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Трудящі нашої Батьківщини 
разом з усім прогресивним люд
ством урочисто і радісно відзна
чили 40-і роковини Великої Жовт
невої соціалістичної революції.

Рік видання 26-й

Ювілейна сесія 
Верховної Ради СРСР

6 листопада в Москві відбу
лась ювілейна сесія Верховної 
Ради СРСР IV скликання.

Палац спорту на Централь
ному стадіоні імені В. І . Лені
на, де проходило урочисте за
сідання сесії, на 10 годину 
ранку заповнили депутати, чис
ленні гості, п рисутні посланці 
усіх соціалістичних країн Єв
ропи й Азії, представники брат
ніх комуністичних і робітн и
чих партій капіталістичних 
країн та інші зарубіжні деле
гації.

В президії і ложах з'являю
ться керівники Комуністичної 
партії і Радянського уряду то
вариші М. І. Бєляєв,  Л. І. 
Брежнєв, М. О. Булганін, 
К. Є. Ворошилов, О. В. Куу
сінен, А. І. Мікоян, М. А. 
Суслов, К. О. Фурцева, М. С. 
Хрущов, М. М. Шверник, 
П. М. Поспєлов, Д. С. Ко
ротченко, М. Г. Первухін, 
члени Президії Верховної Ра
ди СРСР, міністри.

Разом з керівниками КПРС 
і Радянського уряду місця зай
мають глави зарубіжних деле
гацій.

Керівників Комуністичної 
партії і Радянського уряду, 
глав зарубіжних делегацій зал

зустрічає бурхливою овацією, 
всі встають.

Головуючий депутат П. П. 
Лобанов короткою вст упною 
промовою відкриває спільне 
засідання обох палат Верхов
ної Ради СРСР. Для доповіді— 
40 років Великої Жовтневої 
соціалістичної революції— він 
надає слово Першому секрета
реві Центрального Комітету Ко
муністичної партії Радянського 
Союзу товаришеві М. С. Хру
щову, тепло зустрінутому при
сутніми.

Доповідь тов. М. С. Хрущо
ва, вислухана з великою ува
гою. не раз переривалась бур
хливими оплесками.

Після доповіді з привітання
ми радянському народові ви
ступили глави делегацій зару
біжних народно-демократичних 
країн, що прибули на тор
жества.

Потім з промовою-відповід
дю на привітан ня іноземних 
делегацій виступив Голова Ра
ди Союзу П. П. Лобанов.

Верховна Рада СРСР одно
стайно прийняла Звернення Вер
ховної Ради СРСР до радянсь
кого народу і Звернення до 
народів усіх країн.

(ТАРС).

ВІЙСЬКОВИЙ ПАРАД І  ДЕМОНСТРАЦІЯ ТРУДЯЩИХ 
НА КРАСНІЙ ПЛ ОЩІ В МОСКВІ

7 листопада в історичний день 
40-х роковин Великої Жовтне
вої соціалістичної революції 
особливо нарядна і величава в 
своєму святковому вбранні була 
столиця нашої Батьківщини— 
Москва.

Кумачеві полотнища, гірлян
ди зелені прикрашають старо
давню Красну площу, до якої 
в цей день звернені думки і 
почуття всього прогресивного 
людства. На фасаді ГУМ’у в 
обрамленні прапорів і золотого 
колосся величезний портрет за
сновника Комуністичної партії 
і першої в світі соціалістичної 
держави Володимира Ілліча Ле
ніна. Внизу лозунг— «Вперед, 
до перемоги комунізму!» Над
лівим і правим крилами фаса
ду ГУМ’у височать цифри: 
«1917» і «1957», які знамену
ють шлях, пройдений Радян
ською країною. Полум’яніють 
Заклики ЦК КПРС.

Гранітні трибуни заповнили 
члени Центрального Комітету 
КПРС, депутати Верховної Ра
ди СРСР— учасники ювілейної 
сесії Верховної Ради СРСР, що 
відбулася напередодні, депута
ти Верховних Рад союзних 
республік, ветерани революцій
них битв, міністри, громадські 
діячі, Герої Радянського Союзу, 
Герої Соціалістичної Праці, ла
уреати Ленінських премій, ро
бітники, к олгоспники, вчені, 

 письменники, художники.
На Красній площі— гості ра

дянського народу, я к і прибули 
з усіх кінців світу на святку
вання на запрошення ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР, громад
ських організацій.

