
І. Сидоренко та інші.

Партійна організація та прав
ління сільгоспартілі організува
ли тваринників на виконан
ня прийнятого на зборах рі
шення.

За останні два тиж ні по
ліпшилась організація праці. 
Підібрано постійний склад фу
ражирів. Б іля ферми створено 
запас кормів на кілька днів. 
Солома і бадилля кукурудзи 
подрібнюються. Корови одер
жують жом, силос та грубі 
корми згідно складеного раціо
ну. Своєчасно провадиться на
пування тварин. Краще стали 
доглядати свинопоголів’я.

На молочно-товарній фермі 
обладнали червоний куток, 
регулярно заповнюється дошка 
показників. Агітатори О. Ба
ланда та Н. Однок оз провадять 
бесіди серед тваринників, ви 
пускають стіннівки .

Перші кроки виконання рі
ш ення зборів принесли деякі 
наслідки. За останню п 'яти
денку надій молока від кож
ної фуражної корови зріс на 
3,4 літра.

Г. ШЕВЧЕНКО,
секретар парторганізації.

Вивчають історію КПРС
При парторганізації колгос

пу імені Маленкова працює 
гурток по вивченню історії 
КПРС. Вісім слухачів гуртка 
регулярно відвідують заняття. 
Вже опрацьовано теми: «Кому
ністична партія в боротьбі за

зміцнення Радянської влади», 
Початок інтервенції і грома

дянської війни» та інші. Про
пагандист гуртка В. Б угайчук 
ретельно готується до к ожно
го заняття.

І. ПЕТРОВ.

РАДІСНІ ПІДСУМКИ
Три роки тому почалося со

ціалістичне змаган ня між хлі
боробами колгоспів імені Мо
лотова, Ново-Ми ргородського 
району, і «Призыв», Серп у х ов
ського району Московської об
ласті. Братерська дружба між 
російськими і українськими 
колгоспниками росте і міцніє 
з кожним днем.

Вже стало хорошою тради
цією щороку обмінюватись деле
гаціями. В їх  складі—передо
вики колгоспного виробн ицтва, 
спеціалісти. Під час зустрічей 
російські та українські кол
госпники охоче діляться кра
щим досвідом, своїми думками 
і планами на майбутнє. Вони 
перевіряють викон ання взятих 
зобов’язань, допомагають один 
одному вия вляти і виправляти 
недоліки.

Побувала в селі Кам’янці та
кож Пелагія Преображенськ а — 
бригадир рільничої бригади 
колгоспу «Призы в». Вона бе

сідувала з колгоспниками, роз
питувала про методи вирощу
вання високих урожаїв зерно
вих культур.

— Давайте позмагаємось за 
одержання високого врожаю,— 
сказала бригадирам колгоспу 
імені Молотова П . Преображен
ська.

Тепер у всьому Серпухов- 
ському районі заслужена тру
дова слава йде про бригади
ра—комуністку Пелагію Пре- 
ображенську. Торік її бригада 
зібрала з кожного гектара по 
26 центнерів пшенично-пирій- 
ного гібрида №  186 на площі 
172 гектари. Середній урожай 
зернових культур по колгоспу 
становить 18 ,6  центнера.

За досягнуті успіхи колгос
пу «Призыв» присуджено пе
рехідний Червоний прапор 
Серпуховського міськкому КПРС 
та виконкому районної Ради . 
Бюро міськкому КПРС і викон
ком райради нагородили Почес-
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н ою грамотою і цінним пода
рунком переможця в соціаліс
тичному змаганні за вирощу
вання високих урожаїв брига
дира Пелагію Преображенську.

Непоганих успіхів у змаган
ні домоглися колгоспники сіль
госпартілі імені М олотова. То
рік вони значно підвищили 
надої і збільшили виробництво 
молока, м’яса та свинини. На 
кож ному гектарі вирощ ено в 
середньому близько 1 7 цент
нерів зернових культур.

Днями в колгосп імені Мо
лотова надійшла телеграма з 
Московської області. Хлібороби 
колгоспу «Призыв» запросили 
до себе в гості українських 
друзів. В складі делегації, яку 
очолює голова колгоспу 
М. Вижул, вісім чоловік. Серед 
них: доярка К. Літвінова, брига
дир городньої бригади М. Дедул, 
ланкові О. Воропай, О. Жовна. 
О. Костюкова та інші.

Ів. РОМАНЕНКО.
село Кам’янка.

В і д р а й в и к о н к о му
Виконком Ново-Миргородської 

районної Ради депутатів трудящих 
вносить зміну в своє рішення від 
9 січня 1957 року "Про затверд
ження складу Окружних виборчих 
комісій по виборах до Ново-Мир
городської районної Ради депута
тів трудящих, Кіровоградської об-
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ласті": замість Мартоноського ви
борчого округу № 23 рахувати 
Котовський виборчий округ № 23.

„Працювати творчо, вдумливо"
Статтю під таким заголовком 

було опубліковано в райгазеті за 
16 грудня 1956 року. Як повідо
мив редакції секретар парторга
нізації колгоспу імені Ворошило
ва П. Заватій, статтю обговорено

на партійних зборах. Вжито захо
ди для поліпшення роботи редко
легії стінгазети, підвищення якос
ті вміщуваних матеріалів. Органі
зовано регулярний випуск стін
газети.

