
Про летарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Свято радянських будівельників
Сьогодні радянський народ 

святкує День будівельника. В 
нинішньому році будівельники 
відзначають своє свято в обста
новці всенародного політично
го і трудового піднесення, 
викликаного підготовкою до 
знаменної дати—40-річчя Ра
дянської влади.

По всій наш ій неозорій Бать
ківщині широко розгорнулись 
будівельні роботи. За корот
кий строк виростають нові чу
дові міста і села, споруджую
ться шахти, фабрики і заводи, 
електростанції, школи, лікарні, 

 клуби, житлові будинки.
Величними є результати пра

ці радянських будівельників! 
Тільки за період з 1929 р. по 
1 9 5 6 р. споруджено і відбудо
вано понад 30 тисяч великих 
промислових підприємств: фаб
рик, заводів, шахт, рудників, 
гідроелектростанцій. За цей же 
час введено в експлуатацію 
близько 420 мільйонів квадрат
них метрів ж итлової площі.

Мільйони радянських людей 
з величезною радістю зустріли 
опубліковану нещодавно в пре
сі постанову Центрального Ко
мітету КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про розвиток ж итлового 
будівництва в СРСР». Ця по
станова є яскравим свідченням 
повсякденного піклування Ко
муністичної партії і Радянсь
кого уряду про щасливе і за
можне життя народу.

Партія і уряд встановили об
сяг державного житлового бу
дівництва на 1956— 1960 рр. 
по введенню в експлуатацію 
ж итлових будинків у розмірі 
215 мільйонів квадратних мет
рів загальної площі проти 205 
мільйонів квадратних метрів, 
передбачених Директивами XX 
з ’їзду КПРС. Накреслено гран
діозну програму ж итлового бу
дівництва, що дозволить в най
ближчі 1 0 — 12 років повністю 
л іквідувати нестачу в житлі 
для трудящих.

За останні роки значну ро
боту провели будівельники на
шого району. В селах споруд
жено сотні нових добротних 
приміщень для утримання гро
мадської худоби, зерноскладів,

житлових будинків. За селом 
Каніж, наприклад, кілька ро
ків тому був пустир, а тепер 
тут виросло справжнє тварин
ницьке містечко. Це—фермсь- 
кі приміщення сільгоспартілі 
імені Будьонного. Вони спо
руджені з цегли, шлаку, вкри
ті шифером.

Добротні будівлі спорудили в 
колгоспах імені Карла Маркса, 
імені Ворошилова та багатьох 
інших. Широкого розмаху на
брало в селах і райцентрі бу
дівництво житлових будинків. 
Щороку багато сімей колгоспни
ків і механізаторів, робітників 
і службовців вселяються у нові, 
просторі і світлі будинки.

За післявоєнні роки в селах 
району побудовано десятки но
вих шкіл, дитячих ясел, клу
бів та бібліотек. Хороше клуб
не приміщення споруджено в 
селі. Панчевому, а зараз тут 
завершується будівництво но
вої лікарні. Новий клуб збу
дувала сільгоспартіль імені Ор
джонікідзе.

В нинішньому році у нашому 
районі створено міжколгоспну 
будівельну організацію, як а 
покликана подати дійову допо
могу сільгоспартілям у споруд
женні нових приміщень.

Все ширше розгортається со
ціалістичне змагання на честь 
40-річчя Великого Жовтня. Ак
тивну участь у ньому беруть 
будівельники нашої країни, го
туючи трудові подарунки все
народному святу. Батьківщина 
високо цінує трудові заслуги 
будівельників. Т ільки в цьому 
році тисячі мулярів, бетонни
ків, проектувальників, інженер
но-технічних працівників на
городжені орденами і медалями, 
а 60 будівельників одержали 
звання Героя Соціалістичної 
Праці.

Немає сумніву в тому, що 
радянські будівельники з честю 
виконають поставлені Кому
ністичною партією і Радянсь
к им урядом завдання як в га
лузі промислового, так і в га
лузі житлово-цивільного будів
ництва, доб’ються нових видат
них успіхів у своїй благород
ній праці.

НОВЕ В БУДІВНИЦТВІ ЖИТЛА
В місті Сталіно на вулиці 

Марата вирізняються два одно
квартирних будиночки. Їх зов
нішній вигляд, внутрішнє опо
рядження привертають увагу 
багатьох будівельників Донба
су, які вивчають тут досвід 
застосування нових будівельних 
матеріалів.

