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ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

День радянської преси
Сорок п ’ять років толу—5 

травня 1912 року—народилася 
масова щоденна більшовицька 
газета «Правда», я к а  стала бо- 
йовим організатором робітничо- 
го класу, найкращим помічни- 
ком партії в її роботі по згур- 
туванню революційних сил, по 
зміцненню союзу робітничого 
класу і селянства, в боротьбі 
за перемогу пролетарської ре- 
волюції.

Тепер радянські люди щоро- 
ку відзначають 5 травня як  
День преси.

Комуністична партія і Ра- 
дянський уряд проявляють бе- 
зустанне піклування про під- 
вищення добробуту і культур- 
ного рівня трудящих нашої 
країни. В повсякденний побут 
радянських людей міцно ввій- 
шли газети і журнали, які ви- 
даються багатомільйонними ти- 
ражами на різних мовах.

Радянська преса — справді 
демократична, народна преса, 
натхненна н айпередовішими, 
прогресивними ідеями—ідеями 
комунізму. Наші газети і жур- 
нали тісно зв’язані з найш ир- 
шими масами трудящих, вис- 
ловлюють їх  думки і прагнен- 
ня, творяться руками самого 
народу. В цьому—сила нашої 
преси.

Велик ий вождь трудящих 
В. І. Ленін підкреслював, що 
преса повинна бути не тільки 
колективним пропагандистом і 
агітатором, а й колективним 
організатором мас. По всій на- 
шій неозорій Батьківщині ши- 
рокого розмаху набрало соціа- 
лістичне змагання за успішне 
і дострокове виконання завдань, 
поставлених у рішеннях XX 
з ’їзду Комуністичної партії. 
Важливу роль у  мобілізації мас 
на виконання поставлених зав- 
дань відіграє наша преса, яка 
вм іло пропагує передовий дос- 
від, бореться за його практичне 
впровадження, сміливо і гостро 
викриває хиби і недоліки в 
роботі підприємств і установ, 
колгоспів і МТС тощо. Про все 
те краще, що народжується у 
змаганні, пишуть до газет ро- 
бітники і хлібороби — числен- 
н и й  загін робсількорів. Вони 
також не проходять повз не- 
доліки, що заважають нашому 
успішному рухові вперед.

Весь багатомільйонний радян- 

МОЛОДЬ ПОДАЄ ПРИКЛАД

ський народ готується гідно 
зустріти знаменну дату—40-річ- 
чя Великої Жовтневої соці- 
алістичної революції. На шах- 
тах і будовах, на заводах і 
фабриках, в колгоспах і МТС— 
всюди з небувалою с илою роз- 
горнулося всенародне соціаліс- 
тичне змагання за дострокове 
виконання завдань шостого 
п ’ятирічного плану.

З винятковою активністю 
трудящі нашої країни н а  сторін- 
ках газет обговорюють тези до- 
повіді тов. М. С. Хрущова «Про 
дальше вдосконалення організа- 
ції керування промисловістю і 
будівництвом», вносять цінні 
пропозиції, поради.

На сторінках газет широко 
висвітлюється хід переджовтне- 
вого соціалістичного змагання.

Найчисленнішим загоном ра- 
дянської преси є стінні газети. 
Сотні таких газет випускається 
в колгоспах і МТС, на підпри- 
ємствах, в установах, організа- 
ціях і школах нашого району. 
Стінні газети висвітлюють ба- 
гатогранне життя наших людей, 
виступають організаторами зма- 
гання.

Стінні газети колгоспів іме- 
ні Чапаєва, імені Маленкова, 
імені Леніна та ряду інших 
широко висвітлюють боротьбу 
трудівників колгоспного села за 
збільшення виробництва сіль- 
ськогосподарської продукції, 
спираються у своїй роботі на 
широкий авторський а ктив.

В колгоспі імені Чкалова ви- 
ходить друкована багатотираж- 
на газета «Колгоспна зоря». 
Вона стала бойовим помічником 
первинної парторганізації і 
правління колгоспу, користу- 
ється великим авторитетом у 
хліборобів. «Колгоспна зоря» 
вміщує матеріали про роботу 
кращих хліборобів і механіза- 
торів, поширює їх досвід. В са- 
тиричному відділі «Карикатури 
з натури» гострій критиці під- 
даються ледарі, п ’яниці, симу- 
лянти.