„Зміцнювати зв’язок з масами"

Слідами наших виступів

Під таким заголовком в район
ній газеті за 27 грудня 1956 року 
було опубліковано статтю. В ній 
викривались недоліки в роботі 
агітколективу колгоспу імені Ча
паєва. Як повідомив редакції се
кретар парторганізації цього кол
госпу А. О. Зова, стаття обгово

рювалася на нараді агітколекти
ву. Критику визнано правильною. 
Намічено практичні заходи для 
пожвавлення масово-політичної 
роботи серед колгоспників. Всі 
агітатори закріплені за десяти
 хатками, проводять роз'яснювальну 
роботу серед населення.

Про дитячі кіносеанси
В селі Оситній школа, пра

цює в дві зміни. Учні к інча
ють заняття о 17 годині. В 
зв’язку з цим дитячі кіносеанси 
повніші демонструватись з 6 
годин вечора. Але працівники 
кінопересувки відмовляються де
монструвати кінокартини в цей

час, мотивуючи тим, що о 18 
годині повинен починатися 
кіносеанс для дорослих.

Коли ж  все-таки діти повин
ні дивитись кінокартина ?

Л. ЛІТВІНОВА, 
завуч Оситнівської се
мирічної школи.

Д е  к у п ит и  ж и в л е н н я  д л я  р а д і о п р и й м а ч і в ?
За останні роки значно під

вищився добробут колгоспників, 
зросли їх культурні запити. 
Сотні сімей придбали власні 
лампові радіоприймачі. В селі 
Шпаково, наприклад, зараз є 
понад 50 радіоприймачів.

Однак торговельні організації 
району вкрай погано дбають

про завезення в села радіо
товарів. У віддалених селах 
ж ивлення для радіоприймачів 
майже не буває в продажу. 
Ось чому багато людей не ма
ють можливості користуватись
радіоприймачами.

О. ХИТРИЙ, 
колгоспник.

Не дбають про насіння
Весна не за горами, а в к ол

госпі Перемога панує спокій. 
Тут не дбають про підготовку 
насіння кукурудзи та інших 
культур. Агроном колгоспу 
В. Будник до цієї важливої 
справи поставився безвідпові
дально, просушування качанів 
кукурудзи не організовує.

Не кращі справи також у 
сільгоспартілі імені Жданова, 
де агрономом С. Гончаренко. 
Насін ня кукурудзи зберігаєть
ся в поганих умовах, не кон
диційне.

Чим же думають засівати 
поля керівники цих колгоспів?

В. ШРАМЧЕВСЬКИЙ.

П і д в и щ е н і  з о б о в ’ я з а ння
Працівники Ново-Миргород

ського райфінвідділу взяли на 
себе нові підвищені зобов’язан
ня по виконанню поставлених 
завдань. Зараз вони доклада
ють свої зусилля до того, щоб 
правильно провести нарахуван
ня та організувати надходжен
ня в строк і достроково подат
ків. обов’язкових поставок сіль

ськогосподарських продуктів.
Податкові інспектори І. Ка

щенко, І. Самойленко та інші, 
взявши зобов’язання по дост
роковому виконанню річних 
планів, проводять широку 
роз’яснювальну роботу серед 
населення.

В. ВУРСОЛ, 
завідуючий райфінвідділом.

З магання доярок
У відповідь на звернення 

трудівників сільгоспартілі імені 
Молотова доярки колгоспу іме
ні Шевченка широко розгорну
ли соціалістичне змагання за 
різке п ідвищення продуктив
ності громадської худоби.

Перед у змаганні веде моло
да доярка Надія Козлова, яка  
за  4 місяці надоїла біля 700

літрів молока від кожної з 11 
закріплених за нею корів.

Добрих показників домоглася 
доярка Любов Сланевсь ка, яка 
за цей час одержала понад 
650 літрів молока на кожну 
корову.

Л. ВАСИЛЬЧУК, 
секретар комсомольської 
організації колгоспу.

Свинарка колгоспу імені Ста
ліна, Мартоноської сільради, 
Фросина Омелянівна Бушман в 
минулому господарському році 
в тваринництві одержала по 
18,8 поросяти під кожної свино
матки. За сумлінну працю пе
редова свинарка занесена на 
районну Довіку пошани.

В 1957 році Фросина  Омеля
нівна зобов’язалася одержати по 
24 поросят від кожної свино
матки.

На знімку: Ф. О. Бушман.

Заняття тваринників
Майже 80 колгоспників та 

колгоспниць працюють на тва
ринницьких фермах сільсько
господарської артілі імені Хру
щова. Після закінчення ш коли 
прийшли на ферму молоді до
ярки , фуражири, доглядачі ху
доби. Вони сповнені бажанням 
добре працювати , домагатись 
гарних показників у розвитку 
тваринництва та підвищенні 
його продуктивності. Та досві
ду й уміння їм бракувало. Тва
ринни ки стали відвідувати занят
тя зоотехнічних курсів.

Зоотехнік колгоспу К. Сімба
ба кожного понеділка про
водить навчання з доярками , 
свинарям и та іншими праців
н икам и ферм. Останнім часом 
колгоспник и стали краще дог
лядати худобу, а це позитивно 
вплинуло і на підвищення її 
продуктивності.

В. КЛИМЕНКО.

Слідами
неопублікованих листів

Читачі написали до редакції 
про погану роботу комутатора та 
радіовузла в селі Панчево. Началь
ник райконтори зв’язку А. Зінчен
ко повідомив редакції, що наведе
ні факти підтвердилися. За  грубе 
поводження з клієнтами телефо
ністку Н. Бевз попереджено. Вжи
ваються заходи для поліпшення 
роботи радіовузла.
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