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Краще готувати майстрів 
землеробства й тваринництва

Після закінчення десятого 
класу комсомолка Надія Джи
ма з атестатом зрілості пішла 
працювати в рідний колгосп 
«Ш лях Леніна».

Правління колгоспу доручи
ло Надії важливу й відпові
дальну ділянку — бути ланко
вою.

Коли прийшла осінь, то лан
ка Надії Джими першою в кол
госпі впоралась із збиранням і 
вивезенням цукрової сировини. 
Роботи провадили всією лан
кою, що дозволило краще ви
користати техніку, скоротити 
строки збирання і вивезення 
буряків. Ланка комсомолки 
Н. Джими вийшла переможцем 
у соціалістичному змаганні, 
здобула першість у колгоспі. 
Ланкова удостоєна високої чес
т і— її занесено в районну Кни
гу пошани.

І ось настала зима. Це пе
ріод, коли бригади і ланки по
винні наполегливо боротись за 
високий урожай наступного 
року, творчо вивчати і впро
ваджувати досягнення сільсько
господарської науки і кращий 
досвід. Однак ланкова Надія 
Джима, як  і інші колгоспники 
сільгоспартілі «Шлях Леніна», 
в ці дні не навчається. Роботу 
агротехнічних курсів тут, по 
суті, ще й не розпочинали.

—Є немало питань, які нам 
могли б роз’яснити спеціалісти , 
але курси не працюють,—скар
жаться колгоспники.

І дійсно, агроном колгоспу 
Олександр Татаренко таку важ
л иву ділянку, як  навчання кол
госпних кадрів, випустив з по
ля свого зору.

Грудневий Пленум Ц К КП 
У країни, високо оцінивши са
мовіддану працю трудівників

колгоспного села, одночасно 
викрив величезні резерви і мож
ливості для дальшого піднесен
ня всіх галузей соціалістично
го сільського господарства.

В нинішніх умовах кавчання 
колгоспників на а гро-зоотехніч- 
них курсах має виняткове зна
чення. Завдання полягає в то
му, щоб набуті на курсах знан
ня трудівники змогли зразу ж 
творчо впровадити в життя, що 
дозволить п осилити темпи під
готовки до весни, поліпшити 
догляд за тваринництвом. Од
нак факти свідчать про те, що 
в багатьох колгоспах району 
навчанням кадрів не займаю
ться.

В колгоспі імені Жданова ще 
низька продуктивність громад
ської худоби, врожаї зернових 
і технічних культур одержу
ють невисокі. Здавалося б, що 
агроном колгоспу Семен Гон
чаренко та зоотехнік Микола 
Прокопчук допоможуть колгос
пникам вивчити кращий досвід, 
впровадити його з тим, щоб 
подолати відставання колгоспу. 
Та ці спеціалісти ще н е  прой
нялися почуттям відповідаль
ності за доручену справу, пу
стили на самоплив навчання 
на курсах.

Не краще становище із зоо
технічним та агротехнічним нав
чанням створилося у колгоспах 
імені Орджонікідзе, «Перемога», 
де спеціалісти Іван Бондарен
ко та Василь Будник обмежи
лись лише одержанням програ
ми навчання та складанням 
списків слухачів курсів.

Навчання колгоспних кад
рів— справа великої державної 
ваги. Роботу агротехнічних і 
зоотехнічних курсів треба під
нести на новий, вищий ступінь!

Нарада передовиків сільського господарства
Відбулася районна нарада 

передовиків сільського госпо
дарства, в якій взяло участь 
понад 400 чоловік доярок, сви
нарок, ланкових, механізаторів, 
бригадирів та інших працівни
ків сільського господарства.

З доповіддю про виконання 
взятих соціалістичних зобов’я 
зань колгоспами та машинно- 
тракторними станціями в 1957 
році та завдання на 1958 рік 
по різкому збільшенню вироб
ництва зерна, м’яса, молока та 
інших продуктів виступив сек
ретар райкому партії З. С. При
сяжний. В обговоренні доповіді 
взяло участь 17 чоловік.

