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Завтра — Міжнародний жіночий 
день. Радянські жінки зустрічають 
це свято в обстановці великого 
трудового і політичного підне
сення.

Міжнародний жіночий день
Радянський народ в обста

новці великого політичного і 
трудового піднесення відзначає 
традиційне свято—Міжнародний 
жіночий день 8 березня.

За роки Ра
дянської влади в 
нашій країні до
корінно зміни
лось становище 
ж інки - трудівни
ці, назавжди 
зникли причини, 
я к і узаконювали 
її рабську долю, 
принижували її 
людську г ідність.

В. І . Ленін у 
свій час писав: 
«Нам треба, щоб 
жінка - робітниця 
добилася не тіль
ки по закону, 
але й у житті 
рівності з чолові
ком — працівни
ком. Для цього 
треба, щоб ж ін 
к и-робітниці все 
більшу й більшу 
участь брали в 
управлінні гро
мадськими під
приємствами і в
у правлінні держа
вою». (Тв., т. 30, стор. 337).

Комуністична партія і Ра
дянська держава втілили ці 
ленінські заповіти в життя, 
дали всьому світові блискучий 
зразок єдино правильного роз
в'язання жіночого питання. 
Радянські ж ін ки по праву зай
няли своє місце поруч з чолові
ками, беруть активну участь 
у комуністичному будівництві. 
Досить навести лише деякі 
цифри, щоб підкреслити роль і 
місце радянських ж інок у 
житті нашої країни. Ж інки 
становлять понад 45 процентів 
усіх робітників і службовців у 
промисловості, 91 процент ме
дичних працівників, 70 процен
тів вчителів, 72 проценти пра
цівників культурно-освітніх за
кладів. Мільйони к олгоспниць,
робітниць радгоспів і МТС, спе
ціалістів сільського господар
ства своєю самовідданою пра
цею добиваються крутого під
несення всіх галузей сільсько
господарського виробництва.

Радянські ж інки  беруть ак
тивну участь у громадсько-по
літичному ж итті країни, в уп 
равлінні державою. У Верхов
ній Раді СРСР—348 ж інок, що 
становить понад чверть усього 
складу депутатів. Десятки ти
сяч ж інок обрано депутатами
Верховних Рад союзних і ав
тономних республік та місце
вих Рад депутатів трудящих.

Комуністична партія і Радян
ський уряд постійно дбають про

поліпшення умов праці і побу
ту ж інок, створюють їм необ
хідні умови для політичного і 
культурного зростання. Новий 
закон про державні пенсії на

дає ряд переваг для ж інок. 
Збільшено тривалість відпусток 
жінкам по вагітності і після 
родів. Невпинно розширюється 
сітка дитячих закладів, що дає 
можливість жінкам більше зай
матися громадською діяльністю, 
підвищувати свій політичний 
і культурний рівень.

Наслідуючи приклад Радян
ського Союзу, комуністичні і 
робітничі партії та уряди на
родного Китаю, Польщі, Чехо
словаччини, Румунії, всіх соціа
лістичних країн створили умо
ви для прояву творчої актив
ності ж інок, все ширше залу
чають їх до справи будівниц
тва н ового ж иття.

У тяжких умовах відзнача
ють Міжнародний жіночий день 
наші сестри—трудящі ж ін к и в 
капіталістичних країнах, де во
ни зазнають жорстокої експлу
атації. В багатьох країнах ка
піталу ж інки позбавлені по
літичних прав.

У Міжнародний жіночий 
день радянські ж ін ки вислов
люють свої глибокі почуття 
вдячності Радянському урядові 
і Комуністичній партії за ма
теринське піклування. І як 
справжні патріотки, віддані доч
к и своєї прекрасної Батьків
щини, вони разом з усіма тру
дящими віддають всі сили і 
знання справі успішного вико
нання завдань по будівництву 
комунізму.

9 БЕРЕЗНЯ 1957 РОКУ—СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ
9 березня 1957 року в приміщенні райвиконкому від

будеться організаційна перша сесія Ново-Миргородської район
ної Ради депутатів трудящих шостого скликання.

Початок роботи сесії з 11 години дня.

