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Товариші колгоспники і механіза
тори! Ширше розгорнемо передтравневе 
соціалістичне змагання! Доможемось 
нових трудових успіхів у піднесенні 
соціалістичного сільського господарства!

Вище темпи і якість весняної сівби!
Взяті зобов'язання виконаємо

Колгоспники сільгоспартілі  
імені Хрущова, виконуючи р і
шення січневого Пленуму ЦК 
КПРС і лютневого Пленуму ЦК 
КП України, взяли на себе
підвищені зобов'язання по ви
рощуванню високих урожаїв 
зернових, городніх і технічних 
культур.

Приділяючи велику увагу 
кукурудзі, як одній з високо
врожайних культур, ланка №  3 
другої рільничої бригади (лан
кова Науменко В.) взяла зобо
в’язання на площі 10 гектарів 
виростити по 130 цнт кукуруд
зи з кожного гектара. Члени 
цієї ланки уже заготовили пере- 
гній-си пець під кукурудзу з 
розрахунку 40 тонн на гектар 
та по 3 цнт попелу.

Ланка Коркосенко В. із 
першої рільничої бригади до
магається виростити урожай
цукрового буряка не менше як 
по 350 цнт з кожного гектара. 
На поля уже вивезено по 20 
тони перегною-сипцю, а також 
по 3 цнт попелу на кожний 
гектар.

Закінчено посів соняшника 
на площі 70 гектарів. Посів 
проведено квадратно-гніздовим 
способом. Днями розпочнемо 
сіяти кукурудзу. До сівби цієї 
цінної культури вже повністю 
підготувалися. Колгоспник и 
добре вивчили техніку квадрат
но-гніздової сівби.

Зараз розпочала свою робо
ту будівельна бригада. Високих 
показників на будівництві до
магаються члени цієї бригади 
л ітні к олгоспники тт. Я кубен-

 ко Г., Литвинов А., Кравченко І., 
Чупис Т. Денні норми вони 
ви конують на 120 — 130 про
центів.

Первинна партійна організа
ція і правління колгоспу мобі- 
лізовують колгоспників і ме
ханізаторів на вирощення ви
соких врожаїв усіх сільсько
господарських культур. Зараз 
в артілі шириться передтрав- 
неве соціалістичне змагання, 
направлене на підвищення про
дуктивності праці. Трудова дис
ципліна значно поліпшилась. 
Вихід на роботу колгоспників 
збільшився.

Члени нашого колгоспу до
кладають усіх зусиль до того, 
щоб добре підготуватися до 
боротьби з буряковим довгоно
сиком. Ми домагаємося знищ ен
ня цього небезпечного шкідн и
ка на старих бурячищах, щоб 
не допустити пошкодження мо
лодих рослин.

В тісній співдружності з 
тракторною бригадою Олександ
ра Бестаченка колгоспники
нашого колгоспу доб’ються вико
нання взятих зобов’язань. Ви
боремо високий урожай пшени
ці, кукурудзи, цукрових буря
ків та інших культур. Набага
то збільшимо продуктивність 
громадського тваринництва. По
к інчимо з відставанням кол
госпу і ближчим часом виведе
мо його в один із передових 
колгоспів району.

        Г. ТЕМНЕНКО, 
голова колгоспу імені 
Хрущова, Мар’ївської 
сільради.

В полоні „мокрих" настроїв
Вчасне і якісне проведення 

весняних польових робіт має 
велике значення у вирощенні 
високого врожаю.

Але у колгоспі "Перемога» 
(голова правління т. Воропай) 
до цього часу не зрозуміли ці
єї важливої справи. Весняна сів
ба тут проходить незадовільно: 
низькі темпи, погана якість по
льових робіт. За словами керів
ників артілі ніби все йде га
разд, а на ділі зовсім інакше.

Колгосп в цьому році по
винен сіяти соняшник на площі 
6 1 гектар. Сівба цієї культу
ри вже повинна бути закінче
на, але план сівби соняш ни
ка на 6 квітня виконан ий ли
ше на 35 процентів.

Зволікають тут сівбу і других 
культур. На цей час посіяно 
лише 4 гектари цукрового буря
ка та 5 гектарів однолітніх 
трав.