Один будинок складено з 
великих силікатних блоків, ви
готовлених на Райгородському 
заводі силікатної цегли. Це 
підприємство на базі місцевої 
сировини налагодило випуск 
комплектів одноповерхових бу
динків. Ліс в таких будинках 
використовується лише для сто
лярних виробів. Покрівля ро

биться з силікатних панелей, 
а підлога — з гіпсових плит.

Для внутрішнього опорядже
ння кімнат використано мате
ріали, як і випускає Сталінсь
кий завод сухої штукатурки. 
За два роки існування це під
приємство дало будовам понад 
п ’ять мільйонів квадратних 
метрів листів сухої штукатурки. 
На заводі освоєно випуск пе
регородкових панелей. Вони 
являють собою спеціальну раму- 
решітку, заповнену г іпсотирсо
вою сумішшю, облицьовану з 
двох боків листами сухої шту
катурки. З цих великих панелей 
майже повністю складено другий 
будинок на вулиці Марата.

11 серпня—День будівельника. Радянські люди, відзначаючи це свято, дають високу оцінку само
відданій праці багатомільйонної армії будівельників.

Розмах будівництва в нашій країні грандіозний. На ріках Сибіру—Ангарі і Єнісею—створюю
ться найбільші в світі гідровузли. Споруджуються потужні атомні електростанції, підприємства важ
кої і легкої індустрії. Будуються нові школи, клуби, лікарні та інші культурно-побутові заклади.

Особливо піклуються партія і уряд про житлове будівництво. В цьому році тільки в містах і 
робітничих селищах України буде споруджено житла загальною площею 6,7 мільйона квадратних 
метрів—майже на 2 мільйони квадратних метрів більше, ніж у 1956 році.

Змінює свій вигляд, розширює межі столиця України—Київ. В цьому році кияни одержать 300 
тисяч квадратних метрів житла—майже в півтора раза більше, ніж було здано в експлуатацію торік.

Тепер житлове будівництво в місті концентрується па великих масивах. Поточним методом за
будовується 55-гектарна ділянка на одній з київських околиць—Чоколівці. Уже в цьому році буде 
здано в експлуатацію 11 будинків по 44 квартири в кожному. До кінця шостої п’ятирічки на Чоко
лівському масиві буде споруджено 60 таких житлових будинків.

На фото: зліва—на будівельній площадці Чоколівського масиву; справа—група передових буді
вельників комплексної бригади будівельного управління № 3 тресту „Київжитлобуд” (зліва напра
во)—бригадир С. А. Смирнов, муляр Є. А. Деркач, тесляр С. І. Зубенко (помічник бригадира), 
такелажник Д. С. Савінов та електрозварювач Г. І. Сопленко.

Фото Н. Цидільковського. (Фотохроніка РАТАУ).

Б у ду ть к о р м и — б уде молоко!
Шість років підряд я  догля

даю 11 корів, добре вивчила 
індивідуальні особливості кож
ної тварин и . В цьому році вже 
надоїла на кожну корову по
над 1600 літрів молока.

«Молоко у корови на я зиці», 
говорять у народі. Так воно є 
і насправді. Чим краще годува
ти корів, тим вищі надої. За
раз згодовуємо тваринам зеле
ну масу кукурудзи. Щодня 
одержую від кожної корови 
близько 10 літрів молока.

В ці дні слід подбати про 
створення запасів кормів з тим, 
щоб восени і взимку надої мо
лока н е зменшувалось, щоб 
кожна доярка виконала взяті 
зобов’я за н н я  на честь 40-річчя 
Великого Ж овтня.

М. БРЕДНЯ, 
доярка колгоспу імені 
Чкалова.

Почесна професія
Другий рік я  працюю свина

рем у колгоспі імені Хрущова. 
На ферму прийшов зразу ж 
після закінчення ш коли. Зараз 
я  бачу, що обрав правильний 
шлях у ж итті.

Працівники свиноферми пал
ко відгукнулись на заклик Ко
муністичної партії— наздогнати 
Америку по виробництву про
дуктів тваринництва на душу 
населення. Колгосп уже має по 
12,8 центнера свинини на 100 
гектарів ріллі.