Радянська преса—найгострі- 
ша ідейна зброя нашої партії. 
Щоб успішно виконувати пос- 
тавлені завдання, наша преса 
повинна ще більше зміцнювати 
свої зв 'язки  з масами, чуйно 
ставитися до листів трудящих, 
краще поширювати передовий 
досвід.

Готуючи гідну зустріч 40-річ- 
чю Великої Жовтневої соці- 
алістичної революції, колгосп- 
ники сільгоспартілі імені Мо- 
лотова широко розгорнули зма- 
гання за високий урожай зер- 
нових і технічних культур.

На всіх ділянках колгоспно- 
го виробництва сумлінно тру- 
диться молодь. Хороший прик- 
лад подають комсомольці, як і 
виступають застрільниками зма- 
гання. Старанно працюють при- 
чіплювачі Н. Постика, І. По- 
пов, їздовий А. Ткаченко та

інші. В ці дні хлібороби організо- 
вують дбайливий догляд посівів, 
зокрема цукрових буряків. Доб- 
ре організували працю ланкові 
М. Ж овна, Я . Вовкодав, Г. По- 
столатій, Н . Ж овна.

Колгоспниці наполегливо бо- 
рються за скорочення строків 
на шаруванні цукрових буря- 
ків. Цю роботу проведено на 
площі близько 200 гектарів.

А. ЯЦЕМІРСЬКИЙ,  
секретар комсомольської  
організації колгоспу імені 
Молотова.

Л а н к о в а  Р а ї с а  К л и м е н к о
Раїса Клименко — учасниця 

Всесоюзної сільськогосподарсь- 
кої виставки. Вона побувала в 
Москві; запозичила на виставці 
багато цінного і повчального. 
Досвід передовиків вирішила 

запровадити у своїй ланці.
Ланка бореться за одержан- 

ня в цьому році по 250 цен- 
тнерів цукрових буряків та по 
35 центнерів кукурудзи на 
кожному гектарі. Щоб вико-

Святкування в Ново-Миргороді
Урочисто і радісно, як  і весь 

радянський народ, святкували 
Перше травня трудящі Ново- 
Миргородського району.

Напередодні свята в район- 
ному Будинку культури відбу- 
лося урочисте засідання викон- 
кому районної Ради депутатів

трудящих разом з представни- 
ками партійних, профспілкових 
та комсомольських організацій. 
З доповіддю «Перше травня — 
свято міжнародної солідарності 
трудящих» виступив секретар 
райкому КП України тов. С. М. 
Корлюк.

У святковому вбранні Крас- 
на площа. На будинках ГУМ’у 
портрети Маркса і  Леніна. На 
червоних полотнищах першо- 
травневі Заклики ЦК КПРС.

Разом з москвичами на гра- 
нітних трибунах численні за- 
рубіжні гості, запрошені на 
першотравневі торжества.

На центральну трибуну Мав- 
золею піднялись товариші М. О. 
Булганін, Л. М. Каганович, 
Г. М. Маленков, А. І. Мікоян, 
В.  М. Молотов, М . Г. Первухін, 
М. З . Сабуров, М. А. Суслов, 
М. С. Хрущов, Л. І. Брежнєв, 
Д. Т. Шепілов, К. О. Фурцева, 
М. М. Ш верник, О. Б. Арістов, 
М. І. Бєляєв, П. М. Поспєлов. 
Керівників Комуністичної пар- 
тії і Радянського уряду при- 
сутні зустріли бурхливими опле- 
сками.

Прийнявш и рапорт команду- 
ючого парадом Маршала Радян- 
ського Союзу К. С. Москален- 
ка, Міністр оборони СРСР Мар- 
шал Г. К. Жуков об’їжджає 
війська, вітається з ними, поз- 
доровляє з міжнародним святом 
трудящих Перше травня.

Міністр оборони піднімається 
на трибуну Мавзолею і виголо- 
шує промову.

Починається військовий па- 
рад частин Московського гарні- 
зону.

Проходять слухачі і викла- 
дачі військових академій.

Славну піхоту представляла 
на параді і гвардійська механі- 
зована Таманська Червонопра- 
порна ордена Суворова дивізія 
імені М. І. Калініна. Винятко- 
во тепло зустріли присутні на 
площі суворовців. У строю йшли 
вихованці Московського і Туль- 
ського училищ. Палке схвален- 
ня на трибунах викликав марш 
вихованців Ленінградського на- 
хімовського училища.