В И Б О Р И  ДО М І С Ц Е В И Х  Р А Д

Від усього серця
Морозний ранок. Землю 

злегка притрусив сніг.
До Софіївської виборчої діль

ниці № 1 поспішають трудя
щі села. Ще задовго до голо
сування тут зібралось багато 
виборців.

Першою проголосувала пен
сіонерка Дарія Юхимівна Коп
тєва, якій уже 80 років. Опу
скаючи бюлетень в урну, вона
сказала:

— Віддаю свій голос за кра
щих синів і дочок нашої Бать
ківщини.

Комсомолка Валентина По
горіла голосувала вперше. Во
на висловила щиру подяку рід
ній партії і урядові за щасли
ве і радісне життя радянської 
молоді.

В. ПАРФЬОНОВ.

Велика о д н о ста й н іс ть
О п’ятій годині ранку на Кам'

янській виборчій дільниці № 9 
зібралося багато колгоспників.

Рівно о шостій годині ранку 
почалося голосування. Перши
ми опустили бюлетені у виборчі 
урни літні колгоспник и Сте
пан Васильович Самойленко, 
Іван Петрович Костюков, моло
ді доярки Надія Жовна та Ма
ланка Півторак.

Весело у цей день пройшов 
відпочинок хліборобів. У сіль
ському клубі відбувся цікавий 
концерт.

П. МЕЛЬНИЧЕНКО.

Дамо рідній Вітчизні більше молока та м’яса!

В исока політична активність
3 березня в Російській Фе

дерації, на Україні, в Білору
сії, Узбекистані, Литві, Мол
давії, Таджик истані і Туркме
н ії в обстановці високої полі
тичної активності й організо
ваності відбулися вибори до 
місцевих Рад депутатів трудя
щих.

З раннього ранку до вибор
чих дільниць поспішали тру
дящі, щоб віддати свої голоси 
за кандидатів нерушимого бло
ку комуністів і безпартійних, 
за кращих синів і дочок народу.

Велике пожвавлення панува
ло на виборчих дільницях в 
столиці України. В 39 вибор
чій дільниці Молотовського ра
йону кандидатами в депутати
балотувалися: до обласної Ра
ди—начальник цеху 6 взуттєвої 
фабрики О. Ф. Кочергіна, до 
місцевої Ради— директор біло
вої фабрики О. Т. Баран, до 
районної Ради—робітниця заво
ду «Укркабель» А. П. Степа
нова та інші.

Як тільки Кремлівські куран
ти пробили шосту годину, го
лова виборчої комісії дільниці 
№ 39 тов. Баскаков запрошує 
виборців виконати свій грома

дянський обов’язок. До 11 го
дини ранку на ц ій дільниці 
проголосували майже всі вибор
ці. Всього в столиці України 
до четвертої години дня вико
нали свій обов’язок близько 
98 процентів виборців.

З великою активністю прой
шли вибори в містах і селах 
України, на суднах Чорномор
ського торговельного флоту, в 
поїздах далекого слідування.

Вибори до місцевих Рад депу
татів трудящих на Україні, де 
балотувалось близько 337 ти
сяч кандидатів у депутати, ви
лилися в торжество соціалістич
ної демократії, в демонстра
цію згуртованості українського 
народу навколо Комуністичної
партії і Радянського уряду.

Увечері в містах і селах від
булися святкові вечори. Людно 
було в робітничих і сільських 
клубах, будинках і палацах 
культури. Всюди гриміла му
зика, лунали п існі. З різнома
нітними програмами виступали 
перед виборцями артисти теат
рів, концертні бригади, колек
тиви художньої самодіяльності.

(РАТАУ).

Культурний відпочинок
Культурно і весело провели 

свій відпочинок трудящі райо
ну в день виборів до місцевих 
Рад.

На Ново-Миргородській ви

борчій дільниці № 16 для ви
борців було влаштовано цікавий 
концерт, відбулися масові гу
ляння.

В. КРАВЦОВ.

У соціалістичному змаганні 
за підвищення надоїв молока 
добрих показників за п ’ять мі
сяців домоглися такі доярки: 

Раїса Драч  з колгоспу іме
н і Маленкова, яка надоїла від 
кожної корови по 1005 літрів 
молока.

