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Новий 1957-й...
Закінчився славний 1956 

р ік—перший рік шостої п’я - 
тирічки Радянські люди під- 
бивають сьогодні підсумки 
своєї наполегливої боротьби 
за дальше піднесення на- 
родного господарства лю- 
бимої Батьківщини і добро- 
буту людини. А зроблено 
справді багато!

В результаті послідовно- 
го проведення ленінської 

політики і здійснення істо- 
ричних рішень X X  з ’їзду Ко- 
муністичної партії в 1956 
році наша країна досягла 
нових великих успіхів в еко- 
номічному розвитку. На кру- 
тому піднесенні знаходя- 
ться промисловість і с ільсь- 
ке господарство. Неухильно 
підвищується матеріальний 
добробут і культурний рі- 
вень радянського народу.

В минулому році набага- 
то збільшився випуск про- 
мислової продукції. Д осяг- 
нуті значні успіхи в справі 
технічного прогресу про- 
мисловості. Все це свідчить 
про те, що наша країна 
зробила новий крок вперед 
по ш ляху створення мате- 
ріально-технічної бази ко- 
мунізму, що вона стала ще 
сильнішою в економічному 
і оборонному відношенні.

На основі переважного 
зростання важкої індустрії 
успішно розвиваються всі 
інші галузі народного гос- 
подарства, в тому числі 
сільське господарство. Зрос- 
ла технічна озброєність 
сільськогосподарського ви- 
робництва, що дозволило в 
короткий строк освоїти 35,5 
мільйона гектарів цілинних 
земель, різко збільшити ви- 
робництво продуктів земле
робства і тваринництва.

Порівняно з 1955 роком 
у  минулому році державні 
заготівлі і закупки хліба 
зросли більше як на 1 
мільярд пудів, картоплі — 
на 2,7 мільйона тонн і мо- 
лока—на 3,8 мільйона тонн. 
Зросла також заготівля ін - 
ших сільськогосподарських 
продуктів. Значно збільши- 
лось виробництво товарів 
народного споживання.

Комуністична партія і Ра- 
дянський уряд проявляють 
повсякденне піклування про 

п ідвищення добробуту ра- 
дянських людей. В минуло- 
му році проведено великі 
заходи по здійсненню намі- 

Теплі поздоровлення

ченої X X  з ’їздом К П Р С  
програми дальшого зрос- 
тання матеріального добро- 
буту і культурного рівня 
народу. Підвищено розміри 
пенсій трудящим, скасова- 
но плату за навчання в се- 
редніх і вищих учбових за- 
кладах, збільшено трива- 
лість відпусток по вагітнос- 
ті і родах, скорочено робо- 
чий день у передсвяткові і 
передвихідні дні.

Підвищено заготівельні і 
закупочні ціни на сільсько- 
господарські продукти. Роз- 
почато переведення робіт- 
ників на скорочений робо- 
чий день у вугільній про- 
мисловості. Прийнято також 
рішення про підвищення з 
1 січня 1957 року заробіт- 
ної плати низькооплачува- 
ним робітникам і службов- 
цям. Тільки від цих заходів 
міське і сільське населен- 
ня одержить додаткових 
вигод понад 35 мільярдів 
карбованців на рік.

Здрастуй Новий, 1957 рік!
Сьогодні трудящ і на- 

шого району, як і всі ра- 
дянські люди, ще раз огля- 
дають пройдений ш лях, на- 
мічають плани на майбутнє. 
Колгоспники і механізатори, 
всі трудящ і палко схвалю - 
ють постанови грудневого 
Пленуму Центрального Ко - 
мітету Комуністичної Партії 
Радянського Союзу, ще 
ширше розгортають соціа- 
лістичне змагання за вико- 
нання і перевиконання ви- 
робничих планів, за успішне 
перетворення в життя істо- 
ричних рішень X X  з ’їзду 
К П Р С .

Хлібороби району домог- 
лися торік певних усп іх ів  
у рільництві та в підвищен- 
ні продуктивності гро- 
мадської худоби. У  бага- 
тьох колгоспах різко зб іль- 
шили виробництво молока, 
м’яса, вовни, овочів та ін - 
ших продуктів.

Трудящ і району! В с ту - 
паючи в Новий 1957 р ік, ще 
ширше розгорнемо всена- 
родне соціалістичне змаган- 
ня за швидке здійснення 
рішень X X  з'їзду К П Р С , 
помножимо свої трудові зу - 
силля в боротьбі за підне- 
сення всіх галузей народно- 
го господарства!

