
Пролетарі всіх краї н, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області

Негайно ліквідувати недоліки 
в проведенні зимівлі тваринництва

До кінця 1957 року залиши
лося 12 днів. Трудівники к ол
госпних ланів, тваринники, ме
ханізатори підбивають підсумки 
своєї роботи, намічають нові 
соціалістичні зобов’язання на 
1958 рік.

Як же боролися за виконан
н я  взятих соціалістичних зобо
в ’язань у колгоспах імені Орд
жонікідзе, імені Котовського та 
інших, де одержали на кожну 
фуражну корову за одинадцять 
з половиною місяців лише по 
1 3 0 0 — 1400 літрів молока, а 
брали зобов’язання надоїти по 
2500 літрів?

Правління цих колгоспів, 
первинні парторганізації, спе
ціалісти і тваринники протягом 
року слабо боролися за підви
щ ення продуктивності молочно
го стада. Голови колгоспів Д. Ру
денко та І . Дикусар не дбали 
про зразкову організацію праці 
на фермах. Секретарі парторга
нізацій В. Топор та М. Керосір 
не керували соціалістичним 
змаганням доярок, доглядачів 
худоби та кормовозів.

Нічого не зроблено в справі 
механізації трудомістких проце
сів у тваринництві. Мало тур
бувались тут і про нагромад
ж ення та правильне викорис
тання кормів, про будівництво, 
тваринницьких приміщень. Ось 
чому в цих колгоспах одержу
ють н изькі надої молока.

Наступила зима. В ряді кол
госпів району зустрілися з сер
йозними труднощами в забезпе
ченні кормами громадського 
тваринництва. Однак ще й досі 

 д еякі недалекоглядні керівники 
колгоспів не організували як 
слід подрібнення, запарювання 
та хімічної обробки грубих кор
мів. У колгоспі імені М. Горь
кого, наприклад, згодовують 
коровам неподрібнену суху со
лому. Про яке тоді збільшен
ня надоїв молока може йти 
мова?

В районі вже проведено кіль
ка семінарів, на яких прак
тично вивчались різні способи 
х імічної обробки соломи, виго
товлення з соломи та силосу 
мішанок. Але до цього часу 
майже половина колгоспів не
обробляє х імічним способом 
грубих кормів. А звідси і нас
лідки. Коли в к олгоспі імені 
Фрунзе згодовують коровам по

дрібнену і оброблену солому в 
суміші з силосом та жомом, 
то і молока на кож ну корову 
щодня надоюють по 3 —4 літ
ри, а колгоспи «Ш лях Леніна», 
імені Орджонікідзе, імені Дзер
жинського майже стільки мо
лока одержують від корови за 
п ’ятиденку.

Останнім часом не підвищи
ли, а знизили надої молока в
колгоспах імені Жданова, іме
ні Свердлова, імені Котовсько
го. Невже таке становище на 
молочно-товарних фермах не 
викликає тривоги в керівників 
колгоспів, секретарів первин
них парторганізацій?

Більше того, в к олгоспі іме
ні Чапаєва навіть регулярне 
підвезення кормів не організу
вали. Тваринницькі ферми досі 
не укомплектовані кадрами. На 
підвезення кормів та їх  пере
робку постійних людей не ви
ділено. Догляд і годівлю корів 
занедбали. Ось чому тут різко 
знизились надої молока.

Багато колгоспів району від
стають по виробництву продук
тів тваринництва тому, що прав
ління та п ервинні партійні ор
ганізації поверхово вникають 
в економіку артільного вироб
ництва, не ведуть боротьби за 
підвищення продуктивності гро
мадської худоби, не вивчають 
причин відставання окремих 
галузей, не вживають заходів 
до ліквідації серйозних недолі
ків у зимівлі худоби.

Первинна парторганізація 
колгоспу «Перемога», до сек
ретарем Г. Головатенко, занед
бала агітаційно-масову роботу 
серед тваринників. Агітатори 
на фермах бувають дуже рідко, 
вже кілька місяців не вип ус
каються стінгазети. Дояркам 
ніде відпочити, почитати газету 
чи журнал, бо керівники арті
лі н іяк не спроможуться об
ладнати червоний куток.

Пора вже від слів, від обі
цянок переходити до діла. Слід
по-справжньому дбати про зи
мівлю тваринництва, боротися 
за збільшення виробництва мо
лока, м’яса та інших продук
тів. Треба негайно організува
ти подрібнення та обробку со
ломи. Згодовувати худобі грубі 
корми тільки підготовленими.