Ганна Кабаченко  з колгос
пу імені Маленкова, яка на
доїла по 980 літрів молока на 
корову.

М отря Н овохатченко  з
колгоспу імені Ворошилова, яка 
надоїла на кожну корову по 
919 літрів молока.

Надія Козлова  з колгоспу 
імені Шевченка, яка надоїла 
по 875 літрів молока на корову.

Л ю бов С ланевська  з кол
госпу імені Шевченка, яка 
надоїла по 820 літрів молока 
на кожну корову.

Надія К о р ш о к  з колгоспу 
імені Шевченка, яка надоїла 
по 790 літрів молока на корову.

Галина С ерд ю к  з колгоспу 
імені Маленкова, яка надоїла 
по 750 літрів молока на кож
ну корову.

А нтон іна  Кравцова  з кол
госпу імені Молотова, яка на
доїла по 713 літрів молока на 
кожну корову.

ЗВЕДЕННЯ
про надої і виробництво 

молока в колгоспах району 
з 1 жовтня 1956 року по 

1 березня 1957 року за даними 
райінспектури ЦСУ 

(подається в кілограмах на 
корову і в центнерах 

на 100 га угідь)

Н
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ло
каНазва колгоспів

ім. Шевченка 757 57,3
ім. Маленкова 728 55,2
ім. Ворошилова 655 52,8
ім. Молотова 600 45,2
ім. Сталіна (Пурп.) 539 48,2
ім. Калініна 531 39,8
ім. Свердлова 522 32,6
ім. Чапаєва 479 34,2

„Перемога” 452 33,1
ім. Петровського 432 36,6
ім. Леніна 424 30,7
ім. Куйбишева 416 26,9

„Шлях Леніна” 406 33,3
ім. Будьонного 404 31,0
ім. Дзержинського 396 27,0
ім. Чкалова 393 32,2
ім. Сталіна (Март.) 386 29,4
ім. Жданова 376 30,8
ім. Хрущова 365 34,5
ім. Орджонікідзе 345 28,9
ім. Кагановича 304 14,2

По Н-Миргород. МТС 467 36,7
По Панчівській МТС 447 30,8

ЗВЕДЕННЯ
про виробництво м’яса 

і свинини в колгоспах району 
з 1 жовтня 1956 року по 

1 березня 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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„Перемога" 16,2 7,5
ім. Будьонного 15,3 7,7
ім. Леніна 14,0 8,7
ім. Дзержинського 13,9 4,4
ім. Сталіна (Пурп.) 12,2 5,9
ім. Петровського 12,0 3,9
ім. Чкалова 11,7 6,4
ім. Шевченка 11,4 2,2
ім. Молотова 11,3 6,3
ім. Куйбишева 10,7 4,5
ім. Кагановича 10,0 4,6

„Шлях Леніна” 9,6 3,7
ім. Орджонікідзе 9,6 2,5
ім. Калініна 9,4 3,5
ім. Жданова 9,3 6,6
ім. Хрущова 9,3 4,3
ім. Ворошилова 9,2 5,0
ім. Сталіна (Март.) 7,7 5,4
ім. Чапаєва 7,5 3.5
ім. Свердлова 5,7 2,6
ім. Маленкова 4,8 2,7

По Панчівській МТС 11,1 5,1
По Н-Миргород. МТС 10,0 4,9

По району 10,6 5,0
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П О В І Д О М Л Е Н Н Я
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Весняній сівбі— бойову зустріч!

Перевиконують денні завдання
«Добре грунт угноїш уро

жай потроїш»  говорить народ» 
не прислів'я. Про це пам'ята
ють механізатори тракторної 
бригади, яку очолює Олександр 
Афанасьєв. На поля колгоспу 
імені Молотова вони вже вивез
ли біля двох  тисяч тонн гною. 
На ц ій роботі сумлінно тру

диться трактористи Олексій 
Костюков, Василь Кравцов та 
інші. Щодня вони перевикону
ють норми виробітку.

Добре вивозять гній і в кол
госп і імені Ворошилова.

О. ЖЕРДІНОВСЬКА, 
диспетчер Ново-Миргород
ської МТС.