Не краще обстоять справи з 
проведенням інших польових 
робіт. Весняна оран ка проведе
на ли ше на 42 гектарах при 
план і 130 га, закультивовано 
всього 87 гектарів площі. Але

це мало тривожить бригадирів 
рільничих бригад тт. Бруслінов- 
ського і Бреуроша та бригади
ра тракторної бригади Ново
м иргородської МТС т. Покоті- 
лова.

Чому це так сталося? А то
му, що в артілі відсутнє ж иве 
конкретне керівництво польо
вими роботами з боку правлін
ня колгоспу та первинної пар
тійної організації. Немає твор
чої співдружності між трактор
ною і рільничими бригадами. 
Керівники колгоспу до цього 
часу перебувають в полоні 
«мокрих» настроїв, все чека
ють, коли «підсохне» грунт.

Причиною незадовільного про
ведення сівби є й те, що тут 
низький рівень масово-політич
ної роботи серед колгоспників. 
Недостатньо працюють агіта
тори.

Правління колгоспу та пар
тійна організація повинні зва
жити на уроки перших днів 
сівби і зробити все, щоб орга
нізовано провести весня ні по
льові роботи.

Б. САВЧУК.

Славно трудиться на весняній 
сівбі ланка Раїси Кваші в кол
госпі імені Дзержинського. 
Приклад подає сама ланкова. 
Раїса Іванівна Кваша — член 
правління. Вона зобов’язалася 
одержати на кожному гектарі 
по 350 центнерів цукрових бу
ряків та по 45 центнерів куку
рудзи.

На знімку: Р. І. Ква ша.

Закінчили сівбу 
соняшника

Тракторна бригада № 11 (бри
гадир т. Гутцул) в тісній спів
дружності з рільничою брига
дою т. Боська в колгоспі іме
ні Петровського першою серед 
колгоспів зони діяльності Пан
чівської МТС посіяла соняш
ник на площі 40 га. Всю пло
щу соняшника посіяно квад
ратно-гніздовим способом.

Зараз механізатори цієї 
бригади закінчують сівбу цук
рового буряка .

Повністю закінчили сівбу со
няшника, ранніх колосових і
закінчують сівбу цукрового бу
ряка тракторні бригади №  12 
(бригадир т. Б отнаренко), №  1 
(бригадир т. Садовський), які 
обслуговують рільничі бригади 
№  5 і № 6 (бригадири тт. Чу- 
гут і Ткачов) колгоспу імені 
Куйбишева.

Приклад передових механіза
торів вартий наслідування в 
усіх тракторних бригадах. По
тужн у техніку треба викорис
товувати до дна, на високому 
рівні агротехніки провести сів- 
бу кукурудзи , цукрових буря
ків та інших культур.

Ф. МІЛЬЄВ, 
головний агроном Панчів
ської МТС.

Ранні овочі
В колгоспі імені Сталіна 

(с. Мартоноша) на площі 35 
гектарів буде посаджено ранню 
капусту, моркву, огірки, помі
дори та інші городні культури.

Розсада в парникових рамах 
дала дружні сходи . Уже про
ведено пікіровку ранньої к а 
пусти. Незабаром почнеться 
збирання редиски .

Реалізуюч и ранні овочі, кол
госп матиме великі прибутки.

Г . ТО П О Р .

цілити на це колгоспників, 
піднести рівен ь агітаційно-ма
сової роботи? Стінні газети в 
цих артілях виходять від ви
падку до в ипадку. Яскраво не 
висвітлюють стан справ в сіль
госпартілі. Не піддають гострій 
критиці ледарів, порушників 
трудової дисципліни і Статуту 
сільгоспартілі.

Завдання  первинних партій
них і комсомольських органі
зацій полягають у тому, щоб в 
дні проведення весняних по
льових робіт посилити агіта
ційну роботу серед колгоспни
ків і працівників машинно- 
тракторних станцій. Домогтися 
такого стану, щоб в період 
проведення  сівби всі колгосп
ники і механізатори боролися 
не тільки за виконання, а й 
за перевиконання норм виро
бітку.

