
Перше травня— свято 
міжнародної солідарності трудящих

Перше травня— день огляду 
бойових сил трудящих усього 
світу.

Нинішній Першотравень по- 
особливому світлий і радісний 
для радянських людей. Ми від- 
значаємо його в обстановці все- 
народного політичного і трудо- 
вого піднесення, викликаного 
підготовкою до святкування 
знаменної дати— 40-х роковин 
Великої Жовтневої соціалістич- 
ної революції.

40-й рік Радянської влади 
буде для нашого народу роком 
славних трудових справ, нових 
успіхів комуністичного будів- 
ництва. Величними є цифри на- 
родногосподарського плану ни- 
нішнього року. 1957 рік буде 
роком дальшого переважного 
розвитку важкої індустрії. Знач- 
но зросте виробництво металу, 
машин, вугілля тощо. Важливі 
завдання стоять перед трудів- 
никами сільського господарс- 
тва— їм належить значно збіль- 
шити виробництво сільськогос- 
подарської продукції.

Одне з важливих завдань 
нинішнього року, як і всієї шос- 
тої п ’ятирічки, є поліпшення 
житлових умов трудящих. Пар- 
тія і уряд знайшли можливим 
направити додаткові кошти на 
житлове будівництво. Вже в ни- 
нішньому році повинно бути 
введено в дію 46 мільйонів 
квадратних метрів жител в міс- 
тах і робітничих селищах і, 
крім того, багато житлових бу- 
динків буде споруджено на селі.

Накреслені й інш і важливі 
заходи, спрямовані на дальше 

підвищення матеріального доб- 
робуту і культурного рівня 
життя радянських людей.

Відповідальні завдання сто- 
ять у нинішньому році перед 
трудящими нашої республіки. 
1957 рік буде роком дальшого 
розквіту Радянської України. 
Загальний обсяг виробництва 
промисловості союзно-республі- 
канського і республіканського 
підпорядкування має збільши- 
тись порівняно з минулим ро- 
ком на 6,2 проц. Намічено знач- 
но збільшити виробництво про- 
дукції сільського господарства, 
зокрема виробництво м’яса.

Наші плани основані на точ- 
ному розрахунку. Їх реальність 
підтверджується життям. Не- 
має сумніву в тому, що і пла- 
ни нинішнього року також бу- 
дуть виконані успішно.

Український народ, як і всі 
братні народи Радянського Со- 
юзу, готується гідно зустріти 
40 - річчя Великого Жовтня. 
Широко розгортається в респуб- 
ліці соціалістичне змагання на 
честь знаменної дати.

У  натхненній праці на благо 
любимої Батьківщини радян- 
ським людям надає сил, ба- 
дьорості і впевненості те бать- 
ківське піклування партії і уря- 
ду про благо народу, яке ми 
відчуваємо на кожному кроці. 
Трохи більше року минуло з 
часу історичного XX з ’ їзду пар- 
тії, а як багато зроблено для 
підвищення матеріального доб- 
робуту і культурного рівня 
життя радянських людей. 

Загальновідомі заходи, здій- 

снені за останній час в цьому 
напрямку, дають додаткові ви- 
годи для міського і сільського 
населення на суму понад 35 
мільярдів карбованців на рік, 
в тому числі для населення 
УРСР— близько 8 мільярдів.

З великою патріотичною гор- 
дістю за свою соціалістичну 
Батьківщину, з твердого впев- 
неністю у завтрашньому дні 
зустрічають радянські люди 
свято Першого травня.

40 років тому, в бурхливі 
дні підготовки Жовтневої соціа- 
лістичної революції В. І. Ленін 
говорив про Першотравневе 
свято 1917 року: «Перше трав- 
ня було святом побажань і на- 
дій, зв’язаних з історією все- 
світнього робітничого руху, з 
його ідеалом миру і соціалізму» 
(Тв. т. 25, стор. 89).

Нині, через 40 років, ми свя- 
ткуємо Перше травня в обстанов- 
ці, коли ці побажання і надії 
здійснені, цей ідеал миру і соціа- 
лізму втілений в нашій великій 
Батьківщині, яка будує кому- 
нізм, в усій могутній співдруж- 
ності соціалістичних націй, в 
розмаху світового комуністич- 
ного руху, який міцніє і ши- 
риться, в руйнуванні ганебної 
колоніальної системи імперіа- 
лізму, в багатомільйонному русі 
прихильників миру.

З глибокою впевненістю в 
тому, що великі ідеали і надії 
миру і соціалізму одержать ос- 
таточну перемогу, зустрічають 
свято Першотравня всі чесні 
люди земної кулі.

(Далі буде).

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.
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ДОШКА 
ПОШАНИ

Постановою бюро райкому КП України та 
райвиконкому на районну Дошку пошани зане- 
сені передовики сільського господарства І про- 
мисловості, кращі працівники установ та ор- 
ганізацій:

Барбой Антон Якимович— доглядач відгодівельної 
групи великої рогатої худоби колгоспу імені Куйби шева, 
який домігся добового приросту тварин в живій вазі 
но 450— 500 грамів на кожну голову.

Бобейко Олексій Михайлович— тракторист Панчів- 
ської МТС, який на тракторі «ДТ-54» за період весня- 
них польових робіт виробив 293 гектари умовної оранки.

Бойко Ганна Максимівна— свинарка колгоспу іме- 
ні Куйбишева, яка домоглася добового приросту свиней 
в живій вазі по 550 грамів на кожну голову.

Бутовський Євген Микитович— голова колгоспу 
імені Шевченка, де надій молока на кожну корову ста- 
ном на 20 квітня 1957 року становить по 1084 літри.

Бушман Фросина Омелянівна— свинарка колгоспу 
імені Сталіна (с. Мартоноша), яка за 6 місяців одержа- 
ла по 10,6 поросяти на свиноматку.

Вижул Микола  Миколайович— голова колгоспу іме- 
ні Молотова, де надій молока на кожну корову станом 
на 20 квітня 1957 року становить по 901 літру.

Врадій Микита Миколайович— головний агроном 
Ново-Миргородської МТС.

Гавриленко Меланія Іванівна— свинарка колгоспу 
імені Сталіна (с. Пурпурівка), яка за 6 місяців одержа- 
ла по 11 поросят на свиноматку.

Деркач Варвара Калинівна— ланкова колгоспу іме- 
ні Чкалова, яка з членами ланки виконала зимові аг- 
розаходи і добре організувала роботу на весняній сівбі.

Драч Раїса Олексіївна— доярка колгоспу імені Ма- 
ленкова, яка станом на 20 квітня 1957 року надоїла 
на кожну корову по 1350 літрів молока.

Жанталай Федір Сергійович— бригадир тракторної 
бригади № 13 Панчівської МТС, який добре організу- 
вав роботу в бригаді. На весняних польових роботах на 
15-сильний трактор вироблено по 146 гектарів умовної 
оранки.

Заграничний Василь Єрмолайович— чабан колгос- 
пу імені Жданова, який за 6 місяців одержав на 100 
вівцематок по 115 ягнят.

Кабаченко Ганна Йосипівна — доярка колгоспу 
імені Маленкова, яка станом на 20 квітня 1957 року 
надоїла на кожну корову по 1347 літрів молока.

Кальніченко Олександра Сидорівна— ланкова кол- 
госпу імені Будьонного, яка з членами ланки викона- 
ла зимові агрозаходи і добре організувала роботу лан- 
ки на весняній сівбі.

Кандиба Валентина Павлівна— робітниця плодо- 
консервного заводу, яка виконує норми виробітку на 
150— 200 процентів.

Кирилов Григорій Іванович— черговий залізничної 
станції Ново-Миргород.