Ди в н и й  с п о к і й
Залишилися лічені дні до 

початку весняних польових ро
біт. Дбайливі господарі ще раз 
перевіряють готовність посів
ного насіння, інвентаря тощо.

Проте в колгоспі імені Ста
ліна, де головою правління 
З. Сільвестренко, панує спо
кій , хоч артіль повністю до 
сівби не готова. Керівники кол
госпу не раз запевняли, що 
хлібороби добре заготовляють 
попіл, пташиний послід, вивез
ли на поля багато гною.

Але яка ціна пустим розмо
вам? Перевірка показала, що 
гною в сільгоспартілі вивезе
но лише 1622 тонни з плану 
5700 тонн. Збиранням попелу 
та пташиного посліду зовсім 
не займаються, хоч можливості 
для цього є великі.

В артілі погано виконують 
зимові агрозаходи. У другій 
рільничій бригаді, яку очолює 
Г. Кваша, підживлення озимої 
пшениці проведено лише на 
площі 9 гектарів. Винний у 
цьому також агроном-нас іннє
вод т. Сорокопуд.

Загрозливе становище створи
лося в артілі з підготовкою 
сівалок до сівби цукрових 
буряків. Ці сівалки ще торік 
неякісно висівали насіння, але 
їх досі не ремонтували. З ни
ми недоліками мириться брига
дир тракторної бригади С. Бон
даренко.

Для підвищення кваліфікації 
хліборобів у зимовий час в 
багатьох к олгоспах добре пра
цюють агротехнічні курси. В 
колгоспі імені Сталіна ця важ

лива ділянка роботи занедба
на. Не відбулося досі жодного 
зан яття.

Люди не хочуть з'явля
тися на заняття. Напевно зна
ють усе,—безтурботно пояснює 
агроном Н. Чугут.

А чи знає Н . Чугут, що він 
в першу чергу відповідає за 
роботу агротехнічних курсів і 
взагалі за стан підготовки до 
весняної сівби? Звичайно, знає. 
Та заходів для виправлення 
становища ніяких не вживає, 
не проявляє власної ініціативи.

Робочий план на період вес
няних польових робіт складе
ний лише для форми. Завдан
ня, намічені в плані, до кол
госпників не доведені.

Вже час подбати про ство
рення в к ожній рільничій 
бригаді дитячих ясел. Райздо
роввідділ відкрив з цією метою 
курси завідуючих дитячими 
яслами. Та з колгоспу імені 
Сталіна досі не виділили лю
дей для навчання на цих 
курсах.

З такими недоліками далі 
миритись не можна. Правління 
колгоспу, первинна парторга
нізація та її секретар В. Зай
цев повинні в н айкоротший 
строк ліквідувати виявлені не
доліки в п ідготовці до весня
них польових робіт. На підго
товку до сівби треба мобілізу
вати всі зусилля к олгоспників.

Колективний кореспон
дент районної газети—ред
колегія колгоспної стінгазе
ти „За сталінський урожай”.

4-го березня 1957 року Ново
миргородська районна виборча 
комісія одержала від Окружних 
виборчих к омісій відомості про 
результати виборів до Ново
миргородської районної Ради 
депутатів трудящих, складені 
на підставі даних Дільничних 
виборчих к омісій.

За даними, одержаними від 
усіх Дільничних виборчих к о
місій по виборах депутатів Но
во-Миргородської районної Ради 
депутатів трудящих,взяло участь 
в голосуванні 100 %  від загаль
ного числа виборців.

По всіх 35 округах за. кан
дидатів блоку комуністів і без
партійних голосувало 99,94 %  
від загального числа виборців, 
що брали участь у голосуванні. 
Проти кандидатів у депутати 
голосувало 0,06 %  від загаль
ного числа виборців, що брали 
участь у голосуванні.

Відповідно до ст. 99 «Поло
ження про вибори до обласних, 
районних, міських, сільських і 
селищних Рад депутатів трудя
щих Української РСР» визнаних 
недійсними бюлетенів немає.

Ново-Миргородська районна

виборча комісія на підставі ст. 
36 Положення про вибори до 
обласних, районних, міських, 
сільських і селищних Рад депу
татів трудящих Української 
РСР», розглянувши матеріали 
по кожному виборчому округу, 
зареєструвала обраних депута
тів до Ново-Миргородської ра
йонної Ради депутатів трудящих 
по всіх 35 виборчих округах 
Ново-Миргородського району.