Громадському тваринництву 
— неослабну увагу!

В и с о к а  а к т и в н і с т ь  в и б о р ц і в
Вибори народного суду на

шого району пройшли при ви
сокій політичній активності 
трудящих. Ще до початку го
лосування на виборчі пункти 
прийшли святково одягнені 
робітники, службовці, колгосп
ники, механізатори.

Рівно о 6 годині ранку на 
всіх виборчих пунктах почалося 
голосування. Опускаючи бюле
тені, 60-річний колгоспник села 
Мартоноші Ю. Н. Бодюл сказав: 

— Я з радістю віддаю свій

голос за кандидатів непорушно
го блоку комуністів і безпартій
них.

О дев’ятій годині ранку знач
на частина виборців району вже 
виконала свій громадянський 
обов’язок.

На виборчих пунктах було ор
ганізоване культурне обслужу
вання виборців. Демонструва
лись кінофільми , було дано 
15 концертів. Грали духові 
оркестри, баяни тощо.

Передові люди сільського господарства України. Зліва направо: голова колгоспу імені Леніна, 
Чемеровецького району, Хмельницької області, депутат Верховної Ради УРСР, Герой Соціалістичної 
Праці Д. В. Бойко; ланкова колгоспу імені Ілліча, Васильківського району, Київської області, Герой 
Соціалістичної Праці О. К. Диптан; ланкова колгоспу імені Куйбишева, Сквирського району, Київсь
кої області, депутат Верховної Ради УРСР, Герой Соціалістичної Праці Т. О. Швидка; знатний меха
нізатор країни, бригадир передової тракторної бригади Мало-Помічнянської МТС Кіровоградської об
ласті, депутат Верховної Ради СРСР, Герой Соціалістичної Праці О. В. Гіталов; один з зачинателів 
колгоспного руху на Україні, голова колгоспу „Здобуток Жовтня“, Тальнівського району, Черкаської 
області, депутат Верховної Ради СРСР, Герой Соціалістичної Праці Ф . І. Дубковецький ; ланкова 
колгоспу імені Сталіна, Чорнобильського району, Київської області, Д . І. Пелагеча; доярка колгоспу 
імені XVII  партійної конференції, Вінницького району, Вінницької області, О. П. Островська; комбай
нер Бехтерської МТС Херсонської області, Герой Соціалістичної Праці М. А. Брага; майстер високих 
урожаїв кукурудзи, ланковий колгоспу імені Сталіна, Котовського району, Одеської області, Герой 
Соціалістичної Праці Є. В. Блажевський.

В он и з а в ж д и  п о п е р е д у

     Мій подарунок
Близько 20 років працюю я 

конюхом у колгоспі імені Свер
длова. Зараз доглядаю 19 ко
ней. Слідкую, щоб вони були 
вчасно нагодовані та напоєні, 
правильно використовувались 
на роботах.

Від роботи конюха залежить 
немало. Адже зараз живе тяг
ло можна використовувати на 
багатьох роботах. Допомагаю 
їздовим забезпечувати належ
ний догляд за кіньми. Добре 
працюють їздові П. Чорний, 
А. Назаренко та інші.

Зараз трудящі готуються від
значити славне 4 0-річчя Радян
ської України. Сумлінна пра
ця на фермі— то буде мій по
дарунок великому святу.

Ф. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, 
конюх колгоспу імені 
Свердлова.

В співдружності 
з механізаторами

За високий урожай наступ
ного року колгоспники сільгосп
артілі імені Калініна борються 
в тісній співдружності з меха
нізаторами тракторної бригади 
№ 9 Панчівської МТС. Зараз 
трудівники полів успішно не
суть трудову вахту на честь 
40-річчя Радянської України.

НАЗУСТРІЧ 40-РІЧЧЮ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ

Перемога соціалістичної  революції 
на Україні була досягнута робітничим 
класом у союзі з найбіднішим селян
ством, з допомогою всіх народів Росії, 
під керівництвом Комуністичної партії і 
ї ї  вождя—Володимира Ілліча Леніна.

Із постанови ЦК КПУ „Про святкування 40-річчя Української 
Радянської Соціалістичної Республіки”.Ціна 10 коп.
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Передові доярки району
Новохатченко Мотря Андріївна— доярка колгоспу 

імені Фрунзе, яка  з початку року надоїла по 3020  літ
р ів молока від кож ної корови.