В дні проведення  весняних 
польових робіт усі агітатори 
району центр агітаційно-масо
вої роботи повинні перенести 
в поле, в тракторні стани, ту
ди, де вирішується доля май
бутнього врожаю. Проводячи 
бесіди з колгоспниками і меха
нізаторами, треба тісно пов’я 
зувати їх із виробничими спра
вами свого колгоспу. Слід кож
ного дня показувати тих, хто
йде попереду і тих, хто відстає.

Товариші агітатори, піднесе
мо рівень агітац ійно-масової 
роботи, мобілізуємо трудящих 
району на виконанн я завдань, 
накреслених в ріш еннях січне
вого Пленуму Центрального 
Комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу!

Агітатори в ці дні
Успішне розв’язан ня завдань, 

накреслених в ріш ен нях січне
вого Пленуму ЦК КП РС, вима
гає від первинних п артійних 
організацій посилення масово- 
політичної роботи з л юдьми. 
Вся агітаційно-масова робота 
повинна бути направлена на 
мобілізацію трудівників села на 
вирощення високих врожаїв 
зернових і технічних культур.

Проте такі первинні партій
ні організації як  колгоспів іме
н і Мален кова (секретар парт- 
організації т. Гнатушенко), іме
ні Жданова (секретар парторга- 
н ізації т. Рибалко) та інші запу
стили роботу з людьми. Агіта
тори серед колгоспного насе
лення бувають мало і по-справ
жньому не націлюють трудів
ників села на те, щоб весня ні 
польові роботи за к інчити в 
стислі строки і на високому 
агротехнічному рівні.

Особливо незадовільно по
ставлена агітаційно-масова робо
та в парторганізації колгоспу 
імені Маленкова. Наочна агі
тація, я к а  б закликала трудів
ників на боротьбу за врожай, 
відсутня. Відсутня і Дошка по
казників. Партійна організація 
не займається питанням поши
рення передового досвіду кра
щих виробничників.

Це можна сказати і про 
партійні організації колгоспів 
імені Дзержинського та імені
Чапаєва. Хіба не ясно тт. Ца- 
ралунзі і Вознюк у, що для 
того, щоб в стислі строки про
вести сівбу ранніх колосових, 
соняшника, цукрових буряків 
та інших культур потрібно на-

ГОЛОС ТРУДІВНИКІВ КОЛГОСПНОГО СЕЛА
Багатолюдні збори відбулися 

в колгоспі імен і Свердлова, на 
яких колгоспники гаряче схва
лили і підтримали Звернення
Всесвітн ьої Ради Миру проти 
підготовки атомної війни.

На зборах виступили кол
госпн ики Гудзенко, Романенко, 
Кравченко, інвалід Вітчизняної 
війни Кіторага. Всі вони схва
лювали миролюбну політику 
Комуністичної партії і Радян
ського уряду, я ка  направлена 
на зміцнення миру в усьому 
світі.

Ставлячи свої підписи під

Зверненням Всесвітн ьої Ради 
Миру, колгоспники брали на 
себе зобов’язан н я  повсякденно 
підвищувати продуктивність 
праці, добиватися нових вироб
ничих успіхів.

— Великим вкладом у спра
ву миру в усьому світі,— ска
зав т. К іторага,— буде своєчас
не проведення весняних польо
вих робіт, круте піднесення 
продуктивності громадської ху
доби.

Ф. СТЕЦЕНКО, 
голова виконкому Короб- 
чинської сільської Ради.

БІЛЬШЕ УВАГИ БЛАГОУСТРОЮ
З к ожним роком міняється 

обличчя наших сіл і районно
го центра. Окремі вулиці сели
ща Ново-Миргород стали доб
ре впорядкованими . Насаджено 
багато різних декоративних де
рев.

Весною цього року багато 
попрацювали , щоб впорядкува

т и  вулицю Л еніна, працівники 
відділу соціального забезпечен
ня. Учні і педагогічний колек
тив Ново-Миргородської серед
ньої ш коли посадили дерева і  
квіти в сквері біля пам’ятника 
Й. В. Сталіну.

