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ПРОПАГАНДИСТСЬКУ РОБОТУ— 
НА РІВЕНЬ ЗАВДАНЬ

Працівники сільського гос
подарства, виконуючи і сторичні 
рішення XX  з ’ їзду КПРС, в 
минулому році, першому році 
шостої п ’ятирічки, домоглися 
великих успіхів—виробили біль
ше, н іж у попередні роки зер
на, молока, м’яса та інших 
продуктів для населення і си
ровини для промисловості. Цен
тральний Комітет КПРС і Рада 
Міністрів СРСР у Зверненні до 
всіх працівників сільського гос
подарства закликають трудівни
ків ланів зробити 1957 рік пе
реломним роком по виробниц
тву сільськогосподарських про
дуктів.

Виконання такого важливого 
завдання у великій мірі зале
жить від підготовки кадрів 
колгоспного виробництва, від 
рівня свідомості та активності 
хліборобів. Зростає в зв’язку 
з цим і значення ідеологічної, 
пропагандистської роботи пар
тійних організацій.

Пропагандисти покликані до
помагати трудівникам оволоді
вати марксистсько-ленінською 
теорією, вивчати, узагальнюва
ти і поширювати кращий досвід.

Парторганізації району уже 
мають певний досвід керівниц
тва партійною освітою. Можна 
привести багато прикладів дій
сно творчої роботи гуртків, се
мінарів та політшкіл, в яких 
комуністи та комсомольці вив
чають теорію та історію нашої 
партії, а також критично ана
лізують свою практичну діяль
ність, викривають недоліки в 
 роботі колгоспів, МТС, шука
ють шляхів для їх  подолання.

Так, при парторганізації кол
госпу імені Молотова працює 
гурток по вивченню поточної 
політики. Спрямовує і контро
лює роботу політгуртка пар
тійна організація. Пропаган
дист С . Ткаченко до кож
ного заняття добре готується. 
Навчання провадиться у фор
мі живої розгорнутої бесіди, 
яка завжди пов’язується з 
життям колгоспу, району і вик
ликає велику зацікавленість 
у  слухачів.

Творчо вивчають історію 
КПРС комуністи колгоспу іме
н і Маленкова та райвідділу мі
ліції. Цікаво проводить заняття

з комсомольцями колгоспу іме
ні Сталіна (с. Мартоноша) про
пагандист Є. Б орса.

Але ще формально, без вогни
ка працюють окремі пропаганди
сти комсомольських політшкіл. 
Та на це мало звертають уваги 
працівники райкому комсомолу, 
секретарі парторганізацій.

Окремі секретарі партійних 
організацій ще слабо підтриму
ють та поширюють досвід кра
щих пропагандистів, не здій
снюють повсякденного контро
лю за партійною освітою.

Партійна освіта повинна до
помогти комуністам краще виз
начити своє місце у всенарод
ній боротьбі за поліпшення ор
ганізації виробництва і праці. 
Та цього не хочуть зрозуміти 
комуністи колгоспу імені Жда
нова. Заняття гуртка по вив
ченню історії партії тут часто 
зривається. Пропагандист О. Б і
сюк до бесід готується повер
хово, заняття провадить в'яло. 
Та це зовсім не турбує секре
таря парторганізації М. Сам
ченка.

Вивчення конкретної еконо
міки сільськогосподарського 
виробництва— важлива ділянка 
роботи. Треба повсякденно п ік
луватися про те, щоб партій
ні, радянські та господарські 
кадри поповнювали свої знан
ня. Вивчаючи конкретну еко
номіку, вони краще і глибше
вникатимуть в особливості гос
подарської діяльності кожної 
бригади, ферми, сільгоспартілі та 
МТС. Все це допоможе трудів
никам вишукувати резерви для 
збільшення виробництва про
дуктів сільського господарства 
і зменшення затрат праці та 
коштів на одиницю продукції.

Пропагандист має справу з 
людьми. Серед них багато пе
редових виробничників, які 
самовіддано трудяться на своїх 
ділянках, але є ще й такі, які 
до праці ставляться недбайли
во, безвідповідально. Пропаган
дист все це повинен враховува
ти, давати дорогу новому, про
гресивному, сміливо і рішуче 
боротись з усякими негативни
ми явищами. Всю свою діяль
ність треба спрямовувати на 
виконання завдань комуністич
ного будівництва.