З Новим роком, дорогі 
товариші!

У  цей святковий день кож- 
ний хоче поздоровити своїх 
рідних і знайомих з Новим 
роком, побажати, найкращих 
успіхів у праці, навчанні.

На телеграфній станції—ве- 
лике пожвавлення. Багато поз- 
доровчих телеграм надійшло 
жителям міста та сіл району з 
Москви, Ленінграда, Києва,

Владивостока, Хабаровська, Ал- 
таю, Курільських островів тощо.

Шлють теплі привітання 
своїм близьким і новомирго- 
родці. Лише в передсвяткові 
дні трудящі району надіслали 
в різні кінці нашої неосяжної 
Батьківщини сотні поздоров- 
чих телеграм.

А. ЗІНЧЕНКО.

Передові комбайнери
«Готуй воза взимку, а сани 

влітку», говориться в народі. 
Ось зараз зима настала, а пе- 
редовий комбайнер Ново-Мир- 
городської МТС Микола Пар- 
фьонов уже завершує підготов- 
ку комбайна до збирання вро- 
жаю. Жнива не застануть йо- 
го зненацька!

В минулому році М. Пар- 
фьонов зібрав роздільним спо- 
собом 114 гектарів ячменю, а 
на прямому комбайнуванні— 
500 гектарів зернових культур 
та 171 гектар соняшників. 
Дирекція МТС вручила йому 
перехідний Червоний вимпел.

—Буду боротись за першість 
і в новому році,—говорить 
Микола Парфьонов.

Він добре розуміє, що пере- 
мога завойовується кропіткою 
працею. Тому на ремонті тру- 
диться ще ретельніше.

Добрих показників домігся у 
змаганні також комбайнер Олек- 
сандр Панасенко, який торік 
зібрав 540 гектарів зернових 
та 210 гектарів соняшників. 
О. Панасенко закінчує ремонт 
машини.

В. ШРАМЧЕВСЬКИИ, 
механізатор .

Кращ ий трактори ст

Петро Корнет став тракто- 
ристом два роки тому. Палко 
полюбив юнак потужну маши- 
ну ДТ-54, на якій працює ра- 
зом з напарником Олександром 
Москаленком.

Молодий тракторист дбайли- 
во доглядає ввірену техніку, 
вчасно провадить технічний ог- 
ляд машини, усуває неполадки. 
Тепло згадують про Петра Кор- 
нета хлібороби колгоспу імені 
Орджонікідзе, де він працював 
на оранці грунту та сівбі ози- 
мих культур. Добре знають 
його і в колгоспі імені Чапає- 
ва. Тут він працював на під- 
нятті зябу.

За сумлінну працю Петро 
Корнет неодноразово одержував 
премії. Райком ЛКСМ України 
вручив йому перехідний Чер- 
воний вимпел, нагородив Пох- 
вальним листом.

В. КІЗІЛЬ, 
інструктор РК ЛКСМУ.

Пе р ші  в р е с п у б л і ц і

НОВОРІЧНА ЯЛИНКА
Радісно зустрічають трудящі ра- 

йону Новий рік. У сільських клу- 
бах, школах встановлено гарно 
прикрашені ялинки. Самодіяльні ко- 
лективи влаштовують цікаві кон- 
церти, ігри, танці.

Новорічна ялинка—велика ра- 

дість для школярів міста. Учням мо- 
лодших класів дід Мороз вручав по- 
дарунки. Лунають бадьорі юнацькі 
пісні, грає духовий оркестр.

Весело проходить новорічне свя- 
то в районному Будинку культури.

П. ЯЦКУЛ.

Петро ДОРОШКО

Р і к  д о б р и х  с п о в н е н и й  н а д і й

Москва. Кремль. Спаська башта опівночі.

Фото М. Редькіна і Л. Портера. (Прескліше РА ТА У).

Останній аркуш одинокий 
Одірвано з календаря. 
І першим променем зоря 
Нас привітала — 

з Новим роком! 
І щиро памороззю вій 
Нам посміхнувся дальній обрій. 
Почався рік нових надій 
Багатий, трудовий, хоробрий.
Рік-богатир, 
Борець за мир, 
Наш однодумець і сучасник. 
Його страхається банкір, 
Палій війни і рабовласник.

Він їх  пригнічує, страшить— 
їх  все нове страшить. 