Хвиля аплодисментів проко
тилася вздовж гранітних три
бун, коли на Центральну три
буну Мавзолею піднялися то
вариші О. Б. Арістов, М. І . Бе
ляєв, Л. І . Брежнєв, М. О. Бул
ганін, К. Є. Ворошилов, О. В. 
Куусінен, А. І. Мікоян, М. А. 
Суслов, К. О. Фурцева, М. С. 
Хрущов, М. М. Шверник, П. М. 
Поспєлов, Д. С. Коротченко, 
О. М. Косигін, М. Г. Первухін. 
Разом з керівниками Комуніс
тичної партії Радянського Со
юзу і Радянського уряду— ке
рівники і члени зарубіжних 
делегацій товариші Мао Цзе-дун, 
Сун Цін-лін, Ден Сяо-п ін , 
Енвер Ходж а, Мехмет Ш еху, 
Тодор Живков, Антон Югов, 
Янош Кадар, Хо Ш і Мін, Валь
тер Ульбріхт, Отто Гротеволь, 
К ім І р Сен, Дашій н Дамба, Юм
ж агійн Цеденбал Владислав 
Гомулка, Юзеф Ціранкович, 
Олександр Завадський, К іву 
Стойка, Антонін Новотний, Віль- 
ям Широкий, Едвард Кардель, 
Олександр Ранкович, Жак Дюк
ло, Пальміро Тольятті, Гаррі 
Л олліт, Макс Рейман.

Кремлівські куранти відбива
ють десять годин. Із Спаських 
воріт Кремля на відкритій ма
шині виїжджає Міністр Оборо
ни СРСР Маршал Радянського

Союзу Р. Я. Малиновський. 
Командуючий парадом Маршал 
Радянського Союзу К . С. Мос
каленко рапортує про готов
ність військових частин до па
раду. Міністр Оборони вітається 
з військами, поздоровляє їх з 
святом, потім піднімається на 
Центральну трибуну Мавзолею і 
виголошує промову.

Тисячоголосим «Ура!» відпо
відають війська на промову 
Міністра Оборони. Залпи ар
тилерійського салюту злива
ються з звуками Державного 
Гімну Радянського Союзу.

Починається урочистий марш 
військ.

В бездоганному строю про
ходять слухачі військових ака
демій. Йдуть курсанти Москов
ського Червонопрапорного вій
ськового училища імені Верхов
ної Ради РРФСР, славні при
кордонники, радянські військові 
моряки, суворовці, нахімовці.

На площі наростає гул мото
рів. Це йдуть бронетранспорте
ри з воїнами гвардійської ме
ханізованої Таманської Черво
нопрапорної ордена Суворова 
дивізії імені М. І . Калініна, 
проїжджають десантники, за 
ними—танки.

На параді було показано 
зразки нового виду артилерій
ського озброєння, яке грунтує
ться на принципі використан
ня реактивної сили. По площі 
пройшла колона важкої реак
тивної артилерії. На установках, 
змонтованих па автомобілях і 
гусеничних транспортерах, — 
масивні снаряди. Потужність і 
дальність стрільби реактивної 
артилерії, що проходила перед 
трибунами, набагато більша, 
ніж снарядів «Катюш».

Артилерію зміняють ракети. 
У нас тепер є всі необхідні 
ракети—далекобійні, середньо
го радіуса дій і ракети близь
кого бою. Створено міжконти
нентальну балістичну ракету. 
Для балістичних ракет нема 
перешкод—вони здатні летіти 
на дуже великих висотах і 
точно виходити в призначений 
район.

Незмірно зросла могутність 
вітчизняної авіації. Наші вій
ськові льотчики літають на ре
активних і турбогвинтових бом
бардувальниках  реактивних ви
нищувачах, в тому числі над
звукових. Через погані метеоро
логічні умови в районах базу
вання авіації повітряний па
рад над Красного площею не 
відбувся.

Військовий нарад закінчився. 
Почався святковий похід тру
дящих. Його відкривають фіз
культурники столиці.

Вслід за спортсменами прой
шли к олони піонерів.

На площу вступили прапо
роносці заводів, фабрик, уста
нов, будов Москви. Над люд
ським п отоком портрети твор
ців наукового соціалізму — 
Маркса, Енгельса, Леніна, пор

трети членів Президії ЦК КПРС.
Дужі руки молодого робіт

ника здіймають величезний 
червоний стяг з виведеними на 
ньому словами: «Ленін— наш 
прапор».

Заголубіли, заколихалися на 
вітрі прапорці. Наче на хви
лях, загойдався п іднятий дого
ри легендарний крейсер «Авро
ра». Під вітальні вигуки по
вільно пливе по вируючому 
біля кремлівських стін людсько
му морю макет корабля, гар
мати якого сповістили весь 
світ про початок нової ери в 
історії людства, ери Вел икого 
Ж овтня.

Святкове оформлення к олон 
демонстрантів переконливо роз
повідає про успіхи першої в 

світі соціалістичної держави. 
Велику гордість за свою краї
ну, яка впевнено йде до ко
мунізму, викликають у кожної 
людини написані на полотни
щах блискучі підсумки:

— Обсяг промислової п ро
дукції СРСР зріс у 33 рази!

—За обсягом промислової про
дукції СРСР займає перше міс
це в Європі і друге—в світі!

— Посівні площі в СРСР 
збільшилися більш н іж  у пів
тора раза!

— За останні три роки в 
СРСР освоєно 36,9 мільйона 
гектарів цілинних і перелого
вих земель!

Погляди всіх звертаються 
вгору. Несподівано над пло
щею злітає незвичайної форми 
снаряд. У моделі, що підняла
ся, всі впізнають міжконтинен
тальну ракету. На ній чітко 
виділяється напис: «Слава ра
дянській науці!».

Як символ бурхливого про
гресу науки і техніки пропли
вають над радісними демонстра
нтами зображення першої в 
світі радянської атомної електро
станції, реактивного літака-ве
летня, автоматичної домни, дале
ких ліній електропередач тощо.

В день сорокаріччя Велико
го Жовтня радянський народ 
передає братерський привіт усім 
народам, я к і борються за мир, 
за демократію, за соціалізм.

Військовий парад і демонст
рація представників трудящих 
на Красній площі були яскра
вим свідченням торжества ле
нінських ідей, величних п ере
мог радянського народу, його 
богатирської невичерпної сили, 
монолітної єдності і згуртова
ності навколо рідної Комуніс
тичної партії. Це була демон
страція нерушимого єднання 
партії і народу, який неухиль
но йде Вперед, до перемоги ко
мунізму!

Ввечері 7 листопада у Моск
ві, в столицях союзних респуб
лік і містах-героях урочисто 
пролунали залпи святкового 
артилерійського салюту на честь 
сорокових роковин Радянської 
влади. (ТАРС).

Військовий парад і демонстрація 
трудящих в Києві

В усій красі святкового вбра
ння постала 7 листопада столи
ця України перед очима тисяч 
людей. На вулицях і площах— 
державні прапори Радянського 
Союзу, України, братніх союз
них республік, портрети В. І. 
Леніна, керівників партії і 
уряду, художні картини і панно.

«1917—1957». Ці дати від
ливались золотом і сріблом, по
лум'яніли на фасадах будин
ків. На кумачевих полотнищах 
—Заклики ЦК КПРС до 40-х 
роковин Великого Жовтня.

Вздовж Хрещатика і на при
леглих площах вишикувані для 
урочистого параду війська Ки
ївського гарнізону.

О 10 годині ранку на цен
тральну трибуну піднімаються 
керівники Комуністичної партії 
і Уряду Радянської України 
товариші М. С. Гречуха, М . М. 
Гурєєв, Н. Т. Кальченко, О. І . 
Кириченко, М. В. Підгорн ий. 
І . С. Сенін , О. І . І ващенко, 
С. В. Червоненко та інші. Тут 
же прославлені воєначальники 
і політпрацівники Радянської 
Армії.