На нараді були також пред
ставники Олександрівського ра
йону. Секретар Олександрійсь
кого райкому партії т. Охрімен
ко в своєму виступі розповів 
про кращий досвід колгоспів, 
бригад і ферм, що в 1957 році 
домоглися високих показників 
по виробництву зерна, м ’яса, 
молока та цукрової сировини.

Учасники наради прийняли 
звернення до всіх трудівників 
сільського господарства райо
ну, а також соціалістичні зо
бов’язання на 1958 рік, вирі
шили продовжити соціалістич
не змагання з хліборобами 
Олександрівського району.

Було вручено Перехідні Чер
воні прапори райкому КП Украї
ни і райвиконкому переможцям
соціалістичного змагання в 1957 
році по виробництву продукції 
рільництва — колгоспові імені 
Калініна, по виробництву про
дуктів тваринництва— колгоспо
ві імені Енгельса. Дирекція Пан
чівської МТС вручила Перехід
ний Червоний прапор за ус
пішне проведення зимового ре
монту тракторній бригаді № 10 , 
де бригадиром О. Григорчук.

Кращим чабанам району вру
чено грошові премії. Понад 100 
передовикам сільського госпо
дарства району вручено Похва
льні грамоти райкому КП Укра
їн и та райвиконкому.

Про межі Бровківського виборчого округу № 33 по виборах до Ново-Миргородської
районної Ради депутатів трудящих

Межі Бровківського виборчо
го округу №  33 по виборах до 
Ново-Миргородської районної 
Ради депутатів трудящих за
лишаються такими, якими бу

л и визначені рішенням викон
кому Ново-Миргородської ра
йон ної Ради депутатів трудя
щих від 3-го січня 1957 року.

До складу виборчого округу

входить територія села Бровково 
і хутора Пенькіно.

Центр— приміщення контори 
к олгоспу імені М. Горького.

Про затвердження складу Окружної виборчої 
комісії по виборах до Ново-Миргородської 

районної Ради депутатів трудящих
Рішення № 414 виконкому Ново-Миргородської районної Ради 

депутатів трудящих від 21 грудня 1957 року
На підставі ст. 37 «Поло

ж ення про вибори до обласних, 
окруж них, районних, міських, 
сільських і селищних Рад де
путатів трудящих УРСР»та Ука
зу Президії Верховної Ради 
УРСР від 28 серпня 1951 ро
ку «Про порядок проведення 
виборів до обласних, окружних, 
районних, міських, сільських 
і селищних Рад депутатів тру
дящих Української РСР по ок
ремих виборчих округах за
мість вибулих депутатів», зат
вердити Окружну виб орчу к о

Голова виконкому районної Ради депутатів трудящих П. КУМПАН. 
Секретар виконкому районної Ради депутатів трудящих В. КЛИМЕНКО.

місію по виборах до Ново-Мир
городської районної Ради де
путатів трудящих, в складі 
таких представників громад
ських організацій і товариств 
трудящих по Бровківському 
виборчому округу №  33:

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Бугайчук Василь 
Ліка ндрович — від первинної 
Комуністичної організації кол
госпу імені М. Горького.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Сердюк 
Антип Тихонович— від к олгосп

н иків колгоспу імені М. Горь
кого.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Нагорна Ганна 
М арківна— від районної орга
нізації професійної спілки ме
дичн их установ.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Орлова Катерина Я ківна— 
від колгоспників колгоспу іме
ні  М. Горького.

Ткаченко Ганна Іванівна— 
в ід колгоспників колгоспу іме
ні М. Горького.

Дев’ята сесія Верховної Ради СРСР
В Москві, у Великому 

Кремлівському палаці, 19 
грудня почала роботу дев’
ята сесія Верховної Ради 
СРСР четвертого скликання.

О 10 годині ранку відкри
лась сесія Ради Національ
ностей. Головував Голова 
Ради Національностей депу
тат В. Т. Лаціс. О 13 годи
ні відбулась сесія Ради Со
юзу, на якій головував Го
лова Ради Союзу депутат 
П. П. Лобанов.

На засіданнях Ради Союзу 
і Ради Національностей зат
верджено порядок денний 
сесії і порядок її роботи. Бу
де розглянуто такі питання:

1. Про Державний план 
розвитку народного госпо
дарства СРСР на 1958 рік.