Від кожної свиноматки уже 
одержав по 14 поросят. Догля
даємо також відгодівельних 
тварин. За перевиконання зав
дань одержав двоє поросят у 
додаткову оплату.

Б. ТКАЧЕНКО, 
комсомолець.

Що ви зробили для того, щоб наздогнати Америку?
ОДН ОСТАЙНЕ ПРАГНЕННЯ

Працівники молочно-товарної 
ферми сільгоспартілі імені 
Ворошилова завоювали першість 
у змаганні за високі надої. 
Кожний тваринник трудиться з 
подвоєною енергією, прагнучи 
внести гідний вклад у вико
нання поставленого Комуністич
ною партією завдання— наздог
нати США но виробництву м 'я 
са, молока та масла.

На 100 гектарів угідь кол
госп виробив понад 133 цент
нери молока, надій на фураж-

Два колгоспи—два приклади
Кілька років підряд змагаю

ться між собою сільськогоспо
дарські артілі імені Орджоні
кідзе та «Шлях Леніна». Для 
розвитку тваринництва обидва 
колгоспи мають однакові мож
ливості, але наслідки господа
рювання різні. Якщо артіль 
«Шлях Леніна» за сім місяців 
виробила на 100 гектарів угідь 
по 119,8 центнера молока,  то 
колгосп імені Орджонікідзе за 
цей час виробив тільки по 80,7 
центнера молока.

Колгосп «Шлях Леніна» 
перемагає у змаганні тому, що 
тут краща організація праці, 
повніше використовуються на
явні резерви і можливості.

На фермі вже довгий час 
сумлінно трудяться доярками 
Варвара Сімірякова, Марія Пше
н иш на, комсомолка Тетяна Бон
даренко. Щодоби н а кожну фу
ражну корову вони надоюють 
по 9 — 11 літрів молока.

Добрих успіхів у роботі до
магаються свинарки колгоспу 
Фенія Лугова та Наталія Мед
веденко. За перший опорос на

кожну свиноматку вони одер
ж али  п о 1 4 ,8 — 15,8 поросяти.

Бойовий клич Комуністич
ної партії—в найближчі роки 
наздогнати США по виробниц
тву м’яса , молока і масла на 
душу населення—став першо
черговим завданням для л іка
рівських тваринників. На фер
мах ш ироко розгорнулося зма
гання за виконання взятих зо
бов’язань.

Зовсім інше становище в кол
госпі імені Орджонікідзе, я кий 
відстає по виробництву тварин
ницької продукції. Основна при
чина відставання криється в 
тому, що в колгоспі відсутня 
належ на організація праці. То
рік, наприклад, худобі мало 
заготовили кормів, погано від
ремонтували приміщення. Внас
лідок цього корови весною бу
ли н изької вгодованості, мало 
давали молока. В колгоспі не 
борються з яловістю корів. 
Правління артілі та його голо
ва Д. Руденко на дбають про 
організацію на фермі пункту 
штучного запліднення тварин.

О. ВАСИЛЕНКО.

ну корову становить понад 1700 
кілограмів. Набагато вищі по
казн ики надою молока мають 
доярки М. Новохатченко, А. Но
викова, В. Шундиль.

Зараз готуємось до з имівлі 
худоби: відремонтували при
міщ ення, заготовляємо корми. 
Дати рідній країні більше про
дуктів тваринництва—таке од
ностайне прагнення доярок.

І. ТКАЧЕНКО 
заступник бригадира ком
плексної бригади.

В нинішньому році будівельники 
відзначають своє свято в обстановці 
всенародного політичного і трудового 
піднесення, викликаного підготовкою до 
святкування 40-х роковин Великого 
Жовтня.
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З’їзд підготовки збройного повстання
Сорок років тому, 26 лип

н я —3 серпня (8— 16 серпня) 
1917 року,  в Петрограді від
бувся VI з ’їзд більшовицької 
партії. Висунувши як  основне 
завдання перед партією органі
зацію збройного повстання для 
завоювання влади робітничим 
класом, цей з ’їзд відіграв ви
нятково важливу роль у спра
ві підготовки і перемоги Вели
кої Жовтневої соціалістичної 
революції.