Командуючий військами Ки
ївського військового округу 
Маршал Радянського Союзу 
В. І . Чуйков об’їжджає війсь
ка, вітається з ними і поздо
ровляє з сороковими роковина
ми Великого Жовтня. У відпо
відь лунає розкотисте солдат
ське «Ура!».

Прийнявши парад, Маршал 
В. І. Чуйков піднімається на

трибуну і звертається з промо
вою до військ і трудящих Ук
раїни. Знову лунає гучне 

Ура!» Гримлять артилерійські 
залпи. Починається парад.

Карбуючи крок, йдуть по 
Хрещатик у  вірні захисники 
наших сухопутних і морських 
рубежів, проходять артилерій
ські підрозділи. У небі швидко 
проносяться реактивні бомбар
дувальник и і блискавичні ви
нищувачі.

Після військового параду 
Хрещатик заповнили святкові 
колони демонстрантів. У цей 
час високо в небо піднімаєть
ся слідом за сріблястим аерос
татом величезний шовковий 
прапор із зображенням вождів 
комунізму — Маркса і Леніна.

Художні панно, діаграми, тран
спаранти, що ї х несуть трудя
щі столиці У країни, розповіда
ють п ро перемоги, здобуті
українським народом п ід керів
ництвом Комуністичної партії.

Тисячі промислових підпри
ємств республіки завершили 
одинадцятимічячну програму, 
річні завдання. Трудівни ки 
сільського господарства респуб
ліки достроково виконали річ
ні плани хлібозаготівель, здачі
державі цукрових буряків, за
готівель і закупок м’яса та ін 
шої продукції.

Нерушиму животворну
дружбу народів СРСР символі
зує колона юнаків і дівчат, 
одягнутих в яскраві національні

(Закінчення на 2 стор.).



2. Л Е Н І Н Е Ц Ь 14 листопада 1957 року.

Д б а т и про м еха н ізац ію  
колгоспного вир о б ництва

Днями в к олгоспах зони Но
во-Миргородської МТС побувала 
комісія з Панчівської МТС, 
яка перевірила стан ремонту 
тракторів, комбайнів, причіпно
го інвентаря, а так ож рівень 
механізації трудомістких про
цесів на тваринницьких фермах.

Перевірка показала, що ме
ханізатори Ново-Миргородської 
МТС слабо готують до весни 
машинно-тракторний парк, ма
ло що зробили для механізації 
водопостачання, переробки кор
мів на колгоспних фермах. 
Вж е минуло півтора місяця 
четвертого кварталу, але з пла
ну 30 тракторів відремонтовано 
тільки 13. Ремонт тракторів 
проходить неякісно. При скла
данні машин деталі ставлять
брудними, а це, безумовно, при
водить до їх швидкого псуван
ня. Та з цими неподобствами 
змирилися головний інженер 
станції А. Якимчук і механік- 
контролер М. Матях. Чому б в 
майстерні не встановити маши
ну для миття деталей і цим 
самим поліпшити якість ре
монту?

На ремонті сільськогоспо
дарських машин механі затори
не дбають про економію кош
тів. Не застосовується рестав
рація деталей. П ри складанні 
дефектної відомості окремі, ціл
ком придатні, деталі здаються 
в ремонт. Де привело до того, 
що на ремонті допущено знач
ну перевитрату коштів.

Вкрай низькими темпами 
провадиться ремонт комбайнів. 
В четвертому кварталі відремон
товано тільки два комбайни. 
Самохідні комбайни «С-4 сто
ять на подвір'ї МТС без під

ставок. а тому псуються скати.
Не краще ідуть справи з 

п ідготовкою до весни і причіп
ного інвентаря. У тракторних 
бригадах Якова Пипюхи, Федо
ра Осадчука, Микити Рудого 
та інших повільно ремонтують 
сівалки, культиватори тощо.

Важливе значення для під
вищення продуктивності гро
мадського тваринництва мак 
механізація трудомістких про
цесів на колгоспних фермах. 
Однак і з цією справою в ок
ремих колгоспах не все гаразд. 
В сільгоспартілі імені Сталіна, 
наприклад, па придбання кор
мозапарника затратили понад 
чотири тисячі карбованців. Од
нак його не використовують 
вже довгий час. В цьому ж
к олгоспі свиням згодовують 
неподрібнені буряки. Більшість 
їх  тварини не поїдають. А ря
дом, біля ферми, стоїть зіпсо
вана кормодробарка. Про ї ї  ре
монт не дбають ні голова прав
ління М. Грек, ні бригадир 
тракторної бригади М. Рудий.

