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України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.
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ВИБОРИ ДО МІСЦЕВИХ РАД 
ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

3 березня 1957 року відбу- 
дуться вибори до місцевих Р ад 
депутатів трудящих. Обласні, 
районні, сільські та селищні 

Ради—органи державної влади. 
При їх допомозі широкі народ- 
ні маси залучаються до постій- 
ної участі в демократичному 
управлінні державою. В. І. 
Ленін учив, що Ради є «по- 
стійною і єдиною основою всієї 
державної влади, всього дер- 
жавного апарату».

В обстановці великого трудо- 
вого і політичного піднесення 
проходитимуть вибори до міс- 
цевих Рад. Хлібороби району, 
як і всі трудящі братньої сім’ї 
радянських народів, успішно 
здійснюють величні і важливі 
завдання, поставлені XX з’їз- 
дом партії і грудневим Плену- 
мом ЦК КПРС. Їх прагнення— 
значно збільшити у другому 
році шостої п ’ятирічки вироб- 
ництво зерна, м’яса, молока та 
інших продуктів сільського 
господарства. Колгоспники та 
механізатори розуміють, що всі 
досягнення в сільському госпо- 
дарстві, як і в промисловості, 
спрямовані на дальше зростан- 
ня матеріального і культурно- 
го рівня життя радянського 
народу.

Трудящі обирають до Рад 
кращих виробничників промис- 
лових підприємств, а також 
передовиків колгоспів, учите- 
лів, лікарів та інших трудівни- 
ків. На виборах, які відбулися 
27 лютого 1955 року, були об- 
рані депутатами і сумлінно 
виконували свої обов’язки 
О. Лимборська—краща доярка 
колгоспу імені Свердлова, П. Афа- 
насьєв — бригадир тракторної 
бригади Ново-Миргородської 
МТС, М. Бредня—колгоспниця 
сільгоспартілі імені Чкалова 
та багато інших.

Широка і різноманітна діяль- 
ність Рад. Роботу своєї Ради 

трудящі оцінюють по тому, на- 
скільки вона задовольняє куль- 
турні і побутові потреби хлібо- 
робів. Так, наприклад, з допо- 
могою і при повсякденній під- 
тримці широкого активу кол- 
госпників Кам’янська сільська 
Рада з року в рік поліпшує 
господарське і культурне бу- 
дівництво. На виконкомах, на 
сесіях ставляться актуальні пи- 
тання роботи колгоспів, куль- 
турно-освітніх закладів. Народ- 
ні обранці піклуються про те, 
щоб у їхньому селі добре пра- 
цювали клуб, школа, бібліоте- 
ка, були добре впорядковані 
вулиці, шляхи.

Проте ще не скрізь добре 
працюють сільські Ради. Ще 
недосить дбають про поліп- 
шення культурно-побутових 
умов трудящих Пурпурівська, 
Канізька, Защитянська та інші 
сільські Ради. їх виконавчі 
комітети звітують перед вибор- 
цями від випадку до випадку.

Виборча кампанія—це серйоз- 
на перевірка діяльності місце- 
вих Рад. В період підготовки 
до виборів трудящі внесуть 
цілий ряд критичних заува- 
жень та цінних пропозицій, 
які треба детально вивчати, 
щоб усувати недоліки в діяль- 
ності сільських Рад.

Необхідно пожвавити масово- 
політичну роботу серед насе- 
лення і поліпшити роботу агіт- 
колективів. Завдання кожного 
агітатора—довести до свідомос- 
ті найширших мас трудящих, 
що Комуністична партія на 
наступних, як і на попередніх 
виборах, виступає в блоці з 
безпартійними.

В ході підготовки до виборів 
трудівники району доб’ються 
нових виробничих успіхів, про- 
демонструють свою згуртова- 
ність навколо рідної Кому- 
ністичної партії та Радянсько- 
го уряду.