2. Про Державний бюд
жет СРСР на 1958 рік і про 
виконання Державного бюд
жету СРСР за 1956 рік.

3. Затвердження Указів 
Президії Верховної Ради 
СРСР.

О 16 годині відкрилося 
спільне засідання Ради Сою
зу і Ради Національностей.

Доповідь про Державний 
план розвитку народного 
господарства СРСР на 1958 
рік зробив заступник Голо
ви Ради Міністрів СРСР, го
лова Держплану СРСР де
путат Й. Й. Кузьмін.

Потім з доповіддю про 
Державний бюджет СРСР 
на 1958 рік і про виконан
ня Державного бюджету 
СРСР за 1956 рік виступив

міністр фінансів СРСР депу
тат А. Г. Звєрєв.

Після доповідей голову
ючий депутат В. Т. Лаціс 
повідомляє, що від групи 
депутатів Верховної Ради 
СРСР надійшов запит Уря
дові Радянського Союзу з 
просьбою інформувати—в
якому стані знаходиться об
говорення між державами 
питань про роззброєння.

В. Т. Лаціс повідомив де
путатів, що їх запит пере 
дано в Раду Міністрів СРСР, 
і відповідь на нього буде 
дано в ході сесії.

20 грудня в Кремлі відбу
лися роздільні засідання Ра
ди Союзу і Ради Національ
ностей. На них, після спів
доповідей бюджетних комі
сій,  почались дебати. У сво
їх виступах депутати одно
стайно схвалювали Держав
ний план розвитку народного 
господарства СРСР на 1958 
рік, спрямований на дальше
піднесення економіки краї
ни, культури і добробуту 
радянського народу, а також 
Державний бюджет СРСР на 
1958 рік, який забезпечує 
фінансування дальшого роз
витку народного господар
ства, культури і підвищен
ня життєвого рівня трудя
щих країни.

На вечірніх роздільних за
сіданнях Ради Національно
стей і Ради Союзу продовжу
валось обговорення допові

дей. Після цього з заключ
ним словом виступили зас
тупник Голови Ради Мініс
трів СРСР, голова Держпла
ну СРСР Й. Й. Кузьмін і Мі
ністр фінансів СРСР А. Г. 
Звєрєв.

Депутати палат на роз
дільних засіданнях одного
лосно затвердили Закон про 
Державний план розвитку 
народного господарства 
СРСР на 1958 рік, Закон 
про Державний бюджет 
СРСР на 1958 рік, а також по
станову про затвердження 
звіту про виконання Держав
ного бюджету СРСР за 1956 
рік.

Державний бюджет Союзу 
РСР на 1958 рік затвердже
но по доходах в сумі 642 
965 172  тисячі карбованців і 
по видатках в сумі 627 742 
125 тисяч карбованців.

Видатки на фінансування 
народного господарства в 
1958 році встановлені в су
мі 257 150 818 тисяч карбо
ванців, а асигнування на со
ціально-культурні заходи в 
1958 році встановлені в су
мі 212 768 033 тисячі карбо
ванців.

Потім палати затверджу
ють Укази Президії Верхов
ної Ради СРСР, прийняті в 
період між сьомою і дев'я
тою сесіями Верховної Ради 
СРСР.

21 грудня сесія Верхов
ної Ради СРСР продовжу
вала свою роботу .

(ТАРС).

І н ф о р м а ц і й н е  п о в і д о м л е н н я
Про Пленум Центрального Комітету 

Комуністичної партії Радянського Союзу
16—17 грудня 1957 року відбувся Пленум Центрального Комітету Комуніс

тичної партії Радянського Союзу.
Пленум ЦК обговорив такі питання:
1. Про підсумки Нарад представників комуністичних і робітничих партій (до

повідач т. Суслов М. А.).
2. Про роботу професійних спілок СРСР (доповідач т. Гришин В. В.).
У розглянутих питаннях Пленум прийняв відповідні постанови.
Пленум ЦК обрав т. Мухітдінова Н. А. членом Президії ЦК КПРС.
Пленум обрав секретарями ЦК КПРС тт. Ігнатова М. Г., Кириченка О. І.