Клименко Анатолій Іванович— бригадир комплек- 
сної бригади № 1 колгоспу імені Ворошилова, який за- 
безпечив виробництво на 100 гектарів угідь по 75 
центнерів молока за 6 місяців і добре організував ро- 
боту на весняній сівбі.

Ковачевич Олександр Савелійович— тракторист Но- 
во-Миргородської МТС, який в період весняних польо- 
вих робіт на тракторі «ДТ-54» виробляє за зміну по 
8,6 гектара оранки.

Козлова Надія Олексіївна— доярка колгоспу імені 
Шевченка, яка станом на 20 квітня 1957 року надоїла 
на кожну корову по 1192 літри молока.

Кокош Петро Явтухович —тракторист Панчівської 
МТС, який в період весняних польових робіт на трак- 
торі «ДТ-54» виробив 240 гектарів умовної оранки.

Корінна Віра Андріївна— свинарка колгоспу імені 
Калініна, яка домоглася добового приросту свиней в жи- 
вій вазі по 5 0 0 -6 0 0  грамів на кожну голову.



Трудові успіхи

Л Е Н І Н Е Ц Ь 1 травня 1957 року.

На першому фестивалі

Хай живе великий радянський народ — 
б у д ів н и к  к о м у н ізм у !

Володимир Ілліч ЛЕНІН, Олексій Максимович ГОРЬКИЙ 
і Надія Костянтинівна КРУПСЬКА.

З малюнка худ. П. Васильєва.

Рік 1917-й на Україні

Вільний Першотравень
Першотравневе свято в 1917 

році трудящі нашої країни 
вперше зустрічали в умовах 
політичної свободи. Після дов- 
гих років сваволі самодержав- 
ства, нестерпного соціального 
і національного гніту робітни- 
ки і селяни могли вільно і від- 
крито, з червоними прапорами 
вийти на вулиці та площі міст 
і сіл і заявити про свої права, 
на весь світ проголосити ло- 
зунг марксистів: «Пролетарі всіх 
країн, єднайтеся!»

Як  і в  інших промислових 
центрах країни, з великим під- 
несенням до Першотравневого 
свята готувались трудящі Києва. 
На засіданнях Київського комі- 
тету РСДРП(б) ще на початку 
квітня кілька раз обговорюва- 
лось питання про підготовку до 
1 травня. Рада робітничих і 
солдатських депутатів затвер- 
дила порядок проведення свята. 
9 квітня на масовому мітингу 
трудящих Печерська було прий- 
нято запропоноване більшови- 
ками рішення — святкувати 
1 травня за новим стилем, щоб 
підкреслити міжнародний харак- 
тер свята.

Київський комітет РСДРП(б) 
випустив листівку з закликом 
до трудящих— дружно вийти на 
демонстрацію, а більшовицька 
газета «Голос социал-демократа»

вмістила спеціальні матеріали 
до Першого травня.

І ось настало 1 травня. Я к  
розповідається в газеті «Голос 
социал-демократа», незважаючи 
на похмурий день, десятки ти- 
сяч киян, робітників, робітниць, 
солдатів, радісно збуджених, з 
червоними бантами і стрічками 
на грудях вийшли па вулиці й 
площі міста. Море червоних 
прапорів, революційних закли- 
ків вкривало колони демонстран- 
тів. Ідеї миру і співдружності 
трудящих світу, більшовицькі 
лозунги боротьби за соціалізм, 
за хліб знайшли свій вираз у 
святкуванні.

Спочатку демонстранти зіб- 
рались на мітинги по районах 
міста. З великою увагою слу- 
хали трудящі більшовицьких 
промовців. Спробували висту- 
пати й різні «оборонці» та 
інші буржуазно-націоналістичні 
елементи, але багато говорити 
їм не давали, зганяли з трибун.

Після мітингів демонстранти 
пройшли по Хрещатику. Біля 
Думи (тепер площа імені Каліні- 
на), де зустрілися колони з 
різних районів, відбувся за- 
гальноміський мітинг.

Газети того часу повідомля- 
ли, що Першотравневе свято 
урочисто відзначили трудящі 
багатьох міст і сіл Київської 
губернії.

Заслужена слава йде 
в районі про чабана кол- 
госпу імені Калініна 
К. X. Мартнновську. То- 
рік вона одержала по 
160 ягнят на 100 вівце- 
маток. В цьому році вже 
одержала по 130 ягнят 
на 100 вівцематок.

На знімку: 
К. X. Мартиновська.

І. МАРТИНЕНКО.

Працівники залізничної стан- 
ції Ново-Миргород славно по- 
трудились у передсвяткові дні. 
Залізничники І. Никитенко, 
3. Геращенко, М. Баланенко по- 
дають приклад сумлінної праці, 
борються за скорочення про- 
стоїв вагонів.

На честь великого свята

Д. КУПАЙ, 
диспетчер автороти.

Шофери Ново-Миргородської 
автороти Володимир Морозов та 
Борис Чабаненко зустріли Пер- 
шотравневе свято високими по- 
казниками в роботі. План квіт- 
ня місяця но перевезенню різ- 
них вантажів вони виконали 
на 110—-120 процентів, домог- 
лися значної економії пального.

Передовики змагання

А. БАРГ, 
директор заводу.

Подарунок Першотравню

В. КОНОФІЦЬКИЙ, 
агроном.

Кращий механізатор

А. ЗІНЧЕНКО, 
начальник райконтори 
зв’язку.

Високими трудовими успіха- 
ми зустріли Перше травня пра- 
цівники райконтори зв’язку.

Уже понад 60 років має Юзе- 
фа Станіславовна Харченко. Во- 
на працює листоношею в сіль- 
госпартілі імені Чкалова. Своє- 
часно доставляє листи, газети, 
журнали. Люблять і поважають 
хлібороби старанну трудівницю.

Свої місячні завдання Ю. С. 
Харченко перевиконує майже 
вдвічі.

Славно трудиться поштовий 
агент переводного відділу рай- 
контори зв’я зку Тамара Іванів- 
на Морозова. Місячний план 
вона виконала до 27 квітня.

Кращий механізатор Ново- 
Миргородської МТС Василь Ва- 
сильович Панасенко постано- 
вою бюро райкому партії та 
райвиконкому занесений на Га- 
лерею передових людей району. 
Уже вісім років він працює 
трактористом. У минулому ро- 
ці на тракторі ДТ-54 виробив 
1175 гектарів умовної оранки, 
заощадив 450 кілограмів паль- 
ного. На весняній оранці серед- 
ньозмінний виробіток становить 
8,2 гектара.

Механік Ново-Миргородсько- 
го цегельно-черепичного заводу 
Микола Максимович Сандуца 
вніс ряд раціоналізаторських 
пропозицій, спрямованих на 
підвищення продуктивності і 
полегшення праці робітників. 
Механізм для транспортування 
сировини в черепичному цеху 
раціоналізатор подовжив на 5 
метрів, що дало змогу значно 
підвищити продуктивність тра- 
нспортера.

Перший ра- 
йонний фести- 
валь молоді... 
Скільки радос- 
ті він приніс 
юнакам і дів- 
чатам!

Велике по- 
жвавлення па- 

нувало минулої неділі в м. Но- 
во-Миргороді. Сюди з усіх сіл 
району на автомашинах, при- 
крашених лозунгами і плака- 
тами, з прапорами і піснями при- 
бувала молодь.

Тисячі людей заповнили ву- 
лиці міста. Вони любувались 
фестивальною колоною, що ру- 
халась від місця збору— цегель- 
но-черепичного заводу. Всюди—  
пісні, квіти, музика. Учасники 
фестивалю несли прапори СРСР, 
У РСР. союзних республік, Ки- 
тайської Народної Республіки, 
портрети В . І. Леніна, керів- 
ників Комуністичної партії і 
Радянського уряду.

Відбулося покладення вінків 
біля пам’ятника Й . В . Сталіну 
та біля пам'ятника радянським 
воїнам, що загинули в боях 
під час Вітчизняної війни.

Фестивальні колони зупиня- 
ються біля імпровізованої три- 
буни, що розташована в парку 
культури і відпочинку. Голова 
організаційного комітету фес- 
тивалю молоді Г. А. Безвушко 
відкриває перший фестиваль 
молоді району. Оркестр виконує 
Гімн Радянського Союзу та Гімн, 
Української РСР. Подається 
трикратний ракетний залп. 
Вгору злітають голуби. Підні- 
мається фестивальний прапор.

З вітальними промовами ви- 
ступили секретар райкому ком- 
сомолу Ф. Ткаченко, учениця 
третього класу Ново-Миргород- 
ської середньої школи Р. Бу- 
зян, секретар обкому комсомо- 
лу В. Жученко.

Па початку фестивалю зве- 
дений хор виконав пісні: «Пар- 
тия, слушай, родная», «Гімн 
демократичної молоді», «Кіро- 
воградська-фестивальна».

...Протягом цілого дня в 
парку культури і відпочинку 
н і на хвилину не стихали піс- 

ні. музика, жарти, сміх. Учас- 
ники художньої самодіяльності 
сільських та колгоспних клу- 
бів виступали на сцені.

Сподобались присутнім вис- 
тупи учасників художньої са- 
модіяльності районного Будин- 
ку культури. Майстерно вико- 
пували пісні П. Миргородчен- 
ко, В. Хмельницька. Б. Тара- 
сенко, А. Лимборський та інші. 
Великим успіхом користува- 
лись виступи гуртківців Оси т- 
нівського, Канізького сільських 
клубів, а на літній естраді, де 
виступали учні, — колективу 
художньої самодіяльності Ко- 
робчинської середньої школи. 
Гучними оплесками нагороджу- 
вали присутні виступи до- 
ярки К . Багно з колгоспу іме- 
ні Кагановича, ланкової кол- 
госпу імені Шевченка Р. Бой- 
ко, учениці Ново-Миргородської 
середньої школи Є. Єзан , уче- 
ниці Панчівської середньої 
школи М. Адоньєвої та інших.

...Над містом появляється 
літак і скидає привітальні лис- 
тівки. На спортивному полі та 
майданчиках йдуть змагання 
футболістів, волейболістів, стрі- 
льців, легкоатлетів тощо. Зві- 
дусіль лунають радісні пісні— 
молодь веселиться, танцює.

Ввечері учасники фестивалю 
дивились художній кінофільм 

«Варшавські зустрічі» . Потім 
всі зібрались біля костра. Ви- 
соко вгору, розрізаючи темряву, 
піднявся вогонь фестивального 
костра. Біля мікрофона голова 
організаційного комітету фес- 
тивалю Г. А. Безвушко оголо- 
шує підсумки фестивалю. Кра- 
щим учасникам художньої са- 
модіяльності і  членам спортив- 
них колективів вручаються дип- 
ломи лауреатів першого фести- 
валю молоді, цінні подарунки. 
Під звуки маршу лауреати фес- 
тивалю проходять круг пошани 
біля костра. Потім починається 
концерт лауреатів.

...Пізно ввечері оголошуєть- 
ся закриття фестивалю молоді. 
Урочисто звучить мелодія Гім- 
ну СРСР. В небо злітають різ- 
нокольорові ракети.

І. РОМАНЕНКО.

Ново-Миргородський плодоконсервний завод придбав комплект 
інструментів для духового оркестру.

На знімку: заняття гуртка духового оркестру.
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