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ВСІ—НА ВИБОРИ!
Сьогодн і — день виборів 

у  м ісцеві Ради депутатів 
трудящ их. Разом з ус ім  ра
дянським народом трудящ і 
нашого району зустрічають 
це велике свято новими у с 
п іхами в боротьбі за д о 
строкове виконання завдань, 
поставлених у р іш еннях X X  
з ’їзд у  Комун істично ї партії.

Р івно  о ш остій годині 
ранку, коли Кремлівськ і 
куранти пробили ш ість уда
рів і в ранковому повітрі 
урочисто залунала мелодія 
Г ім н у  Радянського Союзу, 
на виборчих д ільницях по
чалося голосування. Всюди 
панує велике п іднесення. 
Щ е задовго до початку го 
лосування до виборчих д іл ь 
ниць поодинці і ц ілими 
с ім ’ями прийшли сотні ви
борців, щоб виконати свій 
почесний громадянський 
обов’язок, віддати сво ї голо
си за кандидатів непорушно-

для трудящ их. Н ічого  цьо
го немає в капіталістичних 
країнах, де виборчі права 
для простої людини надто 
обмеж ені, де капіталісти 
використовують свою владу 
і багатства для натиску на 
виборц ів -трудящ их.

Сьогодн і ми голосуємо 
за кандидатів у  депутати

місцевих Рад. Н аш і канди
дати— це кращі сини і доч
ки радянського народу, пе
редовики колгоспних пол ів 
і промислових підприємств, 
представники радянської ін 
тел ігенц ії. Серед зареєстро
ваних кандидатів у  депута
ти Н ово-М иргородсько ї ра
йонної Ради кращ і доярки 
Ольга Лимборська, Марія 
Бредня, Н іна Савицьк а, сви
нарки Фросина Ц еховлес, 
Марія М ирош н іченко, ча
бан Катерина Мартиновська, 
ланкові Варвара Байбузан, 
Галина Д іорд іяш енко  та ін 
ш і передові люди району. 
Немає сумніву в тому, що 
виборці одностайно прого
лосують за цих кандидатів.

Трудящ і нашої Вітчизни 
в цьому році в ідм ічатимуть 
велике всенародне свято — 
сорокаріччя Радянсько ї дер
жави. По всій наш ій неозо
р ій кра їн і ш ироко  розгор

ання за гідну 
знаменної дати. 
д івельники, ро
мислових під- 
руд івники с іль- 
д арства, всі ра
ди наполегливо 
усп іш не  вико

нь ш остого  п’я- 
лану.

м ісцевих Рад 
трудящ их, які 
я сьогодн і, б у 
могутньою  де
ж иттєвої  сили 

о блоку ком у
артійних, вели
радянського на
о ї  Ком ун істич 
що веде нашу 
яючих вершин

к о м у н і з м у .

Товариш і виборці! Всі, 
як один, віддамо сво ї голо
си за кандидатів блоку ко 
муністів і безпартійних, ще 
раз продемонструємо свою 
згуртованість навколо К о 
муністичної партії і Радян
ського уряду!

В с і— на вибори!

XIII СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ
В ідбулася XIII сесія Ново-Миргородської районної Ради 

депутатів трудящих п’ятого скликання. З доповіддю про робо
ту ви конавчого комітету районної Ради виступив голова ви
конкому П . Г . Кумпан, який відмітив, що виконком районної 
Ради депутатів трудящих та його відділи за звітний період 
провели певну роботу в справі дальшого піднесення сільсько
го господарства, промисловості, торгівлі та культури в районі. 
Колгоспи району домоглися деяких успіхів у збільшенні ви
робництва м’яса, молока та і нших продуктів сільського госпо
дарства. На 125 процентів виконав план минулого року по ви
пуску валової продукції плодоконсервний завод, розширилось 
будівництво в колгоспах. Дещо поліпшили свою роботу школи, 
культурно-освітні та медичні заклади.

Доповідач звернув увагу на недоліки, які мали місце в 
роботі відділів виконкому і зокрема відділів: культури, народ
ної освіти, по будівництву в колгоспах, соціального забезпе
чення та планової комісії.