і Мухітдінова Н. А.
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До 40-річчя Радянської влади на Україні

Р О З Ц В І Л А ,  О Н О В И Л А С Ь  З Е М Л Я  У К Р А Ї Н С Ь К А
Під стягом радянським ми дужими стали 
І в світ комунізму велично ідем

Настало п ’яте десятиріччя 
існування соціалістичної дер
жави. і перед очима радянських 
людей все яскравіше вимальо
вується велична будова кому
нізму. Вона росте і набуватиме 
все досконаліших форм з кож
ним успіхом в праці робітни
ків, селян та інтелігенції нашої 
багатонаціональної країни.

Борючись за комунізм, ра
дянський народ під керівницт
вом Комуністичної партії само
віддано працює над розв’язан
ням основного економічного
завдання—в історично найко
ротші строки наздогнати і ви
передити найбільш розвинуті 
капіталістичні країни по ви
робництву продукції на душу 
населення. В доповіді тов. 
М. С. Хрущова па ювілейній 
сесії Верховної Ради СРСР вка
зувалось, що за п ’ятнадцять
років, за попередніми накре
сленнями , щорічне виробництво 
промислової продукції в СРСР 
має досягти такого рівня: по 
видобутку залізної руди — 
250— 301) мільйонів тонн, ви
плавці чавуну— 75—85 мільйо
нів тонн, сталі — 1 0 0 —120 
мільйонів тонн, видобутку ву
гілля — 650— 750 мільйонів 
тонн, нафти— 3 5 0 —400 міль
йонів тонн, по видобутку і ви
робництву газу — 270— 320
мільярдів кубометрів, вироблен
ню електроенергії—8 0 0 — 900 
мільярдів кіловат-годин. Це зна
чить, що наша країна в най
ближчі роки наздожене США по 
виробництву найважливіших ви
дів продукції на душу населення 
і вийде на перше місце в світі.

Працівники соціалістичного 
сільського господарства борють
ся за те, щоб збільшити вироб
ництво зерна до 11 мільярдів 
пудів на рік, в найближчі ро
ки наздогнати США по вироб
ництву м 'яса, молока і масла 
на душу населення.

Зростання вирішальних га
лузей соціалістичної індустрії 
приблизно в два—три рази, кру
те п іднесен н я сільського госпо
дарства за наступні 15 років 
дадуть можливість все повніше 
задов ольняти матеріальні і куль
турні потреби трудящих.

У країнський народ, як  і всі
радянські люди, бачить в цих 
планах на найближче майбутнє 
ясні гори зонти, запалюючі пер
спективи . Він бореться за ще

повніше використання наявних 
на Україні величезних природ
них ресурсів для дальшого роз
витку вугільної, металургійної, 
хімічної, машинобудівної про
мисловості, зростання енерге
тичної бази. В республіці від
криті і вводяться в дію нові 
вугільні басейни—Дніпровський 
і Львівсько-Волинський. Вели
чезного розвитку набере До
нецький басейн. В 1960 році 
Донбас має дати 2 12 мільйонів
тонн вугілля. Значно розши рено 
межі басейнів залізних і мар
ганцевих руд. Виробництво ча
вуну, сталі і прокату на кінець 
шостої п ’ятирічки збільшиться в 
півтора раза. В найближчому 
майбутньому рудники в районі 
Кременчука почнуть давати за
лізну руду. А видобуток при
родного газу ? Все більше ньо
го висококалорійного палива да
ють Дашавське і Шебелінське 
родовища. Великі родовища при
родного газу відкрито і в ін
ших місцях республіки. Мине
небагато часу, і оновлений Дні
про приведе в рух турбіни Кре
менчуцької, Дніпродзержинсь
кої, Київської і Канівської 
гідроелектростанцій.

Трудівники сільського госпо
дарства У країни, борючись за 
виконання рішень XX з'їзду 
КПРС, працюють над тим, щоб 
підви щити культуру землероб
ства, добитись зростання вро
жайності і збільшення продук
тивності тваринництва. За 100 
і 4 00! Ці дві цифри є тим ру
бежем в розвитку тваринництва, 
який прагнуть пройти сотні і 
тисячі колгоспів  республіки в 
найкоротш і строки. Вже тепер 
Україна по виробниц тву молока 
на душу населення йде попере
ду Англії та Італії і наблизилась 
до рівня США: по виробництву
м 'яса випередила Англію, Іта
лію, хоч і відстає ще від США. 
За попередніми даними, Укра
їна наздожене США по вироб
ництву масла вже в цьому ро
ці, а по молоку —в 1958 році.

У країнський народ, тісно 
згуртований навколо Комуні
стичної партії, зустрічає славне
сорокаріччя Радянської влади 
на У країні новими виробничи
ми перемогами. Сповнений твор
чих сил і невичерпної енергії, 
він іде в братній сім’ї народів 
СРСР до нових завоювань к о 

 мунізм у.

Виробництво цукру, молока і масла на душу населення 
(в к ілограмах )
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*  На Україні в 1913 році 
було видано 11 мільйонів книг, 
при цьому українською мо
вою—тільки 432 тисячі книг. 
У 1956 році випущено 97,6 міль
йона книг, з них українською 
мовою—70 процентів. Кіль
кість книг, що будуть видані 
українською мовою в 1957 році, 
порівняно з дореволюційним 
часом збільшиться в 160 раз.

*  В Академії наук УРСР, 
Академії сільськогосподарсь
ких наук, Академії будівництва 
і архітектури, науково-дослід
них закладах та інших органі
заціях плодотворно працює 
близько 32 тисяч наукових 
працівників.

* На Україні тепер є понад 
34 тисячі загальноосвітніх шкіл, 
в яких навчається близько 6 
мільйонів учнів—у два з лиш
ком рази більше, ніж у 1915 
році.

* Посівні площі на Україні 
в 1956 році порівняно з 1913 ро
ком зросли більш як на 4,6 
мільйона гектарів. Валовий збір 
зерна (амбарний урожай) з 1950 
по 1955 рік включно тільки в 
колгоспах зріс на 72 проценти.

* За тринадцять з половиною 
передвоєнних років на Україні 
державними і кооперативними 
підприємствами й організаціями 
(без колгоспів) введено в ек
сплуатацію житлових будинків 
загальною площею 16.701 тисяча 
квадратних метрів, а за оди
надцять післявоєнних років— 
34.143,7 тисячі квадратних мет
рів. У 1957 році в містах і се
лищах України буде введено в 
експлуатацію 7,7 мільйона квад
ратних метрів житла.

*  Продуктивність праці в про
мисловості УРСР з 1928 по 1956 
рік зросла в 6 раз; у США і 
Франції за той же час — в 1,7 
раза і в Англії—в 1,4 раза.

* У 1940 році в промислово
сті УРСР працювало 119,4 тисячі 
інженерів і техніків, а в 1956 
році інженерно-технічного пер
соналу налічувалось 276 тисяч 
чоловік.

* За роки Радянської влади 
продукція великої машинобу
дівної і металообробної промис
ловості УРСР зросла більш як 
у 130 раз. Машинобудівники ре
спубліки дають в загальносоюз
не виробництво 46 процентів 
металургійного устаткування, 
81,4 процента тепловозів.

 * Приблизно кожну третю 
тонну вугілля в загальносоюз
ному видобутку, який у 1956 
році становив 429,2 мільйона 
тонн, дають шахтарі України.

* Україна виплавляє тепер 
чавуну в 1,5 раза більше, ніж 
Англія, і значно більше, ніж 
Франція, Італія і Австрія, разом 
узяті. Сталі виробляється майже 
стільки ж, скільки у Франції 
і Італії, разом узятих.

*  Промисловість УРСР тепер 
виробляє продукції за кожні 
20 днів стільки, скільки давала 
дореволюційна Україна за рік.

Ц и ф р и
зр ост ання

У сільському господарстві 
У країни до революції панували 
плужок і соха. Тепер на кол
госпних і радгоспних полях пра
цює понад 237 тисяч тракторів 
(у переводі на 15-сильні), понад 
75 тисяч комбайнів і сотні тисяч 
інших машин. Висока меха
нізація сільськогосподарського 
виробництва дала можливість 
при скороченні кількості зай
нятих в ньому людей набагато 
збільшити його продуктивність.

Д осягнуто успіхів і в роз
витку тваринництва, про що 
яскраво свідчать попередні дані 
за цей рік. За 1 0 місяців кол
госпи і радгосп и республіки 
виробили м’яса 973,9  тисячі 
тонн, або на 287,7 тисячі тонн 
більше, і молока— 5.851 ти
сячу тонн, або на 839 тисяч 
тонн більше, ніж за відповід
ний період минулого року. 
Україна достроково виконала 
державні плани заготівель і 
закупок м’яса, молока та інших 
продуктів тваринництва.

Великі досягнення україн
ського народу в розвитку куль
тури. В республіці все ширше 
розвивається десятирічна освіта, 
створено широку сітку вищих 
і середніх спеціальних учбових 
закладів. Тепер на кож ні 100 
тисяч населення в УРСР при
падає 567 студентів, тоді як 
у Франції— 376, Італ ії— 307, 
Західній Німеччині— 269. Ти
сячі бібліотек, клубів  і пала
ців культури, кіно та інших 
культурно-освітніх закладів об
слуговують робітників, кол
госпників, інтелігенцію.

Радянська влада дала трудя
щим не тільки політичні права, 
але й матеріальні блага. В на
шій країні систематично підви
щується реальна заробітна пла
та робітників і службовців. На 
Україні в 1956 ро ц і в промис
ловості і будівництві вона зрос
ла на 180 процентів порівняно
з 1940 роком; за цей ж е час 
грошові прибутки к олгоспів і 
колгоспників зросли майже 
в 4 рази.

Український народ славить 
рідну Комуністичну партію, сла
вить великого Леніна, який 
стояв біля кол иски Українсь
кої радянської держави, чий 
світлий розум осяяв історичні 
шляхи народів до соціалізму і 
комунізму.

Живи, Україно, прекрасна і сильна, —  
В Радянськім Союзі ти щастя знайшла

В братерській співдружності 
всіх націй нашої великої Бать
ківщини живе і працює укра
їнський народ, вносячи свій 
гідний вклад у спільну справу 
побудови комуністичного су
спільства.

Під керівництвом Комуні
стичної партії, очолюваної 
В. І . Леніним, при братній до
помозі російського й  і н ш и х   
народів нашої країни Україн
ська Радянська Соціалістична 
Республіка була утворена 4 0 
років тому, 25 грудня 1917 ро
ку, на І Всеукраїнському з ’їзді 
Рад. Український народ став 
повновладним господарем своєї 
землі і своєї долі, вперше за 
багатовікову історію створив 
свою справді народну, суверенну 
соціалістичну державу.

Трудящі України гаряче й 
активно виступили на підтрим
ку ленінської ідеї про створен
н я СРСР. В цьому добровіль
ному союзі народів країни Рад
вони справедливо бачили єдину 
можливість відстояти великі за
воювання Жовтневої революції 
від зазіхань з боку внутрішніх 
і зовнішніх ворогів, гарантію 
побудови нового соціалістичного 
суспільства. Спираючись на мо
гутність СРСР, український 
народ здійснив свою вікову 
мрію про возз’єднання всіх 
українських земель в єдиній 
Українській радянській державі.

Трудящі Радянської Укра
їн и — н евід’ємної і складової 
частини Союзу РСР — законно 
п ишаються своїми успіхами и 
соціалістичному будівництві, до
сягнутими за 40 років Радян
ської влади. З відсталої аграр
ної окраїни, якою була Укра
їна в дореволюційний час, вона
виросла в одну з найбільших 
держав Європи, перетворилася 
в могутню індустріально-кол
госпну республіку з розкві
таючою культурою, національ
ною формою і соціалістичною 
змістом. Україна далеко випе
редила по цілому ряду основ
н их економічних показників 
такі капіталістичні країни, як  
Франція, Англія, Італія та інші.

В 1956 році наша республіка
дала чавуну, сталі, прокату і 
вугілля в чотири з лишком рази 
більше, ніж давала вся царська 
Росія. Загальний обсяг валової 
продукції промисловості в 1956 
році порівняно з 1913 роком 
зріс у 18 раз.
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