Вже довгий час стоїть зіпсова
ний кормозапарник у колгоспі 
імені Жданова.

К ілька років тому колгосп 
імені Чкалова розпочав будува
ти підвісну дорогу на тварин
ницькій фермі. На це витра
тили багато коштів, але будів
ництво по цей день н е закін
чили.

Дирекція Ново-Миргородської 
МТС, правління та первинні 
парторганізації колгоспів повин
ні негайно ліквідувати виявле
н і недоліки.

М. ЖИЛЕНКО,
І. БОНДАРЕНКО,

І. ЖЕРЕБЕНКО.

Слідами наших виступів

«Не допускати простоїв вагонів»
Під таким заголовком вміщува

лась стаття в районній газеті за 
22 вересня. Голова правління Но
во-Миргородської райспоживспілки 
О. Іщенко повідомив редакції, що 
стаття обговорювалась на засіданні 
правління. Критику визнано пра

вильною. З  метою недопущення про
стоїв вагонів правління райспо
живспілки призначило відповідаль
них осіб і зобов’язало їх своєчас
но організовувати розвантаження 
вагонів.

Святкування 
в Ново-Миргороді

Рано п рокинулось місто Но
во-Миргород сьомого листопада. 
Будинки і вулиці—в святково
му вбранні. Всюди багато пра
порів, транспарантів, плакатів 
і закликів. Лунають радісні 
пісні, лініє музика.

Тисячі робітників, службов
ців, механізаторів і колгоспни
ків, школярів вийш ли на  де
монстрацію.

Над колонами демонстрантів 
майорять червоні прапори. Яс
краві діаграми розповідають про 
досягнення радянських людей 
у боротьбі за ви к онання істо
ричних рішень XX з'їзду КПРС. 
Трудящі несуть великі портре
ти вождя пролетаріату Володи
мира Ілліча Леніна.

Загальну увагу привертає 
колона школярів та вчителів 
Софіївської середньої школи. 
Учні несуть букети квітів, ба
гато прапорців, цікаві плакати 
та діаграми, я к і висвітлюють 
успіхи трудящих району. Гар
но були оформлені колони Но
во-Миргородської середньої шко
ли, школи-інтернату та інші.

Колони демонстрантів прой
шли центральними вули цями 
міста. Під звуки Гімну Радян
ського Союзу відбулося покла
дення вінків біля пам'ятників 
воїнам Радянської Армії, які 
загинули в період Вітчизняної 
війни, та біля пам’ятника 
Й. В. Сталіну.

Після цього в парку культу
ри та відпочинку відбувся ба
гатолюдний мітинг, присвяче
ний сорокаріччю Великого 
Жовтня. Перед трудящими ви
ступили з промовами голова 
виконкому районної Ради П . Г. 
Кумпан, секретар райкому пар
тії С. М. Корлюк, секретар рай
кому комсомолу Ф. М. Ткачен
ко, піонери Наташа Дорошенко, 
Юрій Біляєв та інші.

Військовий парад і демонстрація 
трудящих в Києві

(Закінчення).
костюми. Вони високо не
суть над головами макет Дер
жавного Герба Радянського Со
юзу, прапори і Герби братніх 
республік.

З бойовою революційною піс
нею «Сміло, товариші, в ногу» 
йдуть старі більшовики, славні 
ветерани революції. Стрункими 
рядами з бойовими прапорами 
своїх підрозділів проходять пар
тизани Великої Вітчизняної 
війни .

Про славні патріотичні под
вига молоді України, комсомо
лу розповідає оформления ко
лон юнаків і дівчат Києва. 

Тепло вітають присутні на 
Хрещатику українських уче
них, і в їх особі найпередові
шу в світі радянську науку, 
яка викликала захоплення в
усьому світі створенням двох 
штучних супутників Землі, ви
датними відкриттями в галузі 
мирного використання атомної 
енергії. Демонстранти несуть 
макет земної кулі з супутни
ками, що обертаються навколо 
неї.