Виступаючі С. Байбороша, І. Бурхан, Н . Стойко, Ф . Міль
єв та інш і внесли ряд цінних пропозицій, спрямованих на 
поліпшення роботи виконкому та його відділів.

Сесія прийняла розгорнуте рішення.

Комбайнер Ново - Миргород
ської МТС Микола Парфьонов 
торік комбайном „С-4“ зібрав 
678 гектарів хліба. Передового 
комбайнера занесено на районну 
Дошку пошани.

Першим в МТС М. Парфьонов 
закінчив ремонт комбайна, зараз 
допомагав механізаторам ремон
тувати трактори.

На знімку: М. Г. Парфьонов.

Виробничі успіхи
Трудовими подарунками зу

стріли день виборів у місцеві 
Ради працівники промартілі 
«По ленінському шляху».

Добрих успіхів домоглася 
майстер швейного цеху М. Лу
жецька, яка виконала вироб
ниче завдання лютого на 120 
процентів. Перевиконали місяч
ний план Н . Пархоменко, 
І. Бойко та інші.

Б. ОСТРОВСЬКИЙ, 
голова правління пром
артілі.

Нова електростанція
Пурпурі вський колгосп імен і 

Сталіна придбав електростан
цію. З допомогою електрично
го струму працюватиме млин, 
буде механізовано водопоста
чання. Електричні лампочки 
загоряться в хатах колгосп
ників.

Я. КУШНІР, 
член сільгоспартілі.

На б у д о в а х  ш о с т о ї  п ’я т и р і ч к и

Братськ. Будівники Братської ГЕС щомісяця одержують тисячі тонн різних вантажів. Серед них 
устаткування й машини, виготовлені на підприємствах Радянського Союзу і в країнах народної демо
кратії. Недавно на адресу будови надійшло устаткування для трьох бетонних заводів.

Миколаївська область. Будівники Інгулецької обводнювально-зрошувальної системи зобов’язали
ся закінчити всі роботи на два роки раніше строку, передбаченого планом шостої п’ятирічки. Вони з 
честю виконують своє зобов’язання. В грудні потужні насоси Інгулецької зрошувальної системи були 
приведені в дію струмом Каховської ГЕС. Вони підняли воду Інгульця на 63-метрозу висоту і подали 
її в русло каналу.

Ворошиловградська область. Успішно працюють комсомольці і молодь, які будують шахту 
„Ворошиловградська-Комсомольська” № 2. Вже споруджено дві тимчасові будівлі для підйомних лебі
док „БЛ-1200“.

На фото: 1. Навантажування устаткування для бетонних заводів Братської ГЕС. 2. Машинний зал 
Інгулецької насосної станції. 3. Молоді шахтобудівники, слюсарі комсомольці (зліва направо)—В. Крав
цов, В. Герусов і В. Осташ монтують підйомну лебідку.

Фото Е. Брюханенка, Б. Умбраса і Р. Азрієля. (Прескліше РАТАУ).

СЬОГОДНІ — ДЕНЬ ВИБОРІВ 

У МІСЦЕВІ РАДИ 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

Г О Л О С У Ю  В П Е Р Ш Е
Стати механізатором я мріяв 

ще в шкільні роки. Як тільки 
закінчив сім класів, вступив 
в училище механізації сільсь
кого господарства. Училище за
кінчив успішно, здобув профе
сію тракториста широкого про
філю. Мене направили  працю
вати в Ново-Миргородську МТС.

1957 рік для мене особли
вий рік. Я  вступив у самостій
не трудове життя. Зараз ремон
тую трактор КДП-35. Незаба
ром виїду в поле. Буду пра

цювати на весняній сівбі в кол
госпі «Перемога». Трудитимусь 
по-комсомольськи.

Цей рік знаменний для ме
не ще й тим, щ о  я  вперше в 
своєму житті беру участь у ви
борах. Сьогодні з радістю від
дам свій голос за кандидатів у 
депутати місцевих Рад, за кра
щих синів і дочок нашої Бать
ківщини.