Велике враження залишив 
марш артилеристів. Машини 
везли зчетверені зенітні куле- 
мети, реактивні міномети і ре- 
активні міномети великого ка- 
лібру. На причепі гусеничних 

....................парада х ,  л е г кі 
тармати . Потім йшли зенітні 
гармати малого калібру, важкі 
міномети і гармати, зенітні 
потужні гармати і, нарешті, 
гармати особливої потужності.

Через площу пройшли від- 
важні повітряні десантники.

З захопленням стежили мос- 
квичі і гості за авіаційною 
частиною параду.

На хвилину—другу на пло- 
щі запанувала сповнена чекан- 
н я  тиша.
      З боку Історичного музею 
з'являється червоний прапор, 
увінчаний орденом Л еніна,— 
прапор Москви. Слідом під дроб 
барабанів і звуки горнів ідуть 
московські школярі. Дійшовши 
до центра площі, діти пускають 
в повітря безліч куль і багато 
білих голубів. Група малят збі- 
гає на трибуну Мавзолею і 
підносить керівникам партії і 
уряду квіти.

В білих, червоних, синіх, 
зелених костюмах чіткими квад- 
ратами марширують тисячі 
спортсменів. Порівнявшись з 
Мавзолеєм, вони швидко пере- 
шиковують свої ряди і утворю- 
ють слово «Л е н і н».

Святково яскравий, могутній 
потік демонстрантів вливається 
на площу. Попереду—тисяча 
двісті прапорів.

Москвичі несуть любовно уви- 
ті квітами портрети великого 
Леніна, за чиїми заповітами ра- 
дянський народ впевнено будує 
нове життя, чиє ім’я  є символом 
нового світу.

Над колонами—портрети то- 
варишів М. О. Булганіна, К. Є. 
Ворошилова , Л. М. Кагановича, 
О. І. Кириченка, Г. М. Мален- 
кова, А. І. Мікояна, В. М. Мо- 
лотова, М. Г. Первухіна, М. З . 
Сабурова, М. А. Суслова, М. С. 
Хрущова.

Звучить над площею першо- 
травневий заклик до вдоскона- 
лення організації управління 
промисловістю і будівництвом. 
Радянські люди гаряче підтри-

Сотні тисяч представників 
трудящ их всіх районів столиці 
взяли участь у святковій де- 
монстрації. Цього ясного пер- 
шотравневого дня москвичі, як  
і всі радянські люди, з новою 
силою підтвердили свою непо- 
хитну волю під прапором марк- 
сизму-ленінізму, під керівниц- 
твом Комуністичної партії йти 
вперед і вперед до вершин ко- 
мунізму.

(ТАРС).

муют ь  заходи, намічені партією 
в цьому напрямі.

З гранітних трибун тепло ві- 
тають робітників і службовців 
Московського автозаводу імені 
Лихачова. Напередодні Першо- 
го травня колектив заводу по- 
чав випускати нові автобуси і 
легкові автомашини вищого 
класу.

В рядах демонстрантів—ра- 
дянські вчені, творці нової тех- 
н іки, я к і поставили велетенсь- 
ку енергію атомного ядра на 
службу мирним потребам лю- 
дин и .

Перед трибунами московські 
будівельники. В споруджених 
ними будинках за останні два 
роки 400 тисяч москвичів одер- 
жали квартири.

Москвичі шлють свій палкий 
першотравневий привіт покори- 
телям цілини, всім трудівникам 
сільського господарства—тим, 
хто добре попрацював у минуло- 
му році. Країна одержала ре- 
кордний урожай зерна, помітно 
просунулась вперед у виробниц- 
тві технічних культур, в під- 
несенні громадського тварин- 
ництва.

Радянський народ одностай- 
но схвалює ленінську мирну 
політику свого уряду. Вірний 
прапорові пролетарського інтер- 
націоналізму, в день Першого 
травня він шле братерський 
привіт всім народам, які бо- 
рються за м ир, за демократію, 
за соціалізм.

Святкову демонстрацію мос- 
квичів замикає зведена колона 
спортсменів фізкультурних ко- 
лективів столиці.