Колони трудящих проходять 
повз пам’ятник Володимирові 
Іллічу, на постаменті якого ся
ють золотом його незабутні 
слова: «При єдиній дії проле
тарів великоруських і україн
ських вільна Україна можли
ва, без такої єдності про неї 
не може бути й мови». Свято 
зберігає український народ у 
своєму серці цей великий ле
н інський заповіт.
   «Світові—мир!» «Хай живе 
миролюбна політика Радянської 
держави!»—ці слова написані 
на багатьох транспарантах.

З колон демонстрантів луна
ють привітання на честь к и
тайського народу, на честь

трудящих інших соціалістич
них країн, на честь народів 
Арабського Сходу, які борють
ся проти колонізаторських пла
нів імперіалістів, за національ
ну незалежність.

Мальовничим видовищем за
к інчується демонстрація. І нсце
новані артистами оживають сла
вні сторінки історії нашої ве
 ликої Батьківщини. На широ
кий простір Хрещатика, немов 
зійшовши з картини художни
ка Васнецова, виїжджають три 
богатирі—Ілля Муромець,  Доб
риня Нік ітич і Альоша По
п ович. З’являються славні си
нії російського народу Мін ін і 
Пожарський, Олександр Нєвсь
к ий, за ними скачуть на конях
Богдан Хмельницький, Тарас 
Бульба, Максим Кривоніс. На 
легендарній тачанці проносить
ся Чапаєв. Мчать вершники — 
Микола Щорс, Олександр Пар
хоменко, Василь Боженко. За
хоплено вітають глядачі цей 
своєрідний парад народних ге
роїв.

Завершуючи святкову демон
страцію, проходять спортсмени.

Святкування сорокових роко
вин Великого Жовтня в столи
ці України було новою яскра
вою демонстрацією могутньої 
єдності партії і народу, безме
жної любові і  відданості укра
ї нського народу Комуністичній 
партії—натхненникові її орга
нізаторові будівництва ко
мунізму в нашій країні, демон
страцією торжества великих 
ідей ленінізму.

Увечері на осяяних святко
вою ілюмінацією вулицях і пло
щах столиці України відбулись 
масові народні гуляння. Над 
містом прогриміли залпи тради
ційного артилерійського салюту.

(РАТАУ).

Збільшувати виробництво продуктів тваринництва
ЗВЕДЕННЯ

про виробництво і надої молока 
в колгоспах району з 1 січня по 
1 листопада1957 року за даними 

райінспектури ЦСУ
(подається в центнерах на 100 га 
угідь і в кілограмах на корову)

Назва колгоспів
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мо
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ка
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мо
ло

ка

 і м. Фрунзе 196,3 2243
 ім. Шевченка 167,4 2092
 „Шлях Леніна“ 151,6 1916

ім. Карла Маркса 149,4 1893
 ім. Енгельса 149,6 1574
 ім. Чкалова 149,3 1739
 ім. Калініна 147,2 1985
 ім. М. Горького 140,8 1831
 ім. Сталіна (Пурп.) 138,2 1546
ім. Жданова 134,4 1693

 „Перемога” 125,9 1561
 ім. Свердлова 124,0 1901
 ім. Щорса 123,0 1634
 ім. Орджонікідзе 121,5 1380
ім. Сталіна (Март.) 119,1 1610

 ім. Чапаєва 118,8 1601
 ім. Леніна 118,3 1690
 ім. Котовського 113,1 1346

і м. Дзержинського 111,8 1663
ім. Куйбишева 108,9 1633
ім. Кірова 80,5 1599

По Н-Миргород. МТС 138,2 1723
По Панчівській МТС 116,1 1674

По району 125,3 1696
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Приймається передплата на газети і журнали 
на 1958 рік

Передплачуйте центральні, республіканські, обласну газети 
і журнали, а також р а й о н н у  г а з е т у

„ Л Е Н І Н Е Ц Ь “
Передплату приймають: районний відділ „Союздруку“, 

поштові філії, листоноші та  громадські розповсюджувачі 
преси у колгоспах і МТС, в установах і на підприємствах.