Зустрічі з кандидатами в депутати
Зараз в селах району відбу

ваються зустрічі виборців з 
кандидатами у депутати місце
вих Рад депутатів трудящих.

Днями трудящі села Мартоно
ші зустрілися з кандидатом у 
депутати Кіровоградської об
ласної Ради депутатів трудя
щих О. С. Єгоровим, який ба

лотується по Панчівському ви
борчому округу № 47, а також 
з кандидатами у депутати ра
йонної Ради депутатів трудя
щих Р. А. Безвушком і Г . Н. Ді
ордіяшенко.

Виборці давали накази своїм 
кандидатам у депутати місцевих 
Рад.

27 лютого— с есія районної Ради депутатів трудящих
27 лютого 1957 року в приміщенні райвиконкому від

будеться тринадцята сесія Ново-Миргородської районної Ради де
путатів трудящих п ’ятого скликання.

Початок роботи сесії з 11 години дня.

У СЕЛІ КАНЕЖ І
Колгоспна 

електростанція 
Колгосп імені Будьонного 

торік придбав електростан
цію. При допомозі електрич
ного струму працює колгосп
ний млин, провадиться очист
ка посівного насіння. Ферм
ські приміщення електрифіко
вані. В багатьох хатах кол
госпників засяяла лампочка 
Ілліча.

В. КРАМАРЕНКО.

Кращий листоноша
Великою повагою серед 

хліборобів колгоспу імені 
Леніна користується листо
ноша Микола Кушнір. Він 
своєчасно доставляє газети, 
журнали, листи. Радо зуст
річають життєрадісного і ве
селого юнака М. Кушніра 
колгоспники.

Н. АЛЕКСЄЄВА.

Робота
серед виборців

При сільській бібліотеці 
створено агітпункт. Тут є 
виборча література, при
міщення оформлене лозун
гами.

Агітатори проводять масо
ву роботу серед виборців. 
Нещодавно агітатори Н. Алек
сєєва та А. Хлопенко прове
ли бесіду про зміни, що ста
лися за останні роки на селі.

О. ТКАЧ.

Дозвілля хліборобів
Весело вечорами у сіль

ському клубі. Юнаки і дів
чата, літні колгоспники доб
ре проводять свій відпочи
нок. Є тут шахи, шашки, до
міно. Часто організовують
ся вечори молоді.

Зараз клуб готується до 
районного фестивалю. Гурт
ківці розучують пісні, танці, 
вірші.

Ю. ПЛАЧИНДА.

Л Ю Д И  Т Р У ДО ВО Ї СЛАВИ

Так працює коваль Гаврило Черчил
«Золоті руки у людини», 

так говорять механізатори Пан
чівської МТС про коваля ре
монтної майстерні Гаврила 
Дем'яновича Черчила. І це 
дійсно так. Г. Д. Черчил ще 
з дитячих років працює в куз
ні. Його батько теж був кова
лем. В нашій МТС він працює 
два роки, але й за цей період 
показав себе як справжній 
майстер ковальської справи.

Не виконав норми— не за
лишай робоче місце — це вже 
стало твердим правилом у ко
валя. І не було такого випад
ку, щоб Гаврило Дем'янович не 
виконав норми. Зараз коваль, 
як і інш і ремонтники, став на 
трудову вахту на честь 40- 
річчя Радянської влади. Його 
показник— не менше 150 про
центів змінної норми.

—Праця коваля стала тепер 
не тою, що була раніше,—роз
повідає Гаврило Дем’янович 
Черчил.— Років 25 тому біль
шість робіт ковалеві доводилось

валь тепер всіма шанована лю
дина!

За сумлінну працю Гаврило 
Дем’янович Черчил занесений 
на районну Дошку пошани. 
Свій багатий досвід він охоче 
передає молодим майстрам. 
Кілька місяців біля нього тру
дився Віктор Цуркан, а зараз

виконувати вручну. А зараз у 
майстерні є пневматичний мо
лот, що набагато полегшило 
працю, дозволило прискорити 
ковальські роботи. Та й ко-

він вчиться на токаря. Немало 
цінного переймає у коваля мо
лотобоєць Ілля Сергійович Ми
цул.

Багато творчості і наполег
ливості в передового коваля. 
Найскладніші завдання він 
виконує завжди в строк. Якось 
виникла потреба виготовити 
підойму для переключання ко
робки передач трактора С-80 . 
Раніше такої деталі на місці 
н іхто не виготовляв.

—  Давайте поміркуємо. Мені 
здається, що таку деталь ви
готовити можна,—сказав тоді 
Г. Черчил.

Через деякий час потрібна 
деталь була виготовлена, трак
тор використовувався на робо
тах у колгоспі.

Коваль Гаврило Черчил— 
один з кращих виробничників 
майстерні.

В. ВЛАСЕНКО, 
завідуючий майстернею  
МТС.

Готуються до весни
Городники Мартоноського 

колгоспу імені Сталіна, де 
бригадиром Гаврило Топор, 
прагнуть зустріти вибори у міс
цеві Ради депутатів трудящих 
зразковою підготовкою до весни. 
На площу вивезено понад 200 
тонн місцевих добрив, виготов
лено близько 60 тисяч штук 
живильних горщечків. Добре 
підготовлене парникове госпо
дарство.

В парниках появилися перші 
сходи ранньої капусти, помі

дорів та інших культур.
На вивезенні добрив та ви

готовленні живильних горщеч
ків добре трудяться городники 
Іван Гутцул, Іван Жанталай, 
Віра Н і колаєва та інші.

Колгоспники дали слово ви
ростити в цьому році високий 
урожай городніх культур, дати 
рідній Батьківщині якнайбіль
ше овочів.

С. БАЙБОРОША, 
голова Мартоноської сіль
ради.

Ланкова Варвара Байбузан
В п ’ятій рільничій бригаді 

колгоспу імені Куйбишева пра
цює ланковою Варвара Іллічна 
Байбузан . Вона добре організо
вує членів своєї ланки на вико
нання зимових агротехнічних 
заходів. Колгоспниці вивозять 
на поле добрива, збирають 
попіл та пташиний послід.

Ось уже понад 6 років очо

лює В. І. Байбузан ланку. В 
усьому подає особистий прик
лад. За це ї ї  поважають кол
госпники. Варвара Іллічна Бай
бузан зареєстрована кандида
том у депутати районної Ради 
по Панчівському виборчому 
округу № 28.

В. МИРГОРОДСЬКИЙ,
агроном колгоспу.

У переможців змагання
Працівники молочно-товарної 

ферми колгоспу імені Шевчен
ка широко розгорнули соціа
лістичне змагання на честь 
40-ї річниці Великого Жовтня. 
Бонн прагнуть різко підвищи
ти надої молока, з честю вико
нати поставлені завдання і взя
ті зобов’язання.

За досягнуті високі показники 
у виробництві молока днями 
виконком районної Ради депу
татів трудящих та бюро райко
му партії присудили пе
рехідний Червоний прапор 
колгоспові імені Шевченка (го

лова правління М. Бутовсь
кий, секретар парторганізації 
О. Хитрий).

Старанно трудяться на фер
мі молоді доярки. Понад 800 
літрів молока від кожної за
кріпленої корови вже надоїли 
Надія Козлова та Любов Сла
невська. Хороших показників у 
змаганні домоглася доярка ком
сомолка Ніна Савицька, яку 
зареєстровано кандидатом у 
депутати районної Ради.

В. КУЛІНІЧ, 
головний зоотехнік Пан
чівської МТС.

Радянської держави

3 березня відбудуться вибори до міс
цевих Рад депутатів трудящих. Немає 
сумніву, що виборці одностайно віддадуть 
свої голоси за своїх обранців—кандидатів 
непорушного блоку комуністів і без
партійних.
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Огляд низової преси

Повніше висвітл ю вати 
життя колгоспу

Привабливий вигляд має 
стінгазета мартоноського кол
госпу імені Сталіна. Красиво 
оформлений макет. Статті і ви
мітки висвітлюють актуальні 
питання.

Особливо цікавий номер га
воти, що вийшов 12 лютого 
цього року. Ось стаття «З біль
шувати виробництво тваринни
цької продукції». В статті роз
повідат ься про те, яке вели
ке значення мас вчасна підго
товка кормів до згодовування.

У статті пишеться, що ріль
ничий бригадир Г. Цуркан не 
турбується про своєчасну годів
лю худоби. 9 і 10 лютого кор
ми до ферми зовсім не підво
зились. Яка ж може йти мова 
про високі надої, говориться в 
газеті, коли так годувати ко
рів? Далі з такими недоліками 
миритися не можна. Поганий 
той господар, що лише говорить
про правильну годівлю тварин.

Газета гостро критикує ви
падки розбазарювання колгосп
них кормів. З цього приводу 
в критичній замітці «Несуть 
помаленьку» пишеться:

„Безвідповідально ставиться 
до виконання своїх обов’язків ко
нюх Павло Бобейко. Він займаєть
ся розкраданням колгоспних кор
мів. Частенько, як тільки стемніє, 
приходять до нього куми, а він 
їм то відер двоє жому дасть, 
т о в’язочку соломи..."

Цінним є те, що стіннівка 
своєчасно підмічає ці недоліки 
і гостро критикує їх .

У сатиричному відділі «Кол
госпний Перец ь » вміщені до
тепні карикатури і влучні під
текстовки до них. Тут кри
тикуються ледарі, бракороби, 
п’яниці.

Треба однак сказати, що в 
оформлен ні матеріалів редколе
гія допускає ряд недоліків, як і 
знижують цінність газети. У 
передовій статті «Підготовка 
до виборів у місцеві Ради пи
шеться лише, як повинні про
водитись вибори. Цінним було 
б те, щоб стіннівка ставила 
перед колгоспниками завдання 
у підготовці до виборів, за
кликала трудівників села зу
стріти вибори у місцеві Ради 
новими трудовими успіхами в 
боротьбі за підвищення про
дуктивності тваринництва, вчас
ну і якісну п ідготовку до вес
ни. Про хід ремонту інвентаря, 
очищення і доведення до кон
диції насіння, заготівлі і ви
везення добрив на поле стінна 
газета, на жаль, н ічого не пи
ше, хоч з цією справою в кол
госпі не все гаразд.

Редколегія стінгазети повин
на врахувати ці недоліки, щоб 
зробити стіннівку гострою 
зброєю  в боротьбі за успішне 
виконання завдань, що стоять 
перед колгоспом.

ВИСОКЕ ДОВІР’Я ТРУДЯЩ ИХ
Василь Іванович Вдовиченко 

працював в бухгалтерії колгос
пу «Перемога». Свої обов'язки 
виконував сумлінно. Молодий 
комуніст користується автори
тетом серед колгоспників. Дня
ми йому доручили відповідаль
ну ділянку роботи—він став 
завідувати свинофермою.

Василь Вдовиченко, який 
вступив у члени партії в ми
нулому році, повсякденно під
вищує свій ідейно-політичний 
рівень, читає художню літера
туру. Партійні доручення зав

жди виконує добросовісно і 
акуратно.

Своїх кращих людей назвали 
хлібороби кандидатами в депу
тати сільської Ради депутатів 
трудящих. Високе довір’я на
роду заслужив і В. і. Вдови 
ченко, якого зареєстровано 
кандидатом у депутати Пурпу
рівської сільської Ради депу
татів трудящих.

Г. ГОЛОВАТЕНКО, 
секретар первинної парт- 
організації колгоспу „Пе
ремога”.

На сторожі безпеки Батьківщини
23 лютого народи нашої 

країни відзначили День Ра
дянської Армії і Військово- 
Морського Флоту.

Радянські Збройні Сили, 
створені Комуністичною пар
тією, великим Леніним для за
хисту всесвітньоісторичних за
воювань Жовтневої революції, 
за тридцять дев’ять років сво
го існування пройшли важкий 
і славний шлях. Виховані в 
дусі пролетарського інтерна
ціоналізму, в дусі відданості 
соціалістичній Батьківщині, во
ни незмінно з честю виходили 
з суворих випробувань, які 
випадали на долю нашої країни 
у воєнні роки.

Грізний був у роки грома
дянської війни натиск імперіа
лістичних держав, що об’єдна
лися з внутрішньою контррево
люцією. Тяжкі бої довелося нес
ти Червоній Армії, стисненій у 
вогненному кільці ворогів. Ма
ло в той час було зброї; не
вистачало боєприпасів, обмун
дирування, душив голод. Але 
ніщо не могло зламати бойово
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го духу наших воїнів, їх  вол і
лі до перемоги. Ведені Кому
ністичною партією, спрямову
вані генієм Леніна, підтриму
вані народними масами, радян
ські Збройні Сили зробили 
справді богатирський подвиг. 
Полчища іноземних і нтервен
тів були розгромлені і вигнані 
з меж нашої  землі.

Радянські Збройні Сили на
дійно оберігали мирну працю 
народу, коли він відбудовував 
зруйноване під час воєн на
родне господарство, здійснював 
грандіозний ленінський план 
будівництва соціалізму.

Суворою перевіркою сили і 
життєздатності нашого ладу, 
морального духу народу і його 
армії була Велика Вітчизняна 
війна. Віроломний напад фа
шистської Німеччини, вигодо
ваної міжнародним імперіаліз
мом, поставив нашу країну в 
тяжко становище. Комуністич
на партія в цій важкій об
становці підняла весь народ на 
боротьбу з окупантами, орга

нізувала і згуртувала ряди 
воїнів, трудівників тилу і за
палила ї х на героїчні под
виги.

Здобувши всесвітньоісторич
ну перемогу у Великій Віт
чизняній війні, Радянська Ар
мія відстояла свободу і неза
лежність своєї Батьківщини , 
врятувала від загрози  фашист
ського поневолення народи 
Європи і Азії.

Всупереч сподіванням імпе
ріалістів, які мріяли про зни
щення або хоч би ослаблення 
моці нашої держави, радянсь
кий суспільний і державний 
лад показав свою могутню силу. 
Радянські люди ще тісніше 
згуртувалися навколо Комуніс
тичної партії і Радянського
уряду. Могутність радянських 
Збройних Сил, загартованих 
у горнилі війни, не ослабла, а 
ще більше зміцніла. Вони за
воювали славу непереможних і 
здобули вдячність і повагу в 
усьому світі, я к визволителі 
народів. Великі заслуги наших 
Збройних Сил перед країною 
високо оцінені Комуністичною

партією і Радянським урядом— 
більше 7 мільйонів воїнів на
городжено орденами і медаля
ми, 11 тисяч найхоробріших 
удостоєно високого звання Героя 
Радянського Союзу.

Нині радянські Збройні Си
ли надійно стоять на сторожі 
мирної праці радянських лю
дей, які борються за перетво
рення в життя історичних р і
шень XX з'їзду КПРС. Радян
ські воїни усвідомлюють, який 
почесний обов’язок покладено 
на них. Пам'ятаючи, що агре
сивні сили імперіалістичних 
країн, насамперед США, ведуть 
скажену гонку озброєнь, зби
вають воєнні блоки і створюють 
стратегічні бази, витрачають 
величезні кошти на шпигун
ство і диверсії, захисники на
шої Батьківщини підвищують 
свою пильність і бойову готов
н ість.

Перевіркою  політичної зр і
лості, бойової  готовності на
ших воїнів були недавні 
події в Угорщині. Подавши 
на просьбу Угорського Рево
люційного Робітничо-Селян
ського уряду братерську допо

Любима професія
Сім років працюю я сви

наркою в сільгоспартілі імені 
Будьонного. Дуже полюбила 
свою професію. Щороку дома
гаюся непоганих успіхів по 
вирощуванню поросят. Так, у 
минулому році від кожної 
свиноматки одержала по 16 
поросят.

Успіху в роботі можна доби
тися лише при старанному дог
ляді і добрій годівлі тварин. 
Корми свиням даю у перероб
леному виді. Дотримуюся скла
деного раціону. В основному 
зараз годую тварин буряками, 
дертю, силосом.

Правління артілі подбало про 
створення кормової бази.

Цінні поради дає нам кол
госпний зоотехнік Ю. Похила.

У цьому році прагну від 
кожної свиноматки одержати 
не менше 18 поросят.

З . ЧІВІЛЬЧА, 
свинарка колгоспу імені 
Б удьонного.

Багато рок ів трудиться Анас
тасія Павлівна Новикова дояр
кою на молочно-товарн ій фермі 
колгоспу імені Ворошилова. То
р ік  вона одержала від кожної 
коровії по 2615 к іло грам ів  мо
лока. Передова доярка занесена 
на районну Дошку пошани.

Анастасія  Новикова подає хо
роший приклад в соціалістично
му змаганні. Вона вже надоїла 
в ід  кожної  корови близько 700 
л ітр ів  молока.

На знімку: А. П. Новикова.

З нищуйте шкідників саду!
Ш кідники  і хвороби завда

ють великої шкоди плодовим і 
ягідним культурам. Вони по
шкоджують дерева, що приз
водить до зниження врожай
ності садів.

Ось чому в зимовий період 
треба вести рішучу боротьбу з 
шкідниками саду. Ще до 20 
лютого необхідно було закін
чити збирання з дерев зимую
чих гнізд садових шкідників— 
білана жилкуватого і золото
гузки в садах та лісосмугах.

Проте цю роботу проведено да
леко не скрізь.

Необхідно в кожному госпо
дарстві негайно закінчити зби
рання в садах зимуючих гнізд 
ш кідників і знищити ї х шляхом 
спалювання. Бажано, щоб ком
сомольці та піонери шкіл взя
ли активну участь у ній спра
ві, допомогли колгоспам і кол
госпникам у знищенні шкідни
ків саду.

П. ЛІЗОГУБ. 
агроном.

Молодь подає приклад
Славно трудяться в колгос

пі імені Петровського юнаки і 
дівчата. Комсомольці сільгосп
артілі подають хороший прик
лад у роботі. Добре працюють 
їздові А. Бабаліч і Г . Грузін.

Перед у змаганні серед до
ярок веде комсомолка Раїса Бо
бейко, яка уже надоїла від

кожної корови по 450 літрів 
молока. Добрих показників по 
надоях молока домагається та
кож Н іна Ільїна, яка одержала 
на кожну корову по 420 літ
рів молока.

М. ГУТЦУЛ, 
секретар комсомольської 
організації.

Пора подбати про шлях
Багато підвід та автомашин 

проїжджають щодня біля Кос
тянтинівки шляхом на Ново
м иргород. Та немало тут чекає 
неприємностей проїжджих: на 
шляху великі вибої, міст через 
річку прокладено тимчасовий. 
Особливо важко проїхати шля
хом в ці дні, коли настало 
потепління.

На таких шляхах псуються

автомашини, марно простоює 
цілими днями транспорт. Чи 
не пора, нарешті, завідуючому 
райавтошосдором Д. Ткаченку 
та голові колгоспу імені Во
рошилова М. Ільтусу потурбува
тись про у порядкування шля
хів? Адже в районі є немало 
піску, жорстви .

О. СЛОБОДЯНЮК, 
жителька с. Костянти нівки.

Слідами наших виступів

„Посилювати ідейно-виховну роботу 
серед вчителів”

Статтю під таким заголовком бу
ло опубліковано в номері райгазе- 
ти за 24 січня ц. р. Як повідомили 
редакції з райВНО, для виправлен
ня викритих у статті недоліків вжи
то ряд заходів. Проведено район
ну нараду вчителів, на якій обго

ворено питання про стан ідеологіч
ної роботи. Заплановано прочита
ти ряд лекцій серед учнів, батьків 
і колгоспників. Інспектори райВНО 
в своїх планах обстеження шкіл 
передбачили перевірку ідейно-ви
ховної роботи вчителів.

„Допускають минулорічні помилки”
Замітку під таким заголовком бу

ло вміщено в райгазеті за 10 січ
ня ц. р. Як повідомлено редакцію, 
питання про хід підготовки до вес
ни обговорювалось на засіданні

правління колгоспу імені Чапаєва. 
Агрономові Довгалю та завгоспові 
Омельницькому за слабе керівниц
тво підготовкою до весни зауваже
но. Посилено ремонт інвентаря.

могу у придушенні орга
н ізованого міжнародною реак
цією контрреволюційного зако
лоту, радянські війська з честю 
виконали свій інтернаціональ
н ий обов'язок перед народом 
Угорщини, перед усім соціа
лістичним табором та міжна
родним революційним рухом і 
сприяли збереженню і зміцнен
ню миру в Європі.

Радянський народ робить все, 
щоб могутність наших Зброй
них Сил зростала і міцніла 
день у день. Тепер наша ар
мія оснащена всіма видами су
часної воєнної техніки і оз
броєння.

Славні Збройні Сили Радян
ського Союзу вступають у своє 
40-річчя. Виконуючи ленін
ський заповіт— бути завжди 
напоготові, вони пильно стоять 
на сторожі безпеки Радянської 
держави, мирної творчої праці 
нашого народу, який будує 
комунізм.

Полковник           П. МОЛЧАНОВ.
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