Шундиль Віра Тимофіївна—доярка колгосп у іме
ні Фрунзе, яка  з початку року надоїла по 2530  літрів 
молока від кожної корови.

Тараненко Євдокія Гнатівна — доярка колгоспу 
імені Ш евченка, яка  з початку року надоїла по 2404  
літри молока від кожної корови.

Піддубна Лук ія Григорівна—доярка колгоспу іме
ні Жданова, яка  з початку року надоїла по 2318  літ
рів молока від кожної корови.

Павленко Надія Іванівна—доярка колгоспу імені 
Калініна, яка з початку року надоїла по 2250  літрів 
молока від кожної корови.

 Савицька Ніна Петрівна— доярка колгоспу імені 
Ш евченка, яка з початку року надоїла по 2243  літри 
молока від кожної корови.

Сланевська Любов Павлівна — доярка колгоспу 
імені Ш евченка, я к а  з початку року надоїла по 2237  
літрів молока від кожної корови .

Жовна Галина Михайлівна— доярка колгоспу іме
ні Карла Маркса, я ка  з початку року надоїла по 2200  
літрів молока від кожної корови .

Бредня Марія Йосипівна— доярка колгоспу імені 
Чкалова, я ка  з початку року надоїла по 2 150  літрів 
молока від кожної корови.

КОМСОМОЛЬЦІ ПОДАЮТЬ ПРИКЛАД
А що я  зробив сьогодні для 

того, щоб швидше наздогнати 
Америку по виробництву про
дуктів тваринництва на душу 
населення? Це питання завжди 
хвилює молодих працівників 
тваринницьких форм колгоспу 
імені Ен гельса. Треба сказати, 
що трудяться вони з творчим 
вогником, завзято і наполегли
во борються за високу продук
тивн ість худоби.

Колгосп зараз посідає по ви
робництву м’я са перше місце в 
районі, успішно подолав від
ставання по виробництву моло
ка. Молоді тваринники дбають 
про старанну п ідготовку кор
мів до згодовування, про зраз

кове проведення зимівлі худоби.
Нещодавно на тваринницькі 

ферми пішло працювати ще 
кілька комсомольців. Леонід 
Л ях закінчив 7 класів, а те
пер став доглядати телят. 
Вечорами ю нак вчиться у 8 
класі. Доглядати молодняк пі
шли також  Григорій Яценко, 
Олег Сергієнко.

На тваринницьких фермах 
колгоспу трудиться нині 7 
членів ВЛКСМ. Бонн подають 
хороший приклад у змаганні 
на честь 40-річчя Радянської 
У країни .

Г. МАРЧЕНКО, 
секретар комсомольської 
організації колгоспу.

Високе трудове напруження 
створено на вивозці місцевих 
добрив у другій бригаді. Трак
торист Микола Беценко, ланко
ві Валентина Курко та Марія Бо
бок, колгоспниця М. Дороганюк 
та інші перевиконують завдан
ня на доставці добрив у поле.

В колгоспі вже вивезено 2225 
тонн гною при завданні 2200 
тонн.

Г. ЧОРНОУС, 
секретар парторганізації 
колгоспу.



2 Л Е Н І Н Е Ц Ь 19 грудня 1957 року.

НА ШКІЛЬНІ 
ТЕМИ В дружній сім'ї 

виховуються дітидобре
Комуністична партія і Радян

сь кий уряд приділяють велику 
увагу створенню здорової, дру
ж ної сім’ї, в якій діти вихо
вуються дисциплінованими, 
добро навчаються в школі, їм 
прищеплюють любов до праці, 
повагу до старших. Такі якос
ті дітям прищеплює наша ра
дянська школа. А у дітей 
дошкіль ного віку такі якості 
виховують батьки. Лише в 
дружній сім 'ї процес вихован
ня дітей здійснюється без особ
ливих ускладнень.

Ось, наприклад, сім’я  пра
цівника райвиконкому Івана 
Васильовича Постики. Тут бать
ки почувають насамперед від
повідальність за виховання ди
тини . В сім 'ї завжди панує 
узгодженість між батьками, 
дружба. Тому їх син Віктор, 
учень другого класу, добре на
вчається, дисциплінований, з 
повагою ставиться до старших 
і товаришів по школі.

Добре виховують своїх дітей 
жителі Ново-Миргорода Олімпі
ада Миколаївна Тургеля, Ми
кола Андрійович Тищенко, Ми
кола Федорович Таран та інші.

Однак в сім’ї, де між бать
ками немає узгодженості у 
вихованні дітей, виникають різ
ні ускладнення, а на цьому 
грунті породжуються такі я в и
ща, я к н епослушність дитини
дома і в школі, несистематич
не відвідування нею школи . 
Дитина випадає з поля зору 
своїх батьків, стає н едисциплі
нованою, не виконує домашніх 
завдань.

Ж итель села Канежа Боло
кан Яків Іларіонович легко
важно п оставився до вихован
ня дитини . В сім 'ї завжди па

нували сварки , безладдя. Кі
нець-кінцем, подружжя розій
шлося . Син залишився без дог
ляду, вимушений був покинути 
рідне село і роз’їжджати по міс
тах У країни, займатись кра
діжками .

Органи Радянської влади 
влаштували життя Болокана 
Іполіта, а батьків притягли до 
відповідальності.

Подібний випадок трапився і 
в сім’ї ж ителя Ново-Миргорода 
Михайла Олек сандровича Ко
лесника.

Легковаж ні батьки, які за
бувають про свою відповідаль
ність перед д ітьми, злочинно
руйную ть л ад у своїй сім’ї — 
заслуговують на громадський 
осуд. В багатьох випадках не
задовільне навчання дітей у 
ш колі, поява ненормальних 
явищ в їх  психічному стані, 
порушення н ими дисципліни 
має своє коріння в сімейному 
розладі.

Звертаючись до легковаж н их
батьків, А. С. Макаренко п и
сав: «Де батько чи мати від
ходять від сім ' ї, там сім 'я, як  
колекти в руйнується, і вихо
вання дітей утруднюється, так 
що, коли ви відчуваэте обов'
зок перед своєю дитиною,  т о
перед тим, як піти, ви серйоз
но подумайте...»

І дійсно. Треба кожному 
батьков і, кожній матері поду
мати, перш ніж  зробити той чи 
інший крок. Бо від цього за
леж ить виховання  дітей.

Випадки сімейного розладу не 
повинні проходити повз увагу 
профспілкової думки, всієї гро
мадськості.

Г. ЦУЦОЛ, 
завідую чий райВНО.

Ц і к а в о  і  в е с е л о
Нещодавно учні шк оли-ін

тернату глухонімих дітей про
вели вечір під назвою «Усний 
журнал», в якому п оказано про 
життя Володі Ульянова, про до
сягнення в науці, промисло

вості та сільському господарстві.
Учні п ’ятого класу влашту

вали також  художній вечір 
«Веселада». Вечір пройшов ве
село і цікаво.

К. ТОРОХТІЙ.

Історичний з’їзд  Рад України
Двадцять п ’ятого грудня тру

дящі н ашої республіки відзна
чатимуть своє велике національ
не свято— 40-річчя Українсь
кої Радянської Соціалістичної 
Республіки.

Встановлення Радянської
влади на Україні мало свої 
особливості. Робітничий клас і 
бідніше селянство України, ке
ровані більшовиками, за прик
ладом пролетарів Петрограда і 
Москви , які першими підняли
прапор Великої Жовтневої со
ціалістичної революції, бороли
ся за встановлення влади Рад
і на Україні. Але контрреволю
ційна Центральна рада, захо
п ивши владу в свої руки, ста
ла на шлях насадження відкри
тої буржуазної диктатури, на
магалась відірвати Україну від 
Радянської Росії. Зраджуючи 
інтереси трудящих, Центральна 
рада пішла на зговір з імпері
алістами Антанти, уклала таєм
ну угоду з царським генералом 
Каледіним, перетворилась на 
один з центрів всеросійської 
контрреволюції.

У таких складних умовах

класової боротьби більшовики 
України розгорнули роботу по 
підготовці і скликанню І Все
українського з ’їзду Рад, я кий 
мав вирішити історичну долю 
українського народу.