Урочисті засідання виконко- 
мів сільських Рад, присвячені 
святу Першотравня, відбулися 
в селах району.

В день свята Першотравня в 
парку культури та відпочинку 
відбувся багатолюдний мітинг 
трудящих Ново-Миргорода.

нaти взяті зобов’язання, члени 
ланки брали активну участь на 
сівбі, зараз доглядають посіви.

А. КЛИМЕНКО, 
бригадир рільничої бригади 
колгоспу імені Ворошилова.

Ціна 10 коп.



ЛЕНІНЕЦЬ 5 травня 1957 року.

Ім’я його і справа переживуть віки!

2.

ланки викона........................ 
ре організувала р о б о ту  лан................................. 
н ій сівбі.

Л огви нен к о  Галина Іванівна—доярка 
колгоспу імені Ш евченка, яка  станом на 
20 квітня 1957 року надоїла на кожну 
корову по 1203 літри молока.

М ор озов а  Тамара Іванівна — пош- 
товий агент переводного відділу paйкон- 
тори зв ’язку , я к а  виконує завдання на 
103 проценти.

Н аум ен к о  Віра Прокопівпа—ланкова 
колгоспу імені Хрущова, яка з членами 
ланки виконала зимові агрозаходи і ус- 
пішно організувала роботу ланки на вес- 
н ян ій сівбі.

Н овикова  Анастасія Павлівна—дояр- 
ка колгоспу імені Ворошилова, яка  ста- 
ном на 20 квітня 1957 року надоїла н а 
кожну корову по 1005 літрів молока.

П ар хом ен к о  Ніна Мусіївна —майстер 
швейного цеху промартілі «По ленінсько- 
му шляху», яка  виконує норми виробітку 
на 115 процентів.

П огоріла  Любов Миколаївна—свинар- 
ка колгоспу імені Чкалова, я ка  за 6 мі- 
сяців одержала на кожну свиноматку по 
9 ,6 поросяти.

Сакара  Іван Петрович—голова кол- 
госпу імені Леніна, де виробництво м’яса 
на 100 гектарів угідь за 6 місяців ста- 
новить по 16 ,3 центнера, в тому числі 
свинини на 100 гектарів ріллі—по 10,1 
центнера.

С ердю к  Галина Василівна — доярка 
колгоспу імені Маленкова, я ка  станом на 
20 квітня 1957 року надоїла на кожну 
фуражну корову по 1052 літри молока.

С и дор ен к о  Марія Семенівна—старша 
медсестра районної лікарні.

С кляренко  Валентина Петрівна—лан- 
кова колгоспу «Перемога», яка  з члена- 

Більшовицькі газети на Україні в 1917 році

Смирн ов В асиль Cеменович—форму- 
вальник цегли промартілі «П’ятирічка», 
який виконує норми виробітку на 150— 
1 60 процентів.

Т араненко  Євдокія Гнатівн а —доярка 
колгоспу імені Ш евченка, я ка  станом на 
20 квітня 1957 року надоїла на кожну 
корову по 1172 літри молока.

Т атаров  Григорій Арсентійович — 
учитель Панчівської середньої школи, 
який домігся стопроцентної успішності.

Т каченко  Василь Федорович — чабан 
колгоспу імені Чапає ва, який за 6 міся- 
ців одержав на 100 вівцематок по 151 
ягняті.

Т каченко  Федір Данилович—коваль 
колгоспу ім ені Свердлова, який виконує 
норми виробітку на 1 3 0 —140 процентів.

Т ур к ул ец ь  Ган на Григорівна—кол- 
госпниця, артілі імені Петровського, яка 
сумлінно виконує всі розпорядження 
бригадира і ланкової, за 3 місяці 1957 
року має 83 вихододні і виробила 136 тру- 
доднів.

Чорний  Іван Іванович—бригадир ріль- 
ничої бригади № 1 колгоспу імені Сталі- 
на (с. Пурпурівка). Бригада вивезла на 
поле 1500 тонн гною, своєчасно посіяла 
ранні зернові і технічні культури.

Ш вець  Марія Степанівна—робітниця 
пункту «Заготзерно», я ка  систематично 
виконує норми виробітку на 125— 150 
процентів.