Усі обрані депутати є кан
дидатами блоку комуністів і 
безпартійних.

Список депутатів Ново-Миргородської районної Ради 
депутатів трудящих, обраних 3 березня 1957 року

Аф анасьєв Павло Пилипович 
Байбузан Варвара Іллін ічна 
Байборош а Сафрон Федорович 
Б е зв уш ко  Григорій Антонович 
Б ориско  Іван Степанович 
Бредня Марія Йосипівна 
Воропай Іван Маркович 
Вурсол Василь Іванович 
Гаїна Самій ло Гнатович 
Гетьман Галина Анастасіївна 
Г р и го р ч ук  Олександр Іванович 
Гордейко Михайло Степанович 
Д іо р д ія ш е н ко  Галина Никифорівна 
К орлю к  Сергій Матвійович 
К рик о т нен ко  Олександр Васильович 
Кумпан Петро Гнатович 
К учерен ко  Лука Тимофійович

Л имборська Ольга Григорівна 
Л исенко Ганна Василівна 
Л евш і на Оксана Олександрівна 
М аган Дмитро Степанович 
М артиновська Катерина Харитонівна 
М ирош н іченко  Марія Кіндратівна 
Полупанов Олександр Мусійович 
Савицька Ніна Петрівна 
Самченко Андрій Пилипович 
С околовський Христофор Сергійович 
Стасиш ін Григорій Олексійович 
Стоян Панас Олександрович 
Т каченко  Дмитро Олексійович 
Т каченко  Федір Миколайович 
Цеховлес Фросина Кіндратівна 
Цуцол Григорій Володимирович 
Ш аповалов Іван Якович 
Ш іт ік о в  Федір Антонович

Районна виборча комісія по виборах до Ново-Миргородської районної 
Ради депутатів трудящих.

Підсумки виборів до м ісцевих Рад депутатів трудящих 
Ново-Миргородського району 3 березня 1957 року

Виконавчим комітетом Ново
миргородської районної Ради 
депутатів трудящих одержані 
дані від сільських і селищної 
виборчих к омісій і повні відо
мості про наслідки голосування 
по виборах в сільські і селищ
ну Ради депутатів трудящих по 
Ново-Миргородському району.

По 11 сільських Радах взяло 
участь в голосуванні 100 про
центів загальної кількості за

реєстрованих виборців. Всього 
за кандидатів блоку комуністів 
і безпартійних голосувало 
99,91 процента загальної кіль
кості виборців, що брали участь 
в голосуванні. По всіх вибор
чих округах в сільські Ради 
обрано 263 депутати.

По Ново-Миргородській сели
щній Раді взяло участь в го
лосуванні 100 процентів загаль
ної кількості зареєстрованих

Виконком Ново-Миргородської районної Ради депутатів трудящих.

виборців. Всього за кандидатів 
блоку комуністів і безпартійних 
голосувало 99,81 процента за
гальної кількості виборців, що 
брали участь в голосуванні. По 
всіх виборчих округах в Ново- 
Миргородську селищну Раду 
обрано 23 депутати.

По всіх округах в сільські 
і селищну Ради депутатів тру
дящих обрані кандидати блоку 
комуністів і безпартійних.

З цим миритися не можна!
(Огл яд лист ів т рудящ их)

В період п ідготовки до вибо
рів у місцеві Ради депутатів 
трудящих у багатьох клубах і 
бібліотеках помітно пожвави
лась культурно-масова робота. 
Дещо поліпшили свою діяль
н ість працівники кінопересувок.

Редакція одержала кілька 
листів від своїх сількорів і чи
тачів, в яких вони пишуть про
зразкове обслужування трудя
щих. Про змістовний відпочи
нок людей у культосвітніх зак
ладах , про цікаві вечори, лек
ції повідомляють у своїх лис
тах В. М ирош ник о в та А. Ш а
р и гін  з Ново - Миргорода, 
Н. Петрова з Софіївки, Л . М і
лю тіна, О . Т кач  з Канежа 
та інш і читачі газети.