17 (4) грудня 1917 року де
легати, що прибули в Київ від 
Харківської, Ки ївської, Луган
ської, Полтавської, Чернігівсь
кої, Херсонської, Житомирсь
кої, Вінницької, Миколаївської
та інших Рад, а також делега
ти від військових частин зібра
лись на своє перше засідання. 
Проте контрреволюційна Цент
ральна рада зірвала роботу з ’їз 
ду. Тоді на пропозицію більшо
виків делегати виїхали в Хар
ків , до в той час проходив
з’їзд Рад Донецького та Криво
різького басейнів, і об’єдналися 
з делегатами цього з ’їзду з тим, 
щоб провести його спільно я к 
Всеукраїнський з 'їзд .

Свою роботу з ’їзд розпочав 
24 (11) грудня 1917 року. Пе
ред з'їздом стояли життєво важ
ливі питання, й н айголовні
ше— про організацію влади на 
Україні. Виражаючи заповітні
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думи і прагнення широких мас 
трудящих, історичний з ’їзд ро
бітничих, селянських і  солдат
ських депутатів на своєму за
сіданні 25 (12) грудня прого
лосив У країну республікою Рад.

З ’їзд обрав Центральний Ви
конавчий Комітет, я к ий утворив 
перший Радянський українсь
кий уряд—Народний Секретарі
ат. З ’їзд доручив Центрально
му Виконавчому Комітетові не
гайно пош ирити на території 
Української республіки дію всіх 
декретів і розпоряджень Ради 
Народних Комісарів РРФСР, що 
мали загальне значення,— про
мир, про землю, про робітничий 
контроль над виробництвом,— 
і встановити цілковиту погод
женість цілей і дій з урядом 
Російської Федерації.

В дусі ленінських настанов 
з ’їзд розв’язав питання про са
мовизначення України. В резо
люції з ’їзду відзначалось, що
право націй на самовизначення 
могло п овністю здійснитись 
тільки в результаті перемоги 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції. З 'їзд  Рад уро
чисто заявив про встановлення

нерушимого союзу Радянської 
України з Радян ською Росією.

Встановлення  Радянської вла
ди на Україні дістало цілкови
те визнання і підтримку всіх
народів Росії. Рада Народни х 
Комісарів РРФСР в своїй теле
грамі вітала Український Ра
дянський уряд і подала йому 
всебічну підтримку і допомогу 
в боротьбі за мир, за передачу 
землі, фабрик і заводів трудя
щим України.

Під керівництвом більшовиць
кої партії, на заклик Централь
ного Виконавчого Комітету тру
дящі України, спираючись на 
братерську допомогу російсько
го народу, піднялись на захист 
своєї справді народної влади від
контрреволюційних сил і 8 люто
го (26 січня) 1918 року вигнали 
з Києва контрреволюційну Це
нтральну раду.

Вірний принципам пролетар
ського інтернаціоналізму, у к 
раїнськ ий народ одним з пер
ш их підтримав ленінську ідею 
створення Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік, ос

Збори районного партійного активу
Днями відбулися збори акти

ву районної  партійної органі
зації, на як их обговорено пи
тання:

Про підсумки Н арад пред
ставни ків комуністичних і ро
бітничих партій.

Про підсумки сільськогоспо
дарських робіт 1957 року в 
колгоспах району та заходи по 
одержанню високих врожаїв 
усіх сільськогосподарських
культур і підвищенню продук
тивності тваринництва в 1958 
році у в ідповідності з постано
вою грудневого Пленуму ЦК 
КП України.

З доповіддю в першому пи
танні виступив представник об
кому КП України І . А. Бурла
ка. Він говорив про те, я ких 
грандіозних успіхів у розвитку 
економіки і культури домігся
за останні роки радянський на
род і всі трудящі країн соціа
лістичного табору, про міцнію
чу єдність країн соціалізму в 
боротьбі за зміцнення і збере
ж ен ня миру.

В обговоренні доповіді взяли 
участь Г. Тайг—директор Ново
м иргородської середньої шко
ли, Г . Ш арпінський — голо
ва колгоспу «Шлях Леніна», 
Д. Кравченко— заступник го
ловного лікаря Ново-Миргород
ської райлікарні, З . Присяж 
н ий— секретар райкому партії 
та інші.

Виступаючі гаряче і однос
тайно схвалювали Декларацію і 
Маніфест миру, як  програмні 
історичні документи, що кли
чуть всіх людей доброї волі на 
боротьбу за мир, демократію і 
соціалізм.

Збори партійного активу при
йняли резолюцію, в якій од
ностайно схвалено підсумки Па
рад представників комуністич
них і робітничих партій і при
йняті ними Декларацію і Мані
фест миру.