З ’їзд відбувався фактично не
легально, незабаром після лип
невих подій, коли закінчився 
мирний період розвитку рево
люції, кінчилось двовладдя і 
контрреволюція по суті взяла 
владу в державі в свої руки. 
В. І. Ленін в ряді статей, на
п исаних у той період— «Полі
тичне становище», «Три кризи», 
«До лозунгів» та інших, дав ви
черпну характеристику обста
новки в країні, висунув нові 
лозунги, намітив нову тактику 
партії.

Переслідуваний шпигами Тим
часового уряду, В. І. Ленін не 
міг бути присутнім на з ’їзді. 
Ллє він керував його роботою 
з підпілля через членів Цент
рального Комітету, з якими під
тримував т існ и й  зв’язок. Во
лодимир Ілліч написав тези в 
основних питаннях з ’їзду, що 
лягли в основу його рішень.

В доповідях з місць делега
ти показали , що партія прий
шла до свого з ’їзду зміцнілою 
організаційно і політи чно. Якщо 
в квітні 1917 року Петроград
ська організація більшовиків 
налічувала 16 тисяч членів 
партії, то на час з ’їзду вона 
зросла до 36 тисяч, Москов
ська парторганізація за цей 
час зросла з 7 до 15 ти
сяч чоловік. Число членів пар
тії збільшилось і в усіх ін
ших організаціях більшовиків, 
зокрема на У країні—в Харко
ві, Києві, Катеринославі, в мі
стах Донбасу. В. цілому к іль
кість членів партії на час 
з ’їзду зросла з 80 до 240 ти
сяч чоловік. Число партійних 
організацій більше ніж под
воїлось.

Велике збільшення рядів пар
тії свідчило про зростання авто
ритету і впливу більшовиків 
у масах. Делегат від Петро
града повідомив, що на вели
чезній більшості заводів і фаб
рик міста наша партія кори
стується н еобмежен им вили
вом. Серйозн их успіхів доби
лись більшовики в Радах ро
бітничих і солдатських депу
татів, у профспілках, фабзав
к омах. Зростав і зміцнювався 
вплив більшовиків у містах, 
промислових центрах і селах 
в усій країні, в тому числі на

Україні Харкові, Києві, Одесі, 
зокрема в Л уганську, де Рада 
була під впливом більшовиків 
і фактично керувала всім жит
тя м міста.

Про розмах роботи партії но 
керівництву масами доповіда
лось VI з ’їздові в політичному 
звіті  Центрального Комітету 
партії і в доповіді про полі
тичне становище. Доповід ачем 
в цих питаннях був Й. В. 
Сталін. Із звіту ЦК випливав 
висновок, що партія більшо
виків під керівництвом В. І. 
Леніна уміло підводила маси 
до революційних дій, політична 
свідомість яки х  зростала з кож
ним днем.

Нова політична обстановка 
в країні диктувала необхід
ність намітити шляхи дальшої 
боротьби за перемогу соціалі
стичної революції, за диктату
ру пролетаріату. «Всякі на
дії на мирний розвиток росій
ської революції зн икли оста
точно,—писав В. І. Ленін не
забаром після липневих по
дій. — Об’єктивне становище: 
або перемога військової дикта
тури до кінця, або перемога 
збройного повстання робітни
к ів...» (Тв., т. 25, стор. 155).

Враховуючи обстановку, яка 
змінилася, партія тимчасово 
зняла лозунг «Вся влада Ра
дам!», бо тепер він би невірно 
орієнтував маси. Щоб забезпе
чити перемогу робітничого кла
су і біднішого селянства, за
довольнити їх економічні і 
політичні вимоги, врятувати 
країну від катастрофи, що на
сувалася, треба було скинути 
владу буржуазного Тимчасо
вого уряду, передати владу до 
рук Рад, встановити диктатуру 
пролетаріату.

Рішення VI з ’їзду і націлю
вали партію, всі її  організації
на підготовку збройного пов
стання . З ’їзд при цьому ви
ходив з ленінської теорії про 
перемогу соціалістичної рево
люції спочатку в одній, окремо 
взятій країні, вказав на необ
хідність зміцнювати союз про
летаріату і біднішого селянства, 
як  найважливішу умову пере
моги соціалістичної революції.

