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У тракторних бригадах У Раді Міністрів СРСР
Про випуск Державної позики 

розвитку народного господарства СРСР
( в и п у с к  1 9 5 7  р о к у )

Трудящі нашого району, як і всі радян- 
ські люди, одностайно схвалюють випуск 
нової Державної позики. Заощадження, 
віддані в позику державі, допоможуть 
швидше виконати план шостої п’ятирічки, 
зробити нашу Батьківщину ще могутнішою.

Патріотичний обов’язок 
колгоспних тваринників

Одностайно схвалюючи рі- 
ш ення сьомої сесії Верховної 
Ради СРСР, радянські люди бе- 
руть на себе підвищені зобов’- 
язання, наполегливо борються за 
дострокове виконання завдань 
шостого п ’ятирічного плану.

Передові колгоспи Російської 
Федерації, Молдавської РСР, 
Вінницької області виріши- 
ли в цьому році боротись за 
виробництво 100 центнерів м’я - 
са і 400 центнерів молока y а 
100 гектарів земельних угідь.

Цінний почин передових кол- 
госпів знайшов палку підтрим- 
ку в багатьох областях і райо- 
нах Української РСР. Патріо- 
тичний обов’язок трудівників 
колгоспних ферм нашого райо- 
н у — наслідувати приклад пере- 
довиків, з новою сплою розгор- 
нути змагання за збільшення 
виробництва м’яса, молока, вов- 
ни, яєць та іншої продукції 
тваринництва.

За  сім місяців господарського 
року в тваринництві окремі 
колгоспи району домоглися 
збільшення виробництва моло- 
ка  та м’яса. Так, в сільгосп- 
артілі імені Ш евченка вже ви- 
роблено на 100 гектарів угідь 
понад 93 центнери молока. Доб- 
рі показники по виробництву 
молока мають колгоспи імені 
Ворошилова та імені Маленкова.

Перше місце по виробниц- 
тву м’яса та свинини зайняли 
колгоспи імені Будьонного та 
«Перемога».

Та все це тільки перші ус- 
піхи, як і слід закріпити і мно- 
жити. Адже в колгоспах є не- 
обхідні умови для різкого під- 
вищення продуктивності тварин. 
Треба зміцнити ферми досвід- 
ченими кадрами, правильно ор- 
ганізувати літнє утримання ху- 
доби, широко використовувати 
для годівлі тварин зелену масу.

В колгоспі «Шлях Леніна» 
вчасно подбалb про переведен- 
ня корів на табірне утриман- 
ня. Крім грубих кормів, жому 
та концентратів, коровам зго- 
довують зелену масу озимих 
культур, висіяних на корм ху- 
добі. Все це дозволило підви- 

щ и ти  надої молока.
Зовсім інша картина там, де 

керівники колгоспів і спеціалі- 
сти недооцінюють роль і зна- 
чення літнього утримання х у - 
доби. Так, в пурпурівському 
колгоспі імені Сталіна досі тіль- 
ки розмови ведуть про переве- 
дення корів на табірне утри- 

Д Р У Ж Н А  П Е Р Е Д П Л А Т А
Щ е одна  

електростанц ія

мання. Голова колгоспу М. Грек 
та зоотехнік М. Лещенко по- 
винні, нарешті, зрозуміти , що 
своєю безгосподарністю вони 
ставлять під загрозу виконан- 
ня взятих колгоспом зобов’я - 
зань по збільшенню виробни- 
цтва молока та м ’яса.

Довгий час відстають з ви- 
робництвом молока та м’яса 
сільгоспартілі імені Дзержин- 
ського та імені Кагановича, 
де головами правлінь працюють 
В. Флоря та Т. Опальченко.

Без міцної кормової бази, 
без достатку повноцінного си- 
лосу боротись за високі надої 
нелегка справа. Ось чому те- 
пер стоїть завдання—заздале- 
гідь відремонтувати наявні та 
побудувати нові силосні ями і 
траншеї, закласти в цьому ро- 
ці на кож ну корову не менше 
12 тонн силосу. Проте в сіль- 
госпартілях імені Орджонікідзе 
та імені Чапаєва, де головами 
правлінь Д. Руденко та А. Пу- 
шенко, з підготовкою силосних 
споруд не поспішають, повто- 
рюють минулорічні помилки.

Механізатори району повин- 
ні краще допомагати колгоспам 
у будівництві силосних споруд, 
на обробітку кормових культур. 
Не менш важливим завданням 
є дальша широка механізація 
трудомістких процесів на фер- 
мах, зокрема водопостачання, 
підготовки кормів.

В кожному колгоспі треба 
негайно подбати про переве- 
дення худоби на літнє утри- 
мання, про створення належ- 
них умов годівлі та догляду за 
тваринами. Серйозну увагу слід 
приділити обладнанню літніх 
таборів, навісів, годівниць, від- 
годівельних майданчиків для 
свиней. Протягом літа збудува- 
ти хороші приміщення для 
утримання птиці.

Партійні організації шляхом 
дальшого посилення масово-по- 
літичної роботи, організації ді- 
йового змагання за право три- 
мати перехідні мандати і чер- 
воні вимпели зможуть піднести 
трудову активність працівників 
ферм, мобілізувати їх  зусилля 
на успішне здійснення накрес- 
лених завдань.

Працівники колгоспних ферм! 
Наслідуючи приклад передових 
колгоспів країни, будемо 
ще завзятіше боротись за різке 
збільшення виробництва про- 
дуктів тваринництва!

Відпустки  д о я р к ам
Згідно нового Статуту 

в багатьох колгоспах 
кращі працівники ферм 
одержують оплачувані 
відпустки.

Нещодавно з відпустки 
повернулась доярка кол- 
госпу імені Маленкова 
Ганна Йосипівна Кабачен- 
ко. Кілька років трудить- 
ся вона на фермі, весь 
час підвищує надої моло- 
ка. Передова доярка за- 
несена на районну Дош- 
ку пошани.

Ларьок без продавця
В тракторній бригаді 

Н ово-М иргородської 
МТС, де бригадиром пра- 
цює Григорій Новиков, у 
польовому вагончику ор- 
ганізовано ларьок без про- 
давця. Механізатори ма- 
ють можливість придбати 
тут цигарки, мило, одеко- 
лон, кондитерські вироби 
тощо.

Трудящі нашого району, як 
і всі радянські люди, одностай- 
ним схваленням зустріли пос- 
танову Ради Міністрів Союзу 
РСР про Державну позику роз- 
витку народного господарства 
СРСР (випуск 1957 року). Зра- 
зу після повідомлення по радіо 
про випуск нової позики в кол- 
госпах, МТС, установах та на 

підприємствах відбулися збори 
та мітинги трудящих, на яких 
обговорювалась постанова уряду 
про позику.

Першими в районі закінчили 
передплату на позику колгосп- 
ники сільгоспартілей імені Хру- 
щова, імені Куйбишева, імені 
Жданова, «Перемога» та іншпх.

В ряді сільгоспартілей 
району вже давно працю- 
ють електростанції. Дня- 
ми обладнання для елек- 
тростанції придбав ліка- 
рівський колгосп „Шлях 
Леніна”.

Хлібороби докладають 
зусиль, щоб до святкуван- 
ня 40-річчя Великого 
Жовтня пустити в дію 
електростанцію.

Успішно проводить польові 
роботи тракторна бригада №  11, 
яку очолює Федір Миргородчен- 
ко. В обслужуваному колгоспі 
імені Ворошилова механізатори 
провели спуш ення соняшників 
у двох напрямках н а всій пло- 
щі посіву. Вже підпушено 
цукрові буряки. Механізатори 
приступили до обробітку посівів 
кукурудзи.

Зараз тракторна бригада три- 
має перехідний мандат кращої 
тракторної бригади Ново-Мир- 
городської МТС і перехідний 
вимпел.

Достойну зустріч готують 
механізатори тракторної брига- 
ди сорокаріччю Великої Жовт- 
невої соціалістичної революції.

О. ЖЕРДІНОВСЬКА, 
диспетчер Ново-Миргород- 
ської МТС.

Шириться розмах соціаліс- 
тичного змагання на честь 
40-річчя Великого Жовтня се- 
ред працівників тракторної 
бригади №  5, де бригадиром 
Федір Василенко. В колгоспі 
імені Свердлова механізатори 
закінчили обробляти міжряддя 
соняшників на площі 100 гек- 
тарів. Провели підпушення по- 
сівів кукурудзи на площі 68 
гектарів. Обробляють посіви 
цукрових буряків.

О. ХОМЕНКО.

П о  н а ш о м у  р а й о н у
М іж колгоспбуд  розгортає роботу Б удинок піонерів

Плакат художника М. Соловйова.

Рада Міністрів Союзу РСР п о с т а н о в и л а :
1. Випустити Державну позику розвитку народного 

господарства СРСР (випуск 1957 року) на суму 12 міль- 
ярдів карбованців строком па 5 років.

2. Облігації позики і виграші по них звільнити від 
оподаткування державними і місцевими податками та 
зборами.

3. Затвердити подані Міністерством фінансів СРСР 
умови випуску Державної позики розвитку народного 
господарства СРСР (випуск 1957 року).

ДАДИМ ВЗАЙМЫ  

ГО СУДАРСТВУ

НА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ СЕЛЬСЬКОГО ХОЗЯЙСТВА!

Міжколгоспна будівель- 
на організація розгорну- 
ла будівництво тварин- 
ницьких приміщень у кол- 
госпах. Так, в сільгосп- 
артілях імені Куйбишева, 
імені Маленкова, „Пере- 
мога” та інших риються 
котловани, завозиться пі- 
сок.

Там, де раніше був бу- 
рякопункт, розмістилась 

міжколгоспна будівельна 
організація. Провадиться 
робота по створенню ви- 
р обничо-технічної бази: 
встановлюються пилорама, 
електростанція і деревооб- 
робні верстати; ведеться 
підготовка до виготовлен- 
ня шлакоблоків і залізо- 
бетонних конструкцій.

І. ТИТЕНКОВ.

На знімку: кращий токар міжрайонної май- 
стерні капітального ремонту Павло Миронюк, який 
змінні норми виробітку виконує на 150—200 про- 
центів.

Нові будівлі
З  кожним роком зро- 

стає кількість будинків 
у райцентрі. Лише за ос- 
танні три роки робітники 
і службовці збудували 86 
житлових будинків. З а - 
кінчується спорудження 

46 будинків. Весною цьо- 
го року виконком селищ- 
ної Ради виділив 61 садиб- 
ну ділянку для забудовни- 
ків, які розпочинають бу- 
дівництво.

Купую ть цінні речі
З кожним роком зро- 

стає добробут трудящих 
району. Вони мають змо- 
гу купити ту чи іншу 
цінну річ. Так, у культ- 
мазі в нинішньому році 
вже продано 45 велосипе- 
дів, 12 мотоциклів, 35 ра- 
діоприймачів, 30 гармоній 
та багато інших культто- 
варів. Д. ЧУБ.

В. ТОРЧІЦЬКИЙ.

В Ново-Миргородській 
середній школі відбувся 
вечір іноземної мови. Біо-  
графію відомого німецько- 
го письменника Й. Гете 
розповів на німецькій мові 
учень 10 класу Коптєв. 
На німецькій та англійсь- 
кій мовах виконували вір- 
ші письменника учні Гар- 
буз, Дем’янова, Левченко 
та інші. Шкільний хор 
виконав пісню „Дружба, 
єдність, мир”.

Вечір  ін о зем н о ї мови

О. ДЕРКАЧ.

У березні цього року в 
Ново-Миргороді розпочав 
свою роботу Будинок пі- 
онерів. Тут працюють 
гуртки: фотографічний, 
фізико-математичний, ша- 
хово-шашечний, „Умілі 
руки”, танцювальний, лі- 
тературний, хоровий та 
інші. Багато гуртківців 
уже навчилось вишивати, 
фотографувати, вирізува- 
ти з дерева різні речі то- 
що. Кращі вироби експо- 
нуватимуться на обласно- 
му фестивалі молоді.

В. АГАФІНЕЦЬ.

М. ПОГОРІЛИЙ.

С. ПАВЛЕНКО. І. ЦУЦОЛ.



Л Е Н І Н Е Ц Ь

Нам треба 
допомагати

16 травня 1957 року.

В и к о н аєм о  зобов’язання

2.

Занедбана ділянка роботи
Наближається 40-річчя Ве- 

ликого Ж овтня. Трудівники 
колгоспних ланів все ширше 
розгортають соціалістичне зма- 
гання на честь знаменної дати.

Проте в сільгоспартілі імені 
Чкалова змагання — занедбана 
ділянка роботи. Рільники і 
тваринники взяли на себе під- 
вищені зобов’язання, але хід 
виконання їх не перевіряється, 
не підбиваються підсумки зма- 
гання. Дошка показників зма- 
гання вже довгий час не за- 
повнюється.

Райком КП України та рай- 
виконком встановили перехідні 
мандати кращої ланкової, сви- 
нарки, доярки артілі. Однак 
ці мандати лежать в конторі 

колгоспу, а кращій доярці чи 
ланковій до цього часу не вру- 
чалися. Не вручаються також 
і перехідні мандати учасника 
обласної наради передовиків 
сільського господарства. Прик- 
рі факти, але вони мало турбу- 
ють первинну парторганізацію 
та її секретаря П. Каретова.

Колгосп імені Чкалова зак- 
лючив договір на змагання з 
сусідньою сільгоспартіллю іме- 
ні Жданова. Та партійна ор- 
ганізація не перевіряє, як  ви- 
конуються взяті колгоспами 
зобов’язання, не бореться за 
подолання відставання окремих 
галузей господарства.

М. ЙОСИПЕНКО.

Не працюють з агітаторами
Не чути голосу агітаторів на 

тваринницьких фермах і в по- 
льових станах сільгоспартілі 
імені Д зе р ж и нського. Вчителі- 
агітатори навіть не закріплені 
за виробничими ділянками, не 
знають, де їм слід проводити 
бесіди серед колгоспників.

Секретар парторганізації кол- 
госпу А. Ніколаєв занедбав ке- 

рівництво агітколективом, не 
скликає агітаторів на паради, 
не організував обміну досвідом 
роботи в масах. Тимчасом агі- 
таторам є про що говорити: 
колгосп відстає з проведенням 
багатьох важливих робіт.

С. БАЙБОРОША, 
голова виконкому Марто- 
носької сільради.

Ведуть перед у змаганні
Перед у змаганні серед хлі- 

боробів сільгоспартілі імені Мо- 
лотова веде ланка, яку  очолює 
Марія Жовна. Вчасно і якісно 
проведено сівбу всіх культур. 
Зараз члени ланки організува- 
ли старанний догляд за  росли- 
нами. Закінчують проривати 
цукрові буряки. У зріджених 

рядках проводять підсадку зво- 
ложеним насінням.

Виростити по 250 центнерів 
буряків і по 30 центнерів ку- 
курудзи н а  кожному гекта- 
р і—таке зобов’язан н я  членів 
ланки. Добрих показників у ро- 
боті домагаються колгоспниці 
Г. Тільна, П. Тільна та інші.

А. ЯЦЕМІРСЬКИЙ.

Сесія районної Рада депутатів трудящих
Відбулася друга сесія район- 

ної Ради депутатів трудящих 
шостого скликання, я ка  роз- 
глянула такі питання:

1. Затвердження бюджету на 
1957 рік та виконання бюдже- 
ту за 1956 рік.

2. Заходи по виконанню на- 
казів виборців.

З  доповіддями виступили: по 
першому питанню — депутат 

В. Вурсол, по другому питан- 
ню—депутат П. Кумпан.

В обговоренні доповідей взя- 
ли участь депутати М. Таран, 
О. Полупанов, М. Гордейко та ін.

Сесія затвердила виконання 
бюджету за 1956 рік, а також 
бюджет на 1957 рік.

Прийнято ріш ення про захо- 
ди по виконанню наказів ви- 
борців.

Рік 1917-й на Україні

М и р  н а р о д а м !
Комуністична партія, яка  

вийшла після Лютневої рево- 
люції з підпілля, розгорнула 
активну боротьбу проти імпе- 
ріалістичної війни, за мир, за 
землю, за передачу влади ро- 
бітникам і селянам.

4 (17) квітня В. І . Ленін 
виступив на зборах більшови- 
ків Петрограда з доповіддю про 
війну і революцію, про завдан- 
ня революційного пролетаріату. 
Це були знамениті Квітневі 
тези, які намітили курс партії 
на переростання буржуазно- 
демократичної революції в со- 
ціалістичну.

В. І. Ленін поставив завдан- 
н я —роз’яснити широким масам 
трудящих, що війна залишаєть- 
ся грабіжницькою, імперіа- 
лістичною, і показати їм необ- 
хідність повалення влади бур- 
ж уазії для встановлення демо- 
кратичного миру.

По всій країні більшовики 
розгорнули боротьбу за припи - 
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нення імперіалістичної війни. 
Робітники, солдати, селяни ви- 
магали опублікування таємних 
договорів, укладених царським 
урядом, і встановлення миру. 
    Всупереч вимогам народу 

міністр закордонних справ Тим- 
часового уряду Милюков у ноті 
від 18 квітня (1 травня) заявив 
про намір цього буржуазно- 
поміщицького уряду «довести 
війну до рішучої перемоги». 
Явно імперіалістичний харак- 
тер цієї ноти викликав бурхли- 
вий протест з боку трудящих. 
20 і 21 квітня (3 і 4 травня) 
робітники і солдати Петрогра-. 
да і Москви вийшли на вулиці з 
лозунгами: «Геть війну!», «Геть 
Мілюкова!», «Вся влада Радам!». 
Ця демонстрація дістала широ- 
кий відгук по всій країні, в 
тому числі і на Україні.

У Харкові робітники заводу 
Ш аманського в резолюції, прий- 
нятій у зв ’язку  з нотою Мілю- 
кова, заявили, що Тимчасовий 

уряд неспроможний задоволь- 
нити інтереси пролетаріату і 
покласти край імперіалістичній 
війні. В резолюції підкреслю- 
валось, що «тільки Рада Робіт- 
ничих і Солдатських депутатів 
може задовольнити інтереси тру- 
дящих мас».

Резолюції протесту проти 
продовження імперіалістичної 
війни були прийняті також на 
мітингах робітників залізничної 
станції Основа, заводів Всеро- 
сійської електричної компанії 

О. АВРАХОВА, 
ланкова колгоспу імені 
Леніна.

Н. ТУПАЄНКО, 
ланкова колгоспу.

ДРУЖНА ПРАЦЯ

В районній газеті „Лені- 
нець“ за 14 квітня цього ро- 
ку опубліковано лист кра- 
щої ланкової колгоспу імені 
Чапає ва Віри Поповиченко, 
в якому вона розповідає про 
свій досвід роботи по 
вирощуванню цукрових бу- 
ряків та кукурудзи і зак- 
ликає усіх ланкових району 
включитися у соціалістичне 
змагання на честь 40-річчя 
Великого Жовтня.

Сьогодні районна газета 
публікує окремі відгуки лан- 
кових на патріотичну ініці- 
ативу Віри Поповиченко.

Виходьте на змагання, колгоспні ланкові!

Я очолюю комсомольсько-мо- 
лодіжну ланку в колгоспі іме- 
ні Леніна. Вирощуємо в цьому 
році цукрові буряки на площі 
12 гектарів, доглядаємо 11 гек- 
тарів кукурудзи.

В районній газеті я  прочи- 
тала лист ланкової колгоспу 
імені Чапає ва Віри Попови- 
ченко, в якому вона закликає 
усіх ланкових району включи- 
тися у соціалістичне змагання 
за гідну зустріч 40-річчя Ве- 
ликого Ж овтня. Ланка Віри 
Поповиченко прагне в цьому 
році виростити по 50 центне- 
рів кукурудзи на кожному гек- 
тарі закріпленої площі та по 
300 центнерів буряків.

Члени нашої ланки у від- 
повідь на лист Віри Попо- 
виченко взяли на себе зобов’- 
язання виростити на кожному 
гектарі закріпленої площі по 
400 центнерів цукрових буря- 
ків та по 35 центнерів куку- 
рудзи. Щоб виконати взяті зо- 
бов’язання, ми вивезли на по- 
ле багато місцевих добрив, 
вчасно провели сівбу. Зараз 
приступили до проривки цук- 
рових буряків, яку проведемо 
за 5 —6 днів. Велику увагу 
приділяємо збереженню нор- 
мальної густоти стояння рослин 
на кож ному квадратному метрі. 
Добре доглядаємо посіви куку- 
рудзи. Підсаджуємо пусті гнізда.

Треба сказати, що правління 
артілі слабо допомагає ланко- 
вим. Площі за ланками за- 
кріпили вже тоді, коли посія- 
ли культури. Ми не знали, де 
наша ділянка і куди вивозити 
добрива.

Члени нашої ланки палко 
підтримують патріотичний по- 
чин ланкової колгоспу імені 
Чапаєва Віри Поповиченко, з 
новою силою розгортають зма- 
гання за високий урожай.

Три роки я  працюю ланко- 
вою в колгоспі імені Чкалова. 
Ланка домагається непоганих 
успіхів у роботі.

В цьому році прагнемо зіб- 
рати з кож ного гектара по 280 
центнерів цукрових буряків і 
по 35 центнерів кукурудзи. Під 
площу цукрових буряків внес- 
ли достатню кількість добрив. 
Сівбу буряків провели за 3 ро- 
бочих дні, а кукурудзи—за 5 
днів.

Коли появилися дружні схо- 
ди, провели шарування цукро- 
вих буряків.

Розпочали проривку буряків. 
Проведемо її за 5 днів, чим 
забезпечимо нормальні умови 
для розвитку рослин.

Добре трудяться на польових 
роботах члени ланки Галина 
Кодацька, З инаїда Майкович. 
Надія Новикова та інші.

Полтавська область. Багато жителів с. Петрівки, Полтавського 
району, були учасниками партизанських загонів, які боролись у 
1918—20 роках проти білогвардійських банд, за радянську владу.

На фото: колишній партизан, нині колгоспник сільгоспартілі „Зо- 
ря життя” Ф. К. Карпенко розповідав молоді про роки боротьби 
за встановлення і зміцнення радянської влади.

Фото П. Кекало. (Фотохроніка РАТАУ).

(ВЕК), Герлях і  П ульст т а  інших.
Робітники заводу ВЕК заяви- 

ли, що Тимчасовий уряд від- 
мовився виконати волю народу, 
повів загарбницьку політику, 
спрямовану на продовження 
імперіалістичної війни.

Масові мітинги проти імпе- 
ріалістичної політики Тимчасо- 
вого уряду відбулись у Кате- 
ринославі, Одесі, Києві, Луган- 
ську та інших містах України.

Боротьба робітників і солда- 
тів за мир, проти імперіалістич- 
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У ланці, яку  я  очолюю вже 
4 роки,— 13 колгоспниць. Всі 
працюють сумлінно, домагають- 
ся непоганих показників у ро- 
боті. Члени ланки Н. Мирго- 
родська, К. Яшан, Н . Лазарен- 
ко та інші подають приклад 
сумлінної праці.

Боремось ми в цьому році 
за одерж ання з кожного гек- 
тара закріпленої площі по 250 
центнерів цукрових буряків та 
по 35 центнерів кукурудзи в 
зерні.

Якісно провели сівбу цук- 
рових буряків та кукурудзи, а 
коли появилися сходи, вчасно 
обробили міжряддя. Слідкуємо, 
щоб не було зріджених місць, 
бо від нормальної густоти на- 
садж ення залежить високий 
урож ай.

Ведемо боротьбу з шкідника- 
ми рослин.

Ланкова колгоспу імені Ча- 
пає ва Віра Поповиченко взяла 
на себе підвищені соціалістич- 
н і зобов'язання і закликала 
всіх ланкових району боротися 
за  високі врожаї. Я і члени 
очолюваної мною ланки підтри- 
муємо цю ініціативу і докла- 
демо всіх зусиль, щоб викона- 
ти взяті зобов'язання.

У моїй ланці 13 осіб. Члени 
ланки працюють дружно, зла- 
годжено. В цьому році зобов'я- 
залися виростити по 250 цен- 
тнерів цукрових буряків і по 45 
центнерів кукурудзи. Проведемо 
проривку буряків за 6 —7 ро- 
бочих днів.

Приклад у роботі подають 
Г. Туркулець, Г. Бабина, 
В. Миргородченко та інші.

Ми гаряче підтримуємо зак- 
лик ланкової Віри Поповичен- 
ко і будемо боротись за вико- 
нання взятих зобов'язань.

ної війни охопила також і ба- 
гато сіл України. Газета 
«Известия Харьковского Сове- 
та рабочих и солдатских депута- 
тов» повідомляла про вимогу 
селян села Старий Мірчик при- 
пинити війну. «Через стальну 
стіну багнетів, через гору тіл 
і море кров і,— писали вони в 
резолюції, — ми простягаємо 
свою братню руку трудовому 
селянству та пролетаріатові Ні- 
меччини і Австрії».

Події, що розгорнулись в 
країн і у відповідь на ноту Мі- 
люкова, свідчили про початок 
кризи Тимчасового уряду. Під 
тиском широких народних мас 
м іністри— капіталісти Гучков і 
Мілюков були виведені з скла- 
ду Тимчасового уряду.

Більшовики під керівництвом 
В. І. Л еніна готували робітни- 
ків і селян до нових боїв за 
перемогу соціалістичної рево- 
люції.