Редактор
Х. СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Завершувати підготовку до зимівлі худоби»
Статтю під таким заголовком 

було вміщено в райгазеті за 22 
вересня 1957 року. Голова колгос
пу імені Дзержинського В. Флоря 
повідомив редакції, що критичний 
виступ газети обговорювався на 
засіданні правління. Вжито захо

ди для завершення підготовки 
тваринницьких приміщень до 
зими.

«На фермах ще не все гаразд»
Матеріал рейдової бригади ра

йонна газета вмістила в номері 
за 13 жовтня. Голова мар’ївсько
го колгоспу імені Енгельса 
тов. Сімбаба повідомив редакції

про вжиті заходи для виправлення 
викритих недоліків. Відремонтова
но приміщення, закінчено будів
ництво телятника. Організовано 
переробку грубих кормів.

«Виконувати накази виборців»
В номері райгазети за 6 жовтня 

під таким заголовком вміщувалась 
стаття. В ній, зокрема, вказувалось 
на недоліки в діяльності постійної 
культосвітньої комісії Канізької 
сільради. Як повідомив редакції

голова виконкому сільради П. Дов
генко, зараз ця комісія поліпшила 
свою роботу. Відбулося засідання, 
складено план роботи на IV квар
тал.

Трудівники сільського господар
ства району дали слово в 1957 ро
ці виробити на кожні 100 гектарів 
зернових посівів по 5000 штук 
яєць або по 76 яєць на одну кур
ку-несучку. Непоганих показників 
по виробництву яєць домігся кол
госп імені Калініна. На 100 гекта
рів зернових тут вироблено за 10 
місяців по 3560 штук яєць. Дбають 
також про птахівництво в сільгосп
артілях імені Свердлова, імені Фрун
зе, „Шлях Леніна“ та інших, де 
на 100 га зернових вироблено вже 
по 2240—3050 штук яєць.

До кінця року лишилося півтора 
місяця. Однак ряд колгоспів ганеб
но відстає по виробництву яєць. 
У колгоспі імені Куйбишева, на
приклад, за 10 місяців на 100 гек
тарів зернових вироблено тільки по 
540 яєць. Факт говорить про те, 
що керівники колгоспу мало зай
маються збільшенням поголів’я 
птиці, а можливості для цього є 
великі.

Мало вироблено яєць у колгос
пах імені Кірова, „Перемога“, іме
ні Жданова та багатьох інших.

Птахівництво — важлива галузь 
господарства. Правління колгоспів 
повинні більше приділяти уваги
розведенню водоплавної птиці, 
правильно організувати догляд, го
дівлю та утримання її. 

На птахівничі ферми колгоспів 
необхідно послати кращих трудів
ників, які забезпечать дбайливий 
догляд, творчо впроваджуватимуть 
передовий досвід майстрів птахів
ництва.

ЗВЕДЕННЯ
про виробництво м’яса 

і свинини в колгоспах району 
з 1 січня 1957 року по 

1 листопада 1957 року за даними 
райінспектури ЦСУ 

(подається в центнерах: м’ясо— 
на 100 га угідь, свинина—на 

100 га ріллі)

Назва колгоспів
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ро
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ім. Енгельса 33,0 19,5
ім. Леніна 28,0 18,5
ім. Щорса 25,9 19,4
ім. Фрунзе 25,8 16,0
ім. Калініна    23,9 16,8
ім. Сталіна (Пурп.) 23,4 13,4
ім. М. Горького 23,3 14,3
ім. Карла Маркса 23,1 15,2
ім. Шевченка 22,8 14,3

„Шлях Леніна“ 21,8 21,2
ім. Сталіна (Март.) 20,5 15,3
ім. Чкалова 19,1 14,9

„Перемога“ 18,6 12,9
ім. Котовського 18,0 12,8
ім. Кірова 18,0 7,5
ім. Чапаєва 17,3 11,1
ім. Свердлова 16,7 13,0
ім. Дзержинського 15,7 10,2
ім. Жданова 15,1 11,2
ім. Орджонікідзе 14,9 6,4
ім. Куйбишева 12,1 9,8

По Н-Миргород. МТС 20,6 13,8
По Панчівській МТС 19,3 12,8

По району 19,8 13,2
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