А з нами, 
Цей представник нових століть, 
В дороги йтиме, буде жить, 
В цехах металом продзвенить, 
Дівочим співом над ланами.
А з нами вийде на роботу: 
Вестиме дальні поїзди,

Степ зоре, висушить болото, 
Сухій пустелі дасть води;

Височину підніме вище, 
Стократ поглибить глибину, 
Щоб не диміли пожарища, 
Щоб людство бачило весну.

Походи, тропи експедицій 
Він з нами пройде до кінця, 
Щоб не старілися серця, 
Гартовані в двадцятім віці.

І в урочистий день святковий, 
Коли фанфари зазвучать, 
Він з нами буде зустрічать 
Великий Жовтень Сороковий.

Він з нами богатирським кроком 
На подвиг піде трудовий, 
Рік добрих сповнений надій, 
Хоробрий, світлий. 

З Новим роком!

Передові тваринники України, які добилися найвищих показників по продуктивності тваринниц- 
тва. Зліва направо: 1. Доярка колгоспу імені Мікояна, Переяслав-Хмельницького району, Київської об- 
ласті, Єфросинія Панасівна Демиденко. Вона надоїла по 8259 кілограмів молока на корову і зайняла 
перше місце в змаганні доярок республіки. 2. Свинарка колгоспу імені Калініна, Тишківського району, 
Кіровоградської області, Меланія Євдокимівна Усенко, яка одержала по 36 поросят на свиноматку. 
3. Чабан ордена Леніна колгоспу імені Сталіна, Генічеського району, Херсонської області, Савелій Фе- 
дорович Бражко. Настриг вовни в його отарі становив по 8,5 кілограма на вівцю. 4. Пташниця кол- 
госпу „Більшовик", Золотоніського району, Черкаської області, Марфа Трохимівна Лучанінова, яка 
одержала по 178 яєць на несучку.
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Передовики змагання

Л Е Н І Н Е Ц Ь 1 січня 1957 року.

У радянських людей стало 
традицією зустрічати свято но- 
вими виробничими успіхами.

Робітники Віктор Ткач, Пав- 
ло Миронюк, Михайло Янок та 
Володимир Качур зустрічають 
Новий рік хорошими виробни- 
чими показниками. Працюючи 
на ремонті автомобілів, трактор- 
них двигунів тощо, річне зав- 

дання кожен з них виконав 
на 150—180 процентів.

Побажаємо кращим вироб- 
ничникам у цьому році домог- 
тися ще вищих показників у 
змаганні.

Н. СМИРНОВА, 
технормувальник міжра- 
йонної майстерні капі
тального ремонту.

Достойна зустріч
Працівники промислової ар- 

тілі «По ленінському шляху» 
достойно зустріли новорічне 
свято. Виробниче завдання 
1956 року перевиконали.

У соціалістичному змаганні 
першість завоювали швейний 
та шевський цехи.

Сумлінно потрудились майстри 
швейного цеху Іван Бойко, Га- 
лина Барановська, майстер 
шевського цеху Борис Мака- 
тьора, бригадир Коробчинської 
шевської філії Іван Коршенко 
та інші.

М. ЦУРКАН.

Заслужена пошана
Благородна професія у Оль- 

ги Несторівни Скляніченко. 
П’ятий рік працює вона аку- 
шеркою у колгоспному родиль- 
ному будинку села Мартоноші. 
Користується великою поша- 
ною і повагою серед сільських 
трудівниць.

Тепло говорить про О. Н. 
Скляніченко колгоспниця сіль- 
госпартілі імені Петровського 

П . П. Туркулець, яка народила 
і виховує 12 дітей:

— Ольга Петрівна чуйно 
ставиться до породіль, завжди 
піклується про здоров’я матері 
й дитини.

Сьогодні хочеться побажати 
Ользі Несторівні ще кращих 
успіхів у новому році.

З . ГУРТОВА, 
працівник райвідділу 
охорони здоров’я.

Щире спасибі

А. ЄВЛАДЕНКО, 
учень 8 класу.

Вчителі Ново-Миргородської 
середньої школи виховують у 
дітей кращі риси радянської 
людини, проявляють велике 
піклування про школярів.

Недавно я перебував на ста- 
ціонарному лікуванні. Але не 
був самотнім. Щодня до мене 
приходила Софія Григорівна 

Лахтер—класний керівник. Во- 
на приносила цікаві книжки, 
розповідала про життя класу, 
допомагала в засвоєнні пропу- 
щеного матеріалу.

Я вдячний вчительці Софії 
Григорівні за турботу.

У КУЛЬТМАЗІ
— Хочу купити внучці гар- 

ну ляльку,—промовляє бабуся.
— А мені зайчика,—показує 

пальцем на іграшку шестиріч- 
ний хлопчик.

А скільки юних покупців, 
добрих мам було в магазині у 
передсвяткові дні!

Тільки за останні тижні про- 
дано іграшок на суму понад 10 
тисяч карбованців.

Трудящі району в грудні 
придбали 55 радіоприймачів, 4 
баяни, гармонії та інші культ- 
товари.

Л. БІСЮК.

Бажаємо керівникам рай- 
споживспілки в 1957 році на- 
вести належний порядок у 
торговельній мережі району. 
Завозити більше необхідних 
товарів для населення, поліпши- 
ти культуру обслужування 
споживачів.

Тваринники сільгоспартілей 
імені Кагановича та імені Орд- 
жонікідзе мали в минулому ро- 
ді дуже низькі показники по 
виробництву молока, м'яса. Ба- 
жаємо їм у новому році значно 
більше виробляти тваринниць- 
кої продукції.

Працівникам цегельно-чере- 
пичного заводу та його дирек- 
торові А. Баргу побажаємо в 
новому році випускати значно 
більше цегли й черепиці. Та 
й про якість продукції слід 
подбати, щоб цегла не розси- 
палася, як це було торік.

Не один рік чекають жите- 
лі райцентра нової бані...

Побажаємо комбінату кому- 
нальних підприємств і його 
директорові І. Т итенкову за- 
кінчити будівництво бані в 
1957 році.

Бажаємо Вам...
Нічого гріха таїти. Торік окре- 

мі працівники райконтори зв’яз- 
ку таки частенько не викону- 
вали як слід своїх обов’язків. 
Незадовільно працювали радіо- 
вузли, телефонна мережа. Бу- 
ли перебої в доставці корес- 
понденції.

Побажаємо зв’язківцям у 
цьому році працювати значно 
краще.

Ось таким—побільше перцю!

Засідали цілий рік... 
Досить! Геть з контори! 
Працювати йдіть на тік, 
Трутні-балагури.

Так привик до папірців, 
Що навіть думать перестав. 
В чорнилі кис, зівав, сопів— 
Без вказівок ні їв, ні спав.

„Ох, набрався, як свиня,— 
Каже льоха строго,—
Як терпить тебе сім’я, 
Гультяя такого!”

Таких блазнів-шкідииків 
Гони кропивою. 
Із контор та із садків 
Вимітай мітлою!

Ремонтує? Ні, захріп... 
Ось яке ледащо!? 
Отаких у Новий рік 
Не пущу нізащо!

Цей обжора у степу 
Днями не буває, 
А як сяде до борщу— 
За трьох уплітає.

Спекулянтів та хапуг 
Він ні б'є, ні лає... 
А кумів, сватів, п’янюг 
Крильцем прикриває.

Простояв старенький дід 
День біля крамниці. 
Бо „закрита на обід” 
Зранку й до зірниці.

Вступаючи в ювілейний рік...
Наша країна вступає в юві- 

лейний 1957 рік. В новому ро- 
ці радянські народи і все 
прогресивне людство відзнача- 
тимуть знаменну історичну да- 
ту—40-річчя Великого Жовтня. 
Пройдено славний шлях—шлях 
незабутніх бойових подвигів, 
героїчної творчої праці, вели
чезних досягнень і перемог на 
різних ділянках комуністично- 
го будівництва.

Минулий рік був важливим 
етапом в історії боротьби за 
комунізм.

У 1956 році відбувся істо- 
ричний XX з’їзд КПРС, який 
продемонстрував єдність і 
згуртованість партії і всього 
радянського народу довкола 
великого прапору марксизму- 
ленінізму, засвідчив торжество 
ленінських принципів партій- 
ного життя, накреслив величні 
завдання дальшого розвитку 
країни у шостій п' ятирічці.