Яшан Катерина Семенівна—ланкова 
колгоспу імені Куйбиш е в а ,  я ка  з члена- 
ми ланки виконала зимові агрозаходи і 
добре організувала роботу ланки на вес- 
няній сівбі.

За чотири місяці нинішнього 
року редакція районної газети 
«Ленінець» одержала від своїх 
читачів понад 6 15 листів. До 
газети пишуть колгоспники і 
механізатори, працівники про- 
мислових підприємств, установ 
та організацій, учні. В своїх 
листах трудящі розповідають 
про велике трудове і політич- 
не піднесення, викликане під- 
готовкою до 40-річчя Великого 
Ж овтня, а також викривають 
хиби і недоліки, що зустріча- 
ються в житті.

Близько 500 листів редакція 
районної газети вже опубліку- 
вала. Багато змістовних заміток 
і кореспонденцій надіслали в 
цьому році наші сільські корес- 

Р е д а к ц і й н а  п о ш т а

(З промови, виголошеної 
17 березня 1883 р.).

і я сміливо можу сказати: у 
нього могло бути багато против- 
ників, але навряд чи був хоч один 
особистий ворог.

І ім’я його і справа переживуть 
віки!

Ф. ЕНГЕЛЬС.

Карл МАРКС
(народився 5 травня 1818 ро ку )

...Маркс був на- 
самперед револю- 
ціонер. Брати тим 
чи іншим способом 
участь в поваленні 
капіталістичного 
суспільства і ство- 
рених ним держав- 
них установ, брати 
участь у справі ви- 
зволення сучасно- 
го пролетаріату, 
якому він уперше 
дав свідомість йо- 
го власного стано- 
вища і його потреб, 
свідомість умов йо- 
го визволення, — 
ось що було в 
дійсності його жи- 
ттєвим покликан- 
ням. Боротьба була 
його стихією. І він 
боровся з такою 
пристрастю, з та- 
ким завзяттям, з 
таким успіхом, як 
бореться небагато 
хто...

Уряди—і само- 
державні і респуб- 
ліканські — висила- 
ли його, буржуа — 
і консервативні і 
ультрадемократичні 
—н аперебій осипали його наклепа- 
ми і прокльонами. Він відмітав усе 
це, як павутиння, не приділяючи 
цьому уваги, відповідаючи лише 
при крайній потребі. І він помер, 
шанований, любимий, оплакуваний 
мільйонами революційних соратни- 
ків в усій Європі і Америці від 
сибірських рудників до Каліфорнії, 

понденти: голова виконкому 
Мартоноської сільради С. Бай- 
бороша, інструктор райкому пар- 
тії А. Самойленко, диспетчер 
Панчівської МТС С. Адоньє в, 
завідуючий Ш паківським сіль- 
ським клубом П. Кушнір, заві- 
дуюча бібліотекою села Кане- 
жа  Л. Мілютіна та інші.

Обов'язок сільських корес- 
пондентів—йти в перших ря- 
дах соціалістичного змагання, 
в усьому подавати хороший 
приклад. Редакція чекає від 
своїх читачів нових листів 
про багатогранне життя колгос- 
пів і MTС, підприємств і уста- 
нов, культосвітніх закладів і 
ш к іл  району.

Більшовицька преса, що на- 
родилася більш як півстоліття 
тому в боротьбі за створення 
марксистської партії російсько- 
го робітничого класу, пройшла 
славний історичний шлях. Важ- 
ливим етапом цього шляху був 
період від лютого до жовтня 
1917 року.

Після Лютневої революції, 
коли більшовицька партія ви- 
йшла з підпілля, в ряді вели- 
ких промислових центрів краї- 
ни, в тому числі і на Україні, 
партійні організації почали 
створювати свої друковані орга- 
ни. У березні в Харкові вийшла 
газета «Пролетарий», а в Киє- 
в і— «Голос социал-демократа». 
Пізніше були створені більшо- 
вицькі газети «Звезда»—в Ка- 
теринославі, «Донецкий проле- 
тарий»—в Луганську, «Голос 
пролетариата»—в Одесі. З пер- 
ших же номерів ці газети роз- 
горнули боротьбу за здійснен- 
ня  ленінського плану переходу 
від буржуазно-демократичної 
революції до соціалістичної, за 
торжество великих ідей марк- 

сизму-ленінізму. На їх сторін- 
ках публікувались передруко- 
вані з «Правды» статті В. І. 
Леніна. В одному з травневих 
номерів харківський «Пролета- 
рий» писав:

„В дальш ому ми вважає- 
мо необхідним вміщувати 
статті товариша Леніна з 
метою якнайширшого озна- 
йомлення товаришів робіт- 
ників з його тезами, думка- 
ми, поглядами” .
Більшовицькі газети України 

систематично друкували звер- 
нення ЦК партії і місцевих 
комітетів РСДРП, пропагували 
рішення VII (Квітневої) Все- 
російської конференції, вміщу- 
вали статті з програмних і ста- 
тутних питань, роз’яснювали 
масам суть ленінських лозунгів 
«Вся влада Радам», «Земля 
селянам», вимогу більшовиків 
про укладення демократичного 
миру.

Численні л исти робітників, 
солдатів і селян, що друкува- 
лись на сторінках газет, яс- 
краво свідчать про неухильне
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зростання впливу партії в ма- 
сах. Так, ки ївська-газета «Го- 
лос социал-демократа» писала 
про проведений у квітні в Києві 
масовий мітинг залізничників і 
солдатів, які гаряче схвалюва- 
ли ленінську політику більшо- 
вицької партії.

„Ми повинні,— говорило- 
ся в резолюції мітингу,—  
прислухатись лише до го- 
лосу РСДРП, яка є єдиною 
виразницею інтересів трудя- 
щих мас” .
Трудящі, як і бачили в біль- 

шовицьких газетах справжніх 
виразників своїх дум і споді- 
вань, допомагали їм у подолан- 
ні труднощів, викликаних від- 
сутністю паперу, поліграфічної 
бази. В багатьох містах робіт- 
ники проводили збирання кош- 
тів на видання газет, розпов- 
сюджували більшовицьке дру- 
коване слово серед населення. 
Так, у Катеринославі на одному 
з багатолюдних мітингів робіт- 
ники постановили зібрати гро- 
ші у фонд «Правды», всемірно 
допомагати її розповсюдженню, 
а буржуазні газети —бойкоту- 
вати. В Києві у фонд газети

«Голос социал-демократа» тіль- 
ки в День преси надійшло від 
трудящих більш як  10 тисяч 
карбованців.

Більшовицька преса, керую- 
чись ленінськими настанова- 
ми в питаннях війни, миру і 
революції, рішуче викривала 
імперіалістичну суть політики 
Тимчасового уряду, спрямова- 
ної на продовження загарбниць- 
кої війни, викривала зрадниц- 
тво меншовиків і есерів, пере- 
конувала трудящих, що без 
взяття влади Радами вони не 
дістануть ні землі, ні миру, ні 
свободи, ні 8-годинного робо- 
чого дня. Своєю пропаган- 
дистською роботою більшо- 
вицькі газети України послі- 
довно і наполегливо зміцнюва- 
ли зв 'язки  робітників, солдатів 
і селян, викривали україн- 
ських буржуазних націона- 
лістів як ворогів трудящих, 
зміцнювали дружбу україн- 
ського і російського народів.

Після липневої демонстрації 
1917 року багато редакцій біль- 
шовицьких газет були піддані 
розгрому з боку Тимчасового 
уряду, який підтримували уго-

довські партії есерів і меншо- 
виків. Але завдяки зусиллям тру-  
дящ их вони були швидко від- 
новлені.

Відповідно до настанови VI 
з ’їзду партії більшовицькі газе- 
ти розгорнули серед мас про- 
пагандистську й організатор- 
ську роботу по підготовці 
збройного повстання. Цим во- 
ни відіграли важливу роль у 
перемозі Великої Жовтневої со- 
ціалістичної революції.

За  роки радянської влади 
незмірно зросла наша радян- 
ська преса. Дбайливо зберігаю- 
чи і розвиваючи революційні 
традиції, на всіх етапах кому- 
ністичного будівництва вона 
послідовно проводила ленін- 
ський курс Комуністичної пар- 
тії, ідейно виховувала маси, 
мобілізовувала їх на трудові і 
ратні подвиги. І тепер наша 
преса, я к а  здобула любов і по- 
вагу трудящих, активно сприяє 
будівництву комунізму в СРCP, 
зміцненню миру і дружби.

О. МОЛОДЧИКОВ.
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