Проте деякі організації і ус
танови не п риділяють належ
ної уваги благоустрою. Біля 
районного відділення міліції не 
посаджено жодного дерева. Зов
сім незадовільно займається 
прикрашенням біля жилих площ 
комунальний відділ.

Первинні партійні організа
ції і місцеві Ради самим ближ
чим часом зобов’язан і зробити 
районний центр і села району 
красивими і у порядкованими .

А. САМЧЕНКО, 
голова районної планової 
комісії. 
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ПІДВИЩУВАТИ ПРОДУКТИВНІСТЬ Т ВАРИННИЦТВА

Бойові завдання тваринників
Комуністична партія і Радян

ський уряд повсякденно пікл у
ються про підви щ ення куль
турного рівня і добробуту тру
дящих нашої країни. В істо
ричному рішенні січневого Пле
нуму ЦК К П РС накреслено
ш ляхи дальшого піднесення 
усіх галузей сільського госпо
дарства, збільш ення виробниц
тва зерна і продуктів тварин
ництва. Протягом найближчих 
років повністю задовольнити 
потреби населення в продуктах 
харчування, а легку промис
ловість сировиною — таке зав
дання поставлено перед праців
никами сільського господарства.

Для працівників тваринниць
к их ферм колгоспів району за
раз немає бойовішого завдання 
я к всемірний розвиток і під
вищ ення продуктивності гро
мадської худоби. Йдеться про
те, щоб кож на ферма, кожний 
тваринник не тільки виконали, 
але й перевиконали завдання 
по приросту поголів'я худоби 
і по одержанню продукції. Да
ти якнайбільше молока, м’яса, 
сала, яєць, вовни— ось що сьо
годні головне.

Досвід передових тваринників 
красномовно свідчить, що мож
ливості і резерви в справі під
несення продуктивності худоби
є в кожному колгоспі, на кож
ній фермі. Р ізниця лише в то
му, що ці можливості н е скрізь 
використовуються.

Доярка Ольга Лимборська з 
колгоспу імені Свердлова до
моглася найвищих показників 
по надою молока. Вона вже 
одержала біля 1000 літрів мо
лока від кож ної корови. Це 
завдяки тому, що доярка доско
нало вивчає індивідуальні особ
л ивості кожної корови, органі
зувала правильну годівлю тва
рин . Приклад того як  слід бо
ротись за високі надої молока 
показують доярки Анастасія  
Шевцова з колгоспу імен і Ча
паєва, Фросина Фрунза з кол
госпу імені Б удьонн ого та ба
гато інших.

Досвід показує, що підвищи-

Кіровоградська область. Бурякорадгосп „Комінтерн". Олек
сандрійського району, має велику молочно-товарну ферму вели
кої рогатої худоби червоно-степової породи. Тваринники МТФ 
під керівництвом наукових співробітників Всесоюзного науково- 
дослідного інституту гібридизації і акліматизації тварин „Аска- 
нія-Нова“ ведуть роботу по підвищенню жирномолочності тварин. 
На фермі широко застосовується індивідуальна годівля продук
тивних корів.

На знімку: бригадир 1-ї бригади МТФ по дійному стаду 
М. Куріной (зліва), доярка Р. Змєєва і обліковець А. Слись 
за відважуванням концентрованих кормів по раціонах, складе
них для кожної корови.

Фото Г. Вєрушкіна (Прескліше РАТАУ).
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Р І ВНЯТИСЯ
на п е р е д о в и к і в

Дбайливий догляд за твари
нами— запорука підвищення їх 
продуктивності. В колгоспі іме
ні Петровського на тваринниць
кій фермі було багато недоліків, 
як і заважали підвищити про
дуктивність худоби.

Останнім часом тут стали 
більше приділяти уваги догля
дові за тваринами. Приміщення, 
де утримується худоба, приве
дені в належ ний вигляд, підви
щилась вимогливість до праців
ників ферми. Такі доярки кол
госпу, як Ольга Андреєва та 
Ганна Кваша вже домоглися 
значного збільшення надоїв.

Поряд з цим в колгоспі є 
доярки, як і до цього часу не 
зрозуміли значення дбайливого 
догляду за худобою. Це такі 
доярки, як Галина Галушка. 
Закріплені за нею корови бруд
ні, надій молока па кожну 
корову занадто н изький.

І. ГЕРВАСІЙ.

Хороший приклад
Яків Данилович Крикотнен- 

ко завідує молочно-товарною 
фермою колгоспу «Перемога». 
Він докладає немало зусиль, 
щоб правильно орган ізувати 
працю людей, слідкує за вико
нанням розпорядку дня.

Ряди передовиків на фермі 
весь час ростуть. Доярки Ма
рія Ксендзьова, Любов Мала, 
Ганна Руда домоглися найкра
щих показників.

Б. ОВСІЄНКО.

ти продуктивність худоби мож
на лише при умові створення 
достатку повноцінних кормів. 
Само сьогодні настав відпові
дальний період у боротьбі за 
міцну кормову базу. Не мож на 
повторювати минулорічних по
милок, коли в ряді колгоспів 
сівба кормових культур прова
дилась з великим за пізненням, 
втрачалися кращі строки. І, як
наслідок, урожай кормових 
культур було одержано низький.

В окремих колгоспах не ве
деться належної боротьби за 
дальше підвищення продуктив
ності тваринництва. Взяти, на
приклад, колгосп імені Кага
новича. Громадське тваринниц
тво тут є однією з відсталих 
галузей, воно дає малі прибут
ки. Надої молока низькі, яйце
носність курей незначна, сви
ней відгодовано зовсім мало.
А чому? Насамперед тому, що 
в колгоспі не створено міцної 
кормової бази, що тут слабо 
займаються організацією праці, 
на ферми попадають випадкові 
люди, як і не люблять і не ці
нять почесної професії тварин
ника. Відсутні тут також доб
ротні приміщення, на низькому
рівні механізація трудомістких 
процесів. Але чи робить вис
новки з усього цього правлін
ня колгоспу (голова т. Опаль- 
ченко)? На ж аль, ні.

Серйозні недоліки в тварин
ництві допускають керівники 
колгоспів імені Дзержинського, 
«Шлях Леніна», імені Сталіна 
(с. Мартоноша) та інших, де 
продуктивність худоби залиш ає
ться дуже низькою.

Треба сказати, що МТС ра
йону теж слабо допомагають 
колгоспам у механізації тварин
ницьких ферм, кормодобування.

Настали теплі, погожі дні. 
На всю широчінь слід розгор
нути будівництво тваринниць
ких приміщень і силосних спо
руд. Вчасно і якісно треба по
сіяти кормові культури, забез
печити зразковий догляд. Есе це 
допоможе у боротьбі за підви
щення продуктивності худоби.

Підготовляти
корми

Працівники тваринництва кол
госпу імені Ш евченка глибоко 
усвідомили, що основним ре
зервом збільшен ня молочної 
продуктивності корів є міцна 
кормова база. Запровадивши
правильну годівлю тварин, дбай
ливий догляд за ними, доярки 
цього колгоспу добились пев
них успіхів. Так, середній на
дій молока на кожну фуражну 
корову становить понад 430 
літрів.

Передові доярки мають ще 
вищі показники надоїв молока. 
Надія Козлова, маючи чималий 
досвід у своїй роботі і запро
вадивши його практично, від 
кожної з 12 закріплених за 
нею корів уже надоїла біля 
500 літрів молока.

— Коли любиш свою справу, 
— говорить вона,— можна доби
тись бажаного.

І дійсно. 3 ялових корови в 
її групі зовсім н е доїлися. За 
порадою зоотехніка вона по
ставила їх на роздій і зараз 
кожна корова дає по 8 —12 
літрів молока на добу.

Успіхи тваринників були б 
набагато кращими, коли б ме
ханізація трудомістких проце
сів не відставала. Тракторна 
бригада т. Бойка з Панчівської 
МТС, що обслужує цей кол
госп, не забезпечує підготовку 
грубих кормів. Не провадиться 
тут і їх запарювання.

М. ІВАНОВ.

Запорізька область. В колгоспі „Шлях Ілліча", Василівсько- 
го району, вівчарство є провідною галуззю господарства. Завдя
ки покращанню породності отари питома вага одержаної тонкої 
і півтонкої вовни тут складає 82,3 процента і вже досягла рів
ня, запланованого на 1960 рік. На 1 жовтня 1954 року в артілі 
на кожні 100 гектарів сільськогосподарських угідь припадало по 
111 овець, а виробництво вовни досягло 358 кілограмів. Доход 
від вівцеферми в минулому році склав 512 тисяч карбованців. 
В 1955 році колгоспні тваринники зобов’язались одержати на 
кожні 100 вівцематок 135 ягнят і довести настриг вовни в серед
ньому від кожної вівці до 4 кілограмів.

На знімку: завідуючий племінною вівцефермою колгоспу 
Т. А. Івченко оглядає тонкорунного барана-плідника асканій- 
ської породи.

Фото О. Красовського (Прескліше РАТАУ).

Чабан Кирило Ярмаченко
Майже три роки тому на вів

чарську ферму колгоспу імені 
Маленкова прийшов працювати 
чабаном Кирило Ярмаченко. З а 
раз він разом з своєю дружи
ною доглядає поголів’я овець.

Спочатку чабанові було не
легко: справа нова, а знань 
бракувало. Але Кирило Ярма
ченко не впадав у відчай, на
полегливо вчився у передови
ків, прислухався до вказівок і 
порад зоотехніка та ветеринар
ного фельдшера. Все це допо
могло йому в практичній ді
яльності.

Цього року чабан взяв на 
себе соціалістичне зобов’язан 
ня— одержати на кожні 100 вів
цематок по 120 я гнят. Свого
слова він дотримується з честю. 
Від вівцематок, що окотилися, 
вже одержано 130 ягнят. Всі 
вони збережені, добре розвиваю
ться.

Надворі ледь світанок, а 
чабан Кирило Ярмаченко вже 
поспішає на вівцеферму. Там у 
нього немало справ: дати вів

цям корм, доглянути я гнят, ви
поїти окремих з н их коров’я 
чим молоком. Чабан проводить 
підгодівлю ягнят концентрова
ними к ормами (по 50 грамів 
вівса та по 50 грамів висівок 
на голову), дає їм сіно. Під- 
сисних вівцематок підгодовує 
кукурудзяним силосом.

Встановлений розпорядок дня 
став непорушним законом на 
вівцефермі. Кирило Ярмаченко 
вчасно годує овець, напуває 
їх . Вівці розбиті на окремі гру
пи, відповідно до віку та про
дуктивності. Велику увагу при
діляє чабан випасанню овець. 
Він добре розуміє, що перебу
вання тварин на свіжому по
вітрі добре впливає па здоров’я 
овець, загартовує їх  організм.

Зараз у колгоспі є 150 овець, 
у тому числі 118 вівцематок. 
На кінець року поголів’я  кол
госпних овець значно зросте, 
вівцеферма дасть немалі при
бутки.

М. ПОГОРІЛИЙ,
зоотехнік Панчівської МТС.

Поширювати кращий досвід
Останнім часом догляд за 

громадською худобою у колгос
пі імені Дзержинського дещо 
поліпшився. Добрих показників 
у своїй роботі домоглися окре
мі колгоспники . Взяти, наприк
лад, Савелія Босого. Він дбай
ливо доглядає 28 телят, завжди 
чистить їх шкіру.

Доярка Ольга Хмельницька 
подає приклад на молочно 
товарній фермі. Від кожної з 
13 закріплених корів вона вже 
одержала понад 400 літрів мо
лока. Доярка вивчає індивіду
альні особливості кож ної коро
ви, вчасно згодовує корми. 
Приклад кращої доярки колгоспу Редактор М. МЕЛЬНИК.

наслідує також Тетяна Гутцул.
Показники по надою моло

ка колгосп ще має надто низь
кі. Це тому, що на фермах до
сі не розгорнуто дійове змаган
ня за підвищення продуктив
ності худоби. Правління кол
госпу (голова т. Флоря) і пер
винна парторганізація (секре
тар т. Царалунга) слабо зай
маються поширенням кращого 
досвіду, не підтримують почи
нань передовиків.

С. БАЙБОРОША, 
голова Мартоноської сіль
ради.
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