У 1956 році ще більше зрос- 
ла індустріальна могутність 
країни соціалізму, стали до 
ладу нові шахти, заводи, 
електростанції. Великий Ленін
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говорив: «Тільки тоді, коли 
країна буде електрифікована, 
коли під промисловість, сіль- 
ське господарство і транспорт 
буде підведена технічна база 
сучасної великої промисловості, 
тільки тоді ми переможемо 
остаточно». Виконуючи ці безс- 
мертні заповіти, радянська 
держава досягла нечуваних 
успіхів у галузі електрифіка- 
ції. Лише за минулий рік вве- 
дено в експлуатацію таку кіль- 
кість електростанцій, які своєю 
потужністю дорівнюють шести 
Дніпрогесам; створюються нові 
потужні енергетичні бази на 
величезних сибірських прос- 
торах і в інших районах країни.

У 1956 році великих ре- 
зультатів добилися працівники 
сільського господарства. Успіш- 
но продовжувалась чудова епо- 
пея розгорнутого трудового на- 
ступу на безмежних просторах 
цілинних і перелогових земель, 
наступу, який вже дав свої 
плідні наслідки. Золотою рікою 
потекла казахстанська та ал- 
тайська пшениця, збагачуючи 
хлібний фонд країни.

1956 рік був також роком 
нових успіхів та завоювань 
соціалістичної культури, нових 
творчих здобутків діячів нау- 
ки, літератури, мистецтва. Ве- 
личезні досягнення радянських 
вчених в усіх галузях люд- 
ських знань визнає сьогодні 
весь цивілізований світ.

1956 рік був роком дальшо- 
го зростання міжнародної ваги 
та авторитету країни Рад. Ра- 
дянський Союз відіграв вирі- 
шальну роль у розв’язанні ря- 
ду найскладніших міжнародних 
проблем, у тому числі в при- 
пиненні зухвалої імперіалістич- 
ної агресії Англії, Франції та 
їх  маріонетки Ізраїля проти во- 
лелюбного Єгипту. В незламній 
дружбі з Народним Китаєм та 
іншими країнами соціалістич- 
ного табору Радянська держа- 
ва пильно стоїть на сторожі 
миру, прогресу, демократії, ве- 
де боротьбу за мирне співісну- 
вання різних соціальних сис- 
тем, за дружбу та взаєморозу- 
міння між усіма народами. Все 
це бентежить і непокоїть во- 
рогів миру, паліїв нової світо- 
вої війни, яку їм хочеться 
будь-що спровокувати.

Розуміючи, що Радянський 
Союз та весь табір миру й соціа- 
лізму рік у рік міцніє, 
стає непоборною силою, ім- 
періалістичні агресори на- 
магаються підірвати країни со- 
ціалістичної системи зсереди- 
ни. Ворогам соціалізму вдало- 
ся спровокувати криваві події 
в Угорщині, вони пробували 
чинити бешкети в Польщі. во- 
ни не шкодують засобів, щоб 
сіяти брехні про нашу країну, 
про наш суспільний лад. Та 
всі намагання ворогів марні! 
Сьогодні наша Батьківщина 
міцна і непоборна, як ніколи!

В братньому колі радянських 
республік пишним цвітом квіт- 
не сонячна Україна. Її вклад 
в комуністичне будівництво є 
справжньою національною гор- 
дістю українського народу; її 
голос лунає на міжнародній 
арені, твердо захищаючи мир. 
прогрес і справедливість; її 
культурні надбання збагачують 
духовну скарбницю всіх радян- 
ських народів, всю світову 
прогресивну культуру.

. . . В минулому році мені дове- 
лося побувати в кількох капі- 
талістичних країнах, у тому
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числі й за океаном. На власні 
очі я бачив, як душать націо- 
нальну економіку і культуру, 
зокрема в Південній Америці, 
американські капіталістичні мо- 
нополії. Порівнюючи стано- 
вище цих країн з економічни- 
ми і культурними здобутками 
України, як і всіх радянських 
республік, ще раз переко- 
нуємось. які винятково сприят- 
ливі умови створено у нас для 
всебічного духовного розвитку 
нашого багатонаціонального 
народу.

Пишаючись досягненнями ми- 
нулого року,  ми, радянські 
люди, вступивши в Сороковий 
рік Великого Жовтня, сповне- 
ні великих і світлих надій. І 
від всього серця ми запевняємо 
Комуністичну партію та Ра- 
дянський уряд, що в новому 
році будемо працювати ще ак- 
тивніше, наполегливіше і про- 
дуктивніше. щоб добитись но- 
вих трудових перемог, щоб ви- 
соко і переможно здіймався 
прапор Жовтня, прапор Леніна!
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