З доповіддю в другому пи
танні виступив голова викон
кому районної Ради депутатів 
трудящих П. Г. Кумпан, в 
якій  зробив аналіз виконання 
колгоспами та МТС району

взятих соціалістичних зобов’я
зань по виробництву в 1957 
році зерна, м’яса, молока та 
інших продуктів сільського гос
подарства, Доповідач загострив 
увагу на недоліках, які мають 
місце в роботі окремих прав
лінь колгоспів, первинних пар
тійних організацій, зупинився 
зокрема на заходах по одержа
нню високих урожаїв пшениці, 
цукрових буряків, кукурудзи, 
по підвищенню продуктивності 
тваринництва в 1958 році.

В обговоренні доповіді взяли 
участь В. Конофіцький — секре
тар парторганізації колгоспу 
імені Чкалова, М. Сімбаба  — 
голова колгоспу імені Енгель
са, В. Сердюк—директор Ново
миргородської МТС, В. Кулініч 
—головний зоотехнік Панчів
ської МТС та інш і, які підда
ли гострій критиці правління
і партійні організації тих кол
госпів, що тягнуть район на
зад по виробництву продуктів 
тваринництва і, зокрема, сіль
госпартілей імені Котовського, 
імені Чапаєва, імені Орджоні
кідзе та імені Кірова,

Комуністи вказували на не
обхідність докорінного поліп
шення організаційно-партійної 
та масово-політичної роботи се
ред колгоспників та механіза
торів, мобілізації тваринників 
на боротьбу за різке збільше
ння виробництва м’яса, моло
ка, яєць тощо.

Секретар райкому партії 
З. С. Присяжний звернув особ
ливу увагу на те, що окремі 
колгоспи незадовільно готують 
посівне насіння, надто повіль
но вивозять місцеві добрива 
на ноля, не поспішають з ре
монтом сільськогосподарського 
інвентаря. Машинно-тракторні 
станції ще не стали справжні
ми організаторами колгоспного 
виробництва.

Збори партійного активу при
йняли розгорнуте ріш ення, де 
намітили конкретні заходи бо
ротьби за дальше круте піднесе
ння сільськогосподарського ви
робництва.

На фото: секретар комсомоль
ської організації колгоспу імені 
40-річчя Жовтня, Білозерського 

району, Херсонської області, зо
отехнік Ю. Е. Вирлич разом з 
комсомольським активом вивчають 
Декларацію і Маніфест миру.

Фото Ю. Лихути. 
(Фотохроніка РАТАУ).

Про призначення виборів 
депутата до

Ново-Миргородськ ої  районної 
Ради депутатів трудящих  

по Бровківському виборчому 
округу № 33

Рішення № 402 виконкому 
Ново-Миргородської 

районної Ради 
депутатів трудящих 

від 18 грудня 1957 року
У відповідності до ст. 119 

«Положення про вибори до об
ласних, районних, міських, сіль
ських і селищних Рад депута
тів трудящих Української РСР», 
виконком райради депутатів 
трудящих р і ш а є :

Призначити вибори депутата 
до Ново-Миргородської район
ної Ради депутатів трудящих 
по Бровківському виборчому 
округу №  33 замість вибуло
го депутата на неділю 5 січня 
1958 року.

Голова виконкому райради 
депутатів трудящих 

П. КУМПАН.
Секретар виконкому райради 

депутатів трудящих 
В. КЛИМЕНКО.

нованого на взаємній повазі, 
довір' ї  і тісному співробітниц
тві в ільних і рівноправних на
родів.

Перемога соціал істичн ої ре
волюції докорінно змінила шлях 
розви тку українського народ у , 
який вперше в своїй  історії 
здобув державність і став  гос
подарем своєї долі. Нині Ра
дянська Україна є однією з 
найбільших держав Європи з 
населенням понад 42 мільйони  
чоловік.

В сім’ї  братніх республік на
ш ої соціал істичної Вітчизни Ра
дянська У країна за сорок років 
добилась вели ких  успіхів в
господарському і культурному 
будівництві.

Тісно згуртований навколо
Комун істичної партії і ї ї  ленін
ського Центрального Комітету, 
під великим прапором Рад ук
раїнський народ ще вище під
носить свою політичну і вироб
ничу активність в боротьбі за 
побудову комунізму.

П. ЗАГОРСЬКИЙ, 
кандидат історични х наук.
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