Однак сьогодні варто сказати 
і про інш і листи наших чита
чів, в яких вони викривають 
хиби і недоліки.

До речі, цих листів за останні 
дні надходить чимало. Про не
доліки в роботі культурно-ос

вітніх закладів, зокрема в к і
нообслужуванні, пишуть з ба
гатьох сіл. Це повинно викли
кати законну тривогу в пра
цівників районного відділу 
культури.

Молодь села Коробчино з 
обуренням пише про те, що 
в клубі та бібліотеці не зав
жди виконується встановлений 
розпорядок дня, погано органі
зовують дозвілля трудящих. З
цього ж села пишуть про не
поладки в продажу квитків при 
демонструванні кінофільмів.

Комсомолка М . Петрова з 
колгоспу імені Чапаєва в своє
му листі п ише:

„Колгоспники мають велике 
бажання подивитись художні та 
сільськогосподарські кінофіль
ми. Та чомусь у нашому кол
госпі кіно демонструється ду
же рідко” .

Г. А врахов  з села Канежа 
пише, що під час демонструван
ня кінофільмів у клубі н ічого
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не можна зрозуміти: на екра
н і миготить, часто відсутній 
звук. Багатьом глядачам дово
диться покидати зал, не доди
вившись фільм до к інця.

Та чи не найгірше постав
лено к інообслужування трудя
щих у селі Мартоноші. Колгосп
ник сільгоспартілі імені Дзер
жинського С. Х айновський  в 
листі до редакції пише про те, 
що в колгоспному клубі де
монструють кінофільми на низь
кому рівні. Був випадок , коли 
із-за непідготовленості апарату
ри зірвався кіносеанс.

Завідуючий Мартоноським 
сільським клубом І . Герлован 
у своєму листі пише:

„Трудівники нашого села люб
лять дивитись кіно. План по кі- 
нообслужуванню ми виконуємо 
на 150—160 процентів. Проте 
якість демонстрування фільмів 
ще надто низ ька. Кінопересув
ка, де механіком працює Дем
ченко,не приїздить у село у виз
начений день. На неодноразові 
скарги заступник завідуючого 
відділом культури П. Бурко 
говорить:

— Я дуже зайнятий іншими 
роботами. Як тільки звільнюсь, 
негайно вживу заходів для по
ліпшення кінообслужування” .

У своєму листі А . Самой
ленко  пише:

„Працівників відділу куль
тури неодноразово критикува
ли за погану організацію кіно
обслужування населення. Од
нак і зараз у селах Кам'янці, 
Мартоноші та інших демон
струють кінофільми неякісно, 
порушують графік. Та чомусь 
на ці неподобства не зверта
ють уваги ні завідуючий від
ділом культури В. Перев'язко, 
ні його заступник П. Бурко”.

Про недоліки в роботі Пан
чівського сільського клубу та 
кінообслужуванні повідомляє 
Б. С иньоокий. У фойє клубу 
зберігається кукурудза, в залі 
дуже слабе електричне освіт
лення. Сільська бібліотека та
кож розміщена в одній з клуб
них кімнат. Умов для роботи 
з читачами тут немає. Довгий 
час ніхто не турбувався про 
обладнання електроосвітлення, 
в читальному залі не стелили 
підлогу.

Працівникам культосвітніх 
закладів села необхідно краще 
дбати про посилення культур
но-масової роботи. Ось що по
відомляє Г. Антонов у своє
му листі:

„Кілька місяців ніхто не зай
мається випуском „Вікон сати
ри” . Примирився з цим і за
відуючий Панчівським клубом 
Л. Панкул” .

Пишуть трудящі також про 
незадовільну роботу радіовузла. 
В. М а тв іє н ко  з села Софіївки 
повідомляє, що в січні та лю
тому трансляція радіопередач 
часто велась з великими пере
боями.

Працівники клубів і  бібліо
тек, кінопересувок і радіотран
сляційних вузлів повинні зав
жди пам'ятати про свій по
чесний обов'язо к —повніше і 
краще задовольняти культурні 
запити трудящих. Миритися з 
недоліками, про які повідомля
ють трудящі в листах, далі не 
можна!
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