Г. ГАНУЛ, 
тра кторист Ново-Мирго
родської МТС.

Р а д і с н е  с в я т о
Заслуженим авторитетом і 

повагою користується в кол
госпі імені Чкалова сім 'я Івана 
Івановича Коваленка. Іван Іва
нович багато років працює їз
довим, дружина Ганна трудить
ся дояркою на молочно-товар
ній фермі, домагається успіхів 
у підвищенні продуктивності 
корів. С и н Микола доглядає 
нетелів.

У  минулому році сім'я Ко
валенка виробила близько пів
тори тисячі трудоднів, одержа
ла на них багато хліба, грошей.

Ще з більшим завзяттям тру
диться колгоспна сім'я в цьо
му році. Сьогодні у них вели
ке свято. Батько, мати і син 
йдуть голосувати за канди
датів у депутати місцевих 
Рад. Особливо радісний цей 
день для Миколи. Адже він 
голосує вперше.

Побажаємо Івану Івановичу 
Коваленку і його сім 'ї в цьо
му році домогтися ще вищих 
показників у роботі.

В. КОНОФІЦЬКИЙ, 
агроном колгоспу.

П Е Р Е Д О В І  Д О Я Р К И
Доярки молочно-товарної фер

ми колгоспу імені Молотова 
Антоніна Володимирівна Крав
цова та Мотря Я ковлівна Воро
пай зустріли день виборів у 
місцеві Ради депутатів трудя
щих добрими показниками в 
підвищенні продуктивності ху
доби. Станом на 1 березня Ан
тоніна Кравцова надоїла по 
713 літрів молока від кожної 
корови, а Мотря Воропай— по 
660 літрів.

Таких успіхів доярки домог
лися завдяки старанному дог
лядові та утриманню тварин,

раціональному використанню 
кормів.

Кілька років працівники тва
ринницьких ферм колгоспу іме
ні Молотова змагаються з тва
ринниками підмосковної сіль
госпартілі «Призыв» . Російські 
колгоспники охоче діляться 
своїм багатим досвідом, допо
магають д ійн ими порадами ук
раїнським друзям. Передові 
доярки впроваджують цей дос
від.

О. К РИКОТНЕНКО, 
головний зоотехнік Ново
миргородської МТС.
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С Т О Р І Н К А  В И Х І Д Н О Г О  Д Н Я

В Київському філіалі Центрального музею 
В. І. Леніна відкрився новий розділ. Його мате
ріали розповідають про перебування і революційну 
діяльність сім'ї Ульянових у Києві в 1903—1904 рр.

На фото: відвідувачі оглядають новий розділ 
музею В. І. Леніна.

К О М У Н І З М —
ЦЕ Л Е Н І НА З А ВІ ТИ

Комунізм  —  це Леніна завіти,
Невмирущі партії діла.
Комунізм  — це м ир  у  всьому світі,
Це зоря, що в Жовтні розцвіла.

Комунізм для нас — Радянська влада, 
Гідростанцій сяючі вогні,
Це воєнна слава Сталінграда,
Це поля, врожаями рясні.

На Дніпрі, на Волзі величавій 
Комунізму маяка встають.
Партія до щастя і до слави 
Вказує усім народам путь.

Комунізм несе усім свободу,
Він, як світоч, по зем лі іде,
Комунізм над нами сонцем сходить 
і те сонце не спинить ніде.

Іван ЧЕРВОНИЩЕНКО.

Вечоріє. Анастасія Юхимів
на повернулася з роботи трохи 
раніше звичайного.

—  А ви, мамо, сьогодні чо
мусь зарані, — сказала дочка 
З инаїда.

— Субота — передвихідний 
день,— посміхаючись, пояснює 
мати.

— Хіба і в колгоспі є пе
редвихідні?

— Раніше не було, а тепер 
є. Добре потрудились тиждень, 
можна й відпочити.

Трохи помовчавши, мати 
сказала:

— Піди, доню, купи квитки 
в кіно. Хочу з батьком поди
витись новий кінофільм. А 
завтра на дитячий сеанс пі
деш і ти з братом та сестрами.

З инаїда накинула пальто і 
миттю вибігла з хати. Мати 
пішла по воду.

Ваня перевірив, як сестрич
ка розв’язала задачу. Він же 
старший. А Рая ще тільки в 
другий клас ходить. От і до
помагає ї й. Помилок не знай
шов і цього разу.

— Гаразд, тепер і музику

Зам. № 119 АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: м. Ново-Миргород, вул. Шевченка, 23. Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву. Тираж 2000

Редактор
Х. СОКОЛОВСЬКИЙ.

Дружна і працьовита колгоспна сім’я
послухаємо. За те, що тихо 
сиділи і не заважали нам вчи
ти уроки, пограю на патефо
ні, звернувся Ваня до малят 
Наді та Люби.

В цей час вбігла в хату ве
села, з рум'янцем на щоках, 
Галина. Пригорнула до себе 
брата і сказала:

— У мене сьогодні велика 
радість: одержала п'ятеро те
лят від своєї групи корів. О, 
це на скільки збільшаться 
надої!

...І от майже вся сім'я вже 
вдома.

Чомусь довго немає тата. — 
турбується Галина.

Гнат Леонтійович стомлений,
але задоволений повертається 
додому. Нелегко йому було 
сьогодні: свиноматка привела 
дванадцятеро поросят, а сосків 
у неї невистачало. Я к  бути? 
Довелось для частини поросят 
шукати іншу «матір». Немало 
зусиль доклав свинар, поки 
свиноматка «Мурка» прийняла 
чужих поросят. Майже цілий

день від неї не відходив свинар.
Гнат Леонтійович Іванов, сви

нар колгоспу імені Хрущова, 
в минулому році одержав від 
кожної з десяти свиноматок по

Г. Л. Іванов.

20,5 поросяти. За досягнуті ус
п іхи він нагороджений цінним 
подарунком, фотопортрет кра
щого свинаря можна бачити 
на районній Дошці пошани. Все 
поголів'я молодняка свинар дог
лядав аж до самої зими.

Впроваджуючи передовий дос
від кращих свинарів країни,

Гнат Леонтійович бореться за 
одержання від кожної свино
матки не менше п'яти опоро— 
с ів за два роки. Від кількох 
свиноматок уже одержував по 
три опороси на рік.

Щоб одержати щороку по два 
і три опороси від кожної зак
р іпленої свиноматки, Гнат Ле
онтійович дбайливо доглядає 
тварин. Слідкує за тим, щоб
свиноматки були вчасно спа
ровані. Велику увагу приді
ляє правильній годівлі тварин. 
Корми згодовує свиням, врахо
вуючи їх  продуктивність. Сви
номаток тримає в стані доброї 
вгодованості. Дбає про те, 
щоб у станках завжди було чи
сто, сухо.

— Щоб зберегти весь прип
лід, треба старанно доглядати
поросних маток, годувати їх  
кращими кормами, — говорить 
Г. Л. Іванов.

Своїм багатим досвідом Гнат 
Леонтійович охоче ділиться з 
молодими тваринниками. Він 
вболіває за те, щоб колгосп

одержував якнайбільше при
бутків від свинарської ферми.

...Дружна, працьовита кол
госпна сім 'я Іванових. Діти по
важають дорослих, допомагають 
в усьому батькам. Батьки п ік
луються про дітей. У  минуло
му році сім 'я виробила близь
ко двох тисяч трудоднів. Т іль
ки в додаткову оплату Гнат
Леонтійович одержав торік вось
меро поросят. Дочка Галина 
після закінчення семирічки 
другий рік працює дояркою. 
По надоях молока тримає одне 
з перших м ісць у колгоспі. 
Анастасія Юхимівна— краща
трудівниця в ланці. Ваня — 
учень шостого класу, його за
повітна мрія —стати механіза
тором. З инаїда, Рая, Люба та 
Надя, коли виростуть, теж знай
дуть своє місце в трудовому 
житті.

У хороших батьків— хороші 
й діти.

М. СЕРГІЄНКО. 
село Мар’ївка.

Народні прислів’я і приказки
У  колективі працювати— у  достатку проживати. 
Клади навоз густо— на току  не буде пусто.
Чистим зерном сійте поле— то вродить хліб, як море 
Слухай  агронома— буде хл іба вдосталь дома.

Чи знаєте ви, що...
...найбільша з відо

мих зірок—зірка Аль
фа в сузір’ї Геркулеса 
за своїми розмірами, як 
визначили недавно аст
рономи, в сотні тисяч 
раз перевершує Сонце. 
Якби можна було про
летіти навколо цієї зір
ки на реактивному лі
таку, то на це потрібно 
було б 80.000 років.

...видеотелефон — це 
особливий вид зв’язку, 
який дає змогу при

розмові бачити співбе
сідника. Сучасна тех
ніка вже озброєна пер
шим досвідом по впро
вадженню в практику 
таких апаратів.

...застосування на
півпровідникових при
ладів замість електрон
них ламп дало змогу 
сконструювати радіо
приймач, який важить 
менше 150 грамів і 
розмірами не переви
щує портсигар.

Існують приймачі- 
„малюки", які формою 
і розмірами нагадують 
наручний годинник.

...електронна обчис
лювальна машина може 
розрахувати криву по
льоту снаряда швид
ше, ніж він долетить 
до цілі. Цими маши
нами користуються та
кож для перекладів 
ділових текстів з од
нієї мови на іншу.

У день виборів по району
Сьогодні велике свято—день 

виборів у місцеві Ради депу
татів трудящих. Ще до почат
ку голосування на вулицях 
райцентра чути веселі голоси 
людей,  що поспішають на ви
борчі дільниці, щоб виконати 
свій громадянський обов'язок, 

У  районному Будинку куль
тури відбудуться масові ігри, 
танці. Гратиме музика. Силами 
художньої самодіяльності дитя
чого садка і районного Будин
ку культури буде влаштовано

цікавий концерт. Демонстру
ватиметься к інокартина.

Весело буде в Панчівсько
му сільському клубі , де місти
ться виборча дільниця № 12. 
Тут гратиме колгоспний духо
вий оркестр.

Цікаві масові ігри і гулян
ня відбудуться також в інши х 
селах району. В багатьох клу
бах учасники художньої само
діяльності виступатимуть з 
концертами.

Г. ПОНОМАРЕНКО.

Після трудового тижня
Згідно нового Статуту сіль

ськогосподарської артілі кол
госпники мають певний день 
відпочинку. Таким днем у кол
госпі імені Молотова є неділя. 
Як завжди, в суботу хлібороби 
поспішають ввечері до клубу, 
щоб проглянути новий к іно
фільм. Культурно і весело про
водять своє дозвілля трудівники 
села в неділю.

Минулої неділі сільський 
клуб заповнила молодь, літні 
колгоспники. З великою ціка

вістю прослухали присутні до
повідь про День Радянської 
Армії і В ійськово-Морського 
Флоту. Потім було поставлено 
п'єсу М. Назарова «Прикре не
порозуміння ». Ролі виконували 
молода доярка Валентина Ри
бальченко, колгоспниця Наста
сія Горенко та інші.

В цей день десятки людей 
відвідали сільську бібліотеку, 
книжковий фонд якої налічує 
понад 3500 книг.

П. МЕЛЬНИЧЕНКО.

Чернігівські вишивальниці.
Фотоетюд М. Селюченка. (Прескліше РАТАУ).

Альбом „Шийте самі”
Альбом „Шийте самі” виданий по замовленню 

Московського Центрального Універмагу. Він скла
дається із журналу мод і додатків, в які входять 
48 викройок жіночого, чоловічого і дитячого одягу. 
В журналі мод вміщено моделі одягу, розроблені 
експериментальними майстернями Центрального 
Універмагу.

Для кожної моделі, вміщеної в журналі, є вик
ройка (в додатках). Ціна альбома „Шийте самі” ра
зом з додатками—12 карбованців.

Альбом можна виписати накладною платою (без 
завдатку). Пишіть на адресу: Москва, В-168, 5-а
Черемушкінська, 14, „Книга—поштою”.
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