Новорічна ялинка у Кремлі
Радісним святом почався но- 

вий рік у московських школя- 
рів. 1 січня близько трьох ти- 
сяч дітей одержали запрошен- 
ня на новорічну ялинку в 
Кремль.

Вогнями, музикою, піснями 
зустрів дітей Великий Кремлів- 
ський палац.

Георгіївський зал. Біля 17- 
метрової ялинки зібралися шко- 
лярі. З інтересом дивились во- 
ни веселу інтермедію, в якій 
беруть участь не тільки Дід- 
Мороз і Снігуронька, але й 
пекар, Колобок, Сніговик, ро- 
сійські богатирі, ряджені, сні- 
жинки, Кіт у чоботях, білі вед- 
меді, зайці, білочки...

Урочистий момент. Набли- 
жається час засвічувати ялин- 
ку. Її оточують дівчата з зо- 
лотим колоссям в руках. У 
кожному колосі велика сила. 
Кожний колос народ своєю пра- 

цею виростив. І коли Дід-Мо- 
роз питає дітей, хто засвітить 
кремлівську ялинку, всі друж- 
но відповідають: «Золотий пше- 
ни ч ний колос!»

Спалахує різнобарвними вог- 
нями лісова красуня. Навколо 
ялинки діти водять хоровод.

Починаються, веселощі в усіх 
залах палацу. Виступають ар- 
тисти естради і цирку. Разом 
з ними показують свою май- 
стерність учні хореографічного 
училища Великого театру.

Чимало вкладено видумки, 
вміння, щоб свято в Кремлі 
було, веселим, яскравим, неза- 
бутнім.

Кілька годин провели шко- 
лярі у Великому Кремлівсько- 
му палаці. Одержавши новоріч- 
ні подарунки, вони ще довго 
ходили по Кремлю, оглядаючи 
його визначні пам’ятки.

(ТАРО).

Центр—Софіївська семиріч- 
на школа. Входить територія 
бригади № 1 колгоспу імені 

Софіївський 
виборчий округ №  5

Центр — приміщення сіль- 
ської бібліотеки. Входить тери- 
торія рільничої бригади № 2 
колгоспу імені Чкалова по ву
лицю Леніна та цегельно-че
репичний завод.

Софіївський 
виборчий округ №  4

Центр—приміщення канце- 
лярії школи-інтернату № 13 
глухонімих дітей. Входять ву- 
лиці: Рози Люксембург, Воров- 
ського, Шевченка, Кірова. Кар- 
ла Лібкнехта, Червоні Зорі, 
Салганна та острів Салган.

Ново-Миргородський 
виборчий округ №  З

Центр — приміщення рай- 
шляхтрансвідділу. Входять ву- 
лиці: Вокзальна, Степова, За- 
лізнична. Провулки: Чкалова, 
Гоголя, Лермонтова, Івана Фран- 
ка, Жданова, Пушкіна, Завод- 
ський, Річний, пункт «Загот- 
зерно», залізнична станція.

Ново-Миргородський 
виборчий округ №  2

Центр—приміщення район- 
ної бібліотеки . Входять вулиці: 
Леніна, Карла Маркса, Жовтне- 
ва, площа Петровського, пере- 
вулок Садовий.

Ново-Миргородський 
виборчий округ №  1

На підставі ст. ст. 32, 33 
«Положення про вибори до об- 
ласних, окружних, районних, 
міських, сільських та селищ- 
них Рад депутатів трудящих 
УРСР» утворити такі округи 
по виборах до районної Ради 
депутатів трудящих:

Н О В О Р І Ч Н А  П Р О М О В А
Голови Президії Верховної Ради СРСР тов. К. Є. ВОРОШИЛОВА

Д орогі товариш і і друзі, громадяни 
Р адянського  Союзу!

Від імені П резидії В ерховної Ради 
СРСР, Р адянського  уряду  і Ц ентрально- 
го Комітету Комуністичної партії палко 
поздоровляю  вас з наступаючим Новим 
роком!

М инулий 1956 рік відзначений велики- 
ми досягненнями в житті наш ого народу, 
в його мирній, героїчній праці. Зап алю ва- 
ні ріш еннями XX з 'їзд у  Комуністичної 
партії, радянські люди перевиконали р іч - 
ний план у промисловості, зібрали п ре- 
красний урож ай зерна та інших п р о д у к- 
тів сільського  господарства.

Н емало зроблено за минулий рік для 
поліпш ення життя радянського народу, 
підвищ ення його добробуту і невпинно- 
го розвитку культури, а також  актив- 
ності трудящ их в усіх галузях  ком уніс- 
тичного будівництва.

Ми маємо підстави пишатися д осягн у- 
тими успіхами, не забуваю чи, однак, про 
хиби і труднощ і, які щ е нам треба подо- 
лати на ш ляху  наших перемог.

М инулий рік знаменний активною  ми- 
ролюбною зовніш ньою  політикою Р ад ян - 
ської держ ави . Одним із свідчень цього 
є відвідання в минулому році наш ої кр а ї- 
ни багатьма урядовими і парлам ентськи- 
ми делегац іям и . За мир і друж бу наро- 
дів разом з нами борю ться велика Китай- 
ська Н ародна Р еспубліка і весь табір со - 
ціалістичних країн . В особі Радянського 
Союзу бачать могутній оплот миру і сво - 
боди народи Азії і А фрики, які ведуть 

боротьбу проти колон іальн ого  гніту, за 
свою незалеж ність. Зростає і міцніє рух 
прихильників миру, який став уж е мо- 
гутньою  силою проти паліїв війни.

Зрозум іло, все це викликає лю ть і 
злобу серед ім періалістів , що намагаю ть- 
ся загострити м іж народну обстановку. 
Вони напали на мирний Єгипет і були ор- 
ганізаторами контрреволю ційного зак о л о - 
ту в Угорщ ині. А ле сили миру виявились 
сильніш ими. Н ебезпечні авантюри імпе- 
ріалістів ліквідовано.

Здобуваю чи уроки  з подій минулого 
року, радянський народ і всі друзі миру 
і свободи ще м іцніш е зім кнуть свої ря- 
ди, щоб гарантувати міцний мир і б ез- 
пеку.

Д орогі товариш і і друзі! Н ароди на- 
ш ої країни вступаю ть в новий рік тісно 
згуртованими навколо своєї рідної К ом у-  
ністичної партії, бадьорим и і впевненими 
в торж естві наш ої великої справи. Ще 
раз сердечно поздоровляю  всіх радян- 
ських лю дей —робітників, колгоспників, 
інтелігенцію , радянських воїнів, наших 
ж інок і молодь з Н овим, 1957 роком. 
Від усієї душ і баж аю  вам зд оров 'я  і у с - 
піхів в праці, навчанні і всій діяльності 
на благо наш ої Батьківщ ини.

П осилаю новорічні поздоровлення і 
добрі побажання братнім народам соц іа- 
лістичних країн, а тако ж  усім народам 
світу.

З  Новим роком , дорогі товариш і і 
Друзі!

Про утворення виборчих округів 
по виборах до районної Ради 

депутатів трудящих
Рішення № 1 виконкому Ново-Миргородської районної Ради 

депутатів трудящих від 3 січня 1957 року
Чкалова від вулиці Михайлів- 
ської до вулиці Безим’я ної.

Софіївський 
виборчий округ №  6

Центр—контора колгоспу іме- 
ні Чкалова. Входить територія 
рільничої бригади № 1 кол- 
госпу імені Чкалова від вули- 
ці Безим’яної до вулиці Вище 
Вигінної.

Софіївський 
виборчий округ №  7

Центр—контора колгоспу 
імені Жданова. Входить тери- 
торія рільничої бригади № 1 
колгоспу імені Жданова та 
промартілі «П'ятирічка».

Катеринівський 
виборчий округ №  8

Центр—приміщення Катери- 
нівської початкової школи. 
Входить територія хутора Кате- 
ринівки та питомника села Со- 
фіївки.

Лікарівський виборчий 
округ №  9

Центр — контора колгоспу 
«Шлях Леніна». Входить тери- 
торія сіл Лікарево, Б ирзулово.

Коробчинський виборчий 
округ №  10

Центр — контора колгоспу 
імені Свердлова. Входить тери- 
торія бригади № 1 колгоспу 
імені Свердлова.

Коробчинський виборчий 
округ №  11

Центр — приміщення сіль- 
ської бібліотеки. Входить те- 
риторія другої бригади колгос- 
пу імені Свердлова та першої 
бригади колгоспу імені Чапаєва.

Коробчинський виборчий 
округ №  12

Центр — контора колгоспу 
імені Чапаєва. Входить терито- (Закінчення на 2 стор.)

Центр — контора колгоспу 
імені Дзержинського. Входить 
територія колгоспу імені Дзер- 
жинського з хутором Червоний 
Жовтень.

Мартоноський 
виборчий округ № 19

Центр—приміщення клубу 
третьої рільничої бригади кол- 
госпу імені Молотова. Входить 
територія села Новоселівки.

Новоселівський 
виборчий округ №  18

Центр—контора колгоспу 
імені Молотова. Входпть тери- 
торія села Кам'янки.

Кам’янський 
виборчий округ № 17

Центр—контора колгоспу іме- 
ні Ворошилова. Входить те- 
риторія сіл Костянтинівки і 
Ганнівки .

Костянтинівський 
виборчий округ №  16

Центр—приміщення сільсько- 
го клубу. Входить територія 
села Оситної.

Оситнівський 
виборчий округ №  15

Центр—приміщення сільсь- 
кої Ради. Входить територія 
сіл Мар’ївки, Журавки, Пет- 
рівки.

Мар’ївський 
виборчий округ №  14

Центр—приміщення Пурпу- 
рівського ССТ. Входить терито- 
рія сіл Пурпурівки, Дуково, По- 
крівки , Безлісся. Ганнограб- 
ського, Мар’янополя, Іванівки.

Пурпурівський виборчий 
округ №  13

рія другої та третьої бригад 
колгоспу імені Чапаєва.



2.

Про утворення виборчих округів 
по виборах до районної Ради 

депутатів трудящих
Рішення № 1 виконкому Ново-Миргородської районної Ради 

депутатів трудящих від 3 січня 1957 року

Л Е Н І Н Е Ц Ь

(Закінчення). бригади № 5 колгоспу імені 
Куйбишева.

Панчівськнй 
виборчий округ №  28

Мартоноський 
виборчий округ № 20

4 січня 1957 року.

Про затвердження складу районної виборчої 
ком ісії по виборах до Ново-М иргородської 

районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області

Рішення № 2 виконавчого комітету Кіровоградської 
обласної Ради депутатів трудящих від 3 січня 1957 року

Центр—приміщення філії се- 
редньої школи. Входить тери- 
торія рільничої бригади № 1 
колгоспу імені Сталіна.

Мартоноський 
виборчий округ № 21

Центр—приміщення сільської 
бібліотеки. Входить територія 
рільничої бригади № 2 кол- 
госпу імені Сталіна.

Центр—контора рільничої 
бригади № 6 . Входить тери- 
торія рільничої бригади № 6 
та кормодобувної бригади № 7 
колгоспу імені Куйбишева.

Канізький 
виборчий округ №  29

Центр—приміщення сіль- 
ського клубу. Входить тери- 
торія рільничої бригади № 1 
колгоспу імені Будьонного.

Канізький 
виборчий округ №  30

Мартоноський 
виборчий округ № 22

Центр—приміщення філії 
молдавської семирічної школи. 
Входить територія рільничої 
бригади № 3 колгоспу імені 
Сталіна.

Центр—контора колгоспу 
імені Будьонного. Входить тери- 
торія рільничих бригад № 2 
і № 3 колгоспу імені Будьонного.

Канізький 
виборчий округ №  31

Котовський 
виборчий округ № 23

Центр—контора колгоспу 
імені Петровського. Входить 
територія хутора Котовки та 
Ново-Миргородського лісництва.

Панчівський 
виборчий округ № 24

Центр—контора колгоспу 
імені Леніна. Входить територія 
рільничої бригади № 1 кол- 
госпу імені Леніна.

Канізький 
виборчий округ №  32Центр—клуб рільничої брига- 

ди № 1. Входить територія 
рільничих бригад № 1 і № 2 
колгоспу імені Куйбишева.

Центр—приміщення почат- 
кової школи. Входить територія 
рільничих бригад № 2 і № З 
колгоспу імені Леніна.

Бровківський 
виборчий округ №  33

Панчівський 
виборчий округ №  25

Центр—контора колгоспу іме- 
ні Куйбишева. Входить територія 
рільничої бригади № 3, кормо- 
добувної бригади № 8 та те
риторія МТС.

Центр—приміщення контори 
колгоспу імені Маленкова. Вхо- 
дить територія села Бровково і 
хутір Пенькино.

Панчівський 
виборчий округ №  26

Шпаківський 
виборчий округ №  34

Центр—контора рільничої 
бригади № 4. Входить тери- 
торія бригади № 4 колгоспу 
імені Куйбишева.

Центр—приміщення сільської 
Ради. Входить територія села 
Шпаково.

Защитянський 
виборчий округ №  35Панчівський 

виборчий округ № 27
Центр—семирічна школа. 

Входить територія рільничої 

Центр—приміщення сільської 
Ради. Входить територія села 
Защити і хутора Петрівського.

Голова виконкому райради депутатів трудящих П. КУМПАН.
Секретар виконкому райради депутатів трудящих С. ГАЇНА.

Добре трудиться в сільгосп- 
артілі імені Маленкова колгосп- 
ниця Олександра Яковлівна Ор- 
лова. Закріплену за нею пло- 
щу кукурудзи та цукрових бу- 
ряків з ібрала вчасно. Врожай 
одержано добрий.

Зараз Олександра Яковлівна 
разом з іншими членами ланки 
готується до весняних польових 
робіт.

На знімку: О. Я. Орлова.

Одержали премії
Піонери та комсомольці Но- 

во - Миргородської середньої 
школи зібрали чотири тонни 
металолому, молоді виробнични- 
ки міжрайонної майстерні ка- 
пітального ремонту—дві тонни.

Згідно рішення бюро райко- 
му комсомолу правління рай- 
споживспілки нагородило гро- 
шовими преміями піонерську і 
комсомольську організації се- 
редньої школи в розмірі 500 
карбованців, а комсомольську 
організацію ММКР — в розмірі 
300 карбованців.

Активну участь у збиранні 
металолому взяли також учні 
Панчівської семирічної школи. 
Вони зібрали понад тонну 
брухту.

Г. ШВЕЦЬ, 
секретар РК ЛКСМУ.

Веселий відпочинок
Розпочалися зимові канікули. 

Весело проводять школярі свій 
відпочинок. У середніх та се- 
мирічних школах йде підготов- 
ка до спортивних змагань, 
працюють гуртки художньої 
самодіяльності.

В районному Будинку куль- 
тури, а також у сільських клу- 
бах організовано демонструван- 
ня кінофільмів для дітей.

М. БОНДАРЕНКО, 
інспектор райВНО.

На підставі ст. ст. 34 і 35 
«Положення про вибори до 
обласних, районних, мі- 
ських, сільських і селищних 
Рад депутатів трудящих Укра- 
їнської РСР виконком облас- 
ної Ради депутатів трудящих 
р і ш а є :

Затвердити районну виборчу 
комісію по виборах до район- 
ної Ради депутатів трудящих 
у складі представників громад- 
ських організацій і товариств 
трудящих:

Ново-Миргородська 
районна виборча комісія:

Голова районної виборчої ко- 
місії тов. Середа Гаврило Яв- 
докимович—від районної орга- 
нізації професійної спілки пра- 
цівників народної освіти.

Заступник голови районної 
виборчої комісії тов. Дедул 
Митрофан Митрофанович—від 

Голова виконкому обласної Ради депутатів трудящих  
Г. ТУРБАЙ.

Секретар виконкому обласної Ради депутатів трудящих 
М. КРАВЧЕНКО.

Виборчі округи по виборах 
до Кіровоградської обласної Ради 

депутатів трудящих
Рішенням виконкому облас- 

ної Ради депутатів трудящих 
від 2 січня 1957 року на під- 
ставі ст. ст. 24, 25 «Положен- 
ня про вибори до обласних, 
окружних, районних, міських, 
сільських і селищних Рад де- 
путатів трудящих Української 
РСР» по Ново-Миргородському 
району утворено такі виборчі 
округи по виборах до Кірово- 
градської обласної Ради депу- 
татів трудящих:

Ново-М иргородський ви- 
борчий округ № 46 з цент- 
ром у селищі Ново-Миргороді, 
Ново-Миргородського району, 

куди входять сільські Ради: 
Кам'янська, Коробчинська. Лі- 
карівська, Мар'ївська, Пурпу- 
рівська, Софіївська, Ново-Мир- 
городська селищна Рада, Ново- 
Миргородського району.

Панчівський виборчий 
округ № 47  з центром у селі 
Панчевому, Ново-Миргородсько- 
го району, куди входять сіль- 
ські Ради: Бровківська, Защи- 
тянська. Канізька. Мартонось- 
ка, Панчівська, Ново-Мирго- 
родського району, Веселівська, 
Іванівська, Володимиpiвська, 
Великовисківського району.

Д о  н ових  успіхів
Історичний XX з'їзд КПРС 

накреслив величну програму 
боротьби радянського народу 
за побудову комунізму. За рік, 
що минув, наша країна пішла 
далеко вперед.

Пленум ЦК КПРС, який від- 
бувся в грудні, підвів перші 
підсумки боротьби за виконан- 
ня завдань шостого п’ятиріч- 
ного плану, розробив нові за- 
ходи по дальшому поліпшен- 
ню керівництва народним гос- 
подарством і виконанням п’я - 
тирічного плану.

З великою енергією і зав- 
зяттям включились у боротьбу 
за виконання завдань шостої 
п’ятирічки трудящі нашого ра- 
йону. Колгоспники і механіза- 
тори наполегливо боролися то- 
рік за здійснення соціалістич- 
них зобов’язань по вирощуван- 
ню врожаю зернових культур і 
підвищенню продуктивності гро- 
мадського тваринництва.

Значна частина колгоспів, 
незважаючи на погані кліма- 
тичні умови, одержала добрі 
врожаї. Так, сільгоспартіль 
імені Калініна виростила вро- 
жай ярої пшениці близько 20 
центнерів з кожного гектара, 
високий урожай одержано тут 
проса, вівса, ячменю. Близько 
17 центнерів зернових культур 
видав кожний гектар посіву в 
колгоспах імені Молотова, іме- 
ні Сталіна (с. Пурпурівка) та 
інших.

Па весь район прославили 
себе самовідданою працею 
кращі колгоспники  і ме- 
ханізатори. Серед них—ком- 
байнери М. Парфьонов, Ф. Бар- 
кар, трактористи С. Праля. 
О. Городищанов та інші механі- 
затори. Вони високопродуктив- 
но використовували потужну 
техніку, економили пальне.

Добре потрудились працівни- 
ки тваринницьких ферм кол-

госпів району. Виробництво 
молока на кожні 100 гектарів 
угідь за рік зросло на 40 цент- 
нерів, а надій молока на фу- 
ражну корову за цей же час 
збільшився на 427 кілограмів: 
Високих показників домоглися 
в підвищенні надоїв молока 
колгоспи імені Ворошилова, 
імені Шевченка, імені Молото- 
ва та інші.

Зросли ряди передових доя - 
рок. Заслужена слава йде в 
районі про О. Лимборську, 
М. Новохатченко, Г. Логвинен- 
ко, М. Петрову та багатьох ін- 
ших доярок, які домоглися ви- 
соких показників у соціалістич- 
ному змаганні, значно пере- 
виконали плани надою молока. 
Завдання тепер полягає в то- 
му, щоб їх досвід зробити над- 
банням всіх доярок.

Можна назвати немало кра- 
щих людей з рільничих бригад, 
які торік домоглися високих 
показників у змаганні. Добрий 
урожай цукрових буряків ви-

ростили бригади колгоспу іме- 
ні Куйбишева, де бригадирами 
І. Шаповалов та Б. Галушка. 
По 35 центнерів кукурудзи з 
кожного гектара зібрала ланка 
Г. Діордіященко з колгоспу 
імені Сталіна (с. Мартоноша). 
Ланка Н . Туркулець з колгос- 
пу імені Дзержинського одер- 
жала по 250 центнерів цукро- 
вих буряків.

Ці перші успіхи в піднесен- 
ні сільського господарства 
радують всіх нас. Але ні в 
якому разі не можна заспоко- 
юватися на досягнутому. Адже 
не секрет, що в ряді колгоспів 
наявні можливості й резерви 
використовуються дуже погано.

Керівники колгоспів повинні 
подбати про вчасне очищення 
і доведення до посівної кон- 
диції насіння на всі площі по- 
сіву. Треба серйозно зайнятися 
питаннями збирання і вивезен- 
ня на поля місцевих добрив, 
зокрема гною. Необхідно також 
завезти в кожний колгосп пот-

рібну кількість мінеральних 
добрив.

Щоб забезпечити дальше під- 
вищення продуктивності гро- 
мадського тваринництва, треба 
зразково організувати зимівлю 
худоби. На кожній фермі ор- 
ганізувати подрібнення грубих 
кормів перед згодовуванням.

В нинішньому році колгосп- 
ники і механізатори нашого 
району включились у соціа- 
лістичне змагання з трудівни- 
ками сільського господарства 
Олександрійського району. Док- 
ладемо ж всіх зусиль до того, 
щоб зайняти почесне місце у 
цьому змаганні, забезпечити 
дальше різке збільшення ви- 
робництва зерна, молока, м’я - 
са, вовни та іншої продукції 
сільського господарства.

Г. БЕЗВУШКО, 
секретар райкому КП 
України.
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колгоспників колгоспу імені 
Молотова.

Секретар районної виборчої 
комісії тов. Семенова Марія 
Андріївна—від районної орга- 
нізації Добровільного Товари- 
ства Червоного Хреста.

Члени районної виборчої ко- 
місії:

Безтака Іван Петрович—від 
робітників, інженерно-техніч- 
них працівників та службов- 
ців міжрайонної майстерні ка- 
пітального ремонту.

Каретов Павло Давидович— 
від первинної комуністичної 
організації колгоспу імені Чка- 
лова.

Омельчук Ельвіра Корніїв- 
на—від Ново-Миргородської ор- 
ганізації Ленінської Комуніс- 
тичної Спілки Молоді України.

Устименко Надія Іванівна— 
від колгоспників колгоспу іме- 
ні Жданова.