Делегати з ’їзду дали рішучу 
відсіч капітулянтській лінії 
Б ухаріна і Преображенського, 
які стояли на троцькістських 
позиціях, не вірили в револю
ційність трудящого селянства, 
вважали неможливою перемогу 
соціалізму в Росії без пере
моги західноєвропейського про
летаріату. З ’їзд висловив твер
ду впевненість в тому, що
«нове неминуче піднесення 
російської революції поставить 
при владі робітників і бідні
ших селян раніш від перево

роту в капіталістичних краї
нах Заходу» («КПРС в резо
люціях і ріш еннях», частина І, 
стор. 348).

З ’їзд обговорив і затвердив 
економічну платформу більшо
виків. Основними її положен
нями були: конфіскація помі
щицької землі і націоналізація 
всієї землі в країні, націона
лізація банків, великої про
мисловості, робітничий конт
роль над виробництвом і роз
поділом.

На з ’їзді обговорювалось пи
тання про явку В. і. Леніна 
на суд контрреволюційного Тим
часового уряду. З ’їзд рішуче 
висловився за те, що В. І. 
Ленін не повинен з ’являтись 
на суд, віддавати себе в руки 
катів Тимчасового уряду, які 
жадали вчинити розправу над 
вождем партії. З ’їзд висловив 
протест проти мерзенного цьку
вання В. І. Леніна і послав 
йому привітання.

Виходячи з нових умов ро
боти партії, що вимагали роз
ширення внутріпартійної де
мократії, VI з ’їзд прийняв но
вий Статут партії, в якому 
було узагальнено і закріплено 
досвід партійного будівництва, 
ленінські норми партійного 
життя. Новий Статут підкрес
лював непохитність принципів 
демократичного централізму, 
які означали виборність усіх 
партійних органів знизу довер
ху, періодичну звітність пар
тійних органів перед своїми 
партійними організаціями, су
вору партійну дисципліну і 
підпорядкування меншості біль
шості безумовну обов’язковість 
рішені) вищих органів для ниж 
чих і для всіх членів партії.

З ’їзд прийняв резолюції в 
ряді інших важливих питань: 
про завдання професійного ру
ху, про спілки молоді, про 
пропаганду та ін. Всі ці рі
шення були спрямовані на 
здійснення головного завдан
ня — п ідготовку робітничого 
класу і біднішого селянства до 
збройного повстання.

VI з ’їзд звернувся з Мані
фестом до всіх трудящих, до 
всіх робітників, солдатів і се 
лян Росії, в якому закликав їх 
готуватись до рішучих боїв з 
буржуазією і поміщиками.

Керуючись рішеннями істо
ричного VI з ’їзду, вченням 
В. І. Леніна, партія згуртувала 
навколо свого бойового рево
люційного прапора робітничий 
клас, трудяще селянство і до
билася в жовтні 1917 року 
перемоги соціалістичної рево
люції.

Ф. ШЕРСТЮК, 
кандидат історичних наук.

ПЕРЕДОВА М ОЛОДЬ ВСТУПАЄ В КОМСОМОЛ
У багатьох юнаків і дівчат є 

незабутній, радісн ий день. Це 
день, коли їм вручали к омсо
мольські к витки. Високо і з 
честю носити ім’я комсомоль
ц я — завітна мрія кожного, хто 
вступає в ряди ВЛКСМ.

Нещодавно на бюро райко
му комсомолу були прийняті 
в члени ВЛКСМ передові ви
робничники колгоспів. Це мо
лоді доярки сільгоспартілі іме
ні Свердлова Марія Коркосен
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Рівнятись на передові сільради
Своєчасне виконання завдань 

по грошових платежах та пос
тавках сільськогосподарських 
продуктів населенням—важлива 
ділянка діяльності виконкомів 
сільських Рад депутатів тру
дящих.

Добре організував цю робо
ту виконком Защ итянської сіль
ської Ради, де головою Г. Чор
ноус. Річний план по мобілі
зації коштів сільгоспподатку вже. 
виконано на 85 процентів.

На 76 процентів тут вико
нано річний план по постав
ках м’яса, на 108 процентів 
виконано план по здачі моло
ка, на 101 процент— по заго
тівлі я єць.

Успішно виконує плани по 
грошових платежах і по сплаті 
сільськогосподарських податків 
виконком Лікарівсь кої сільради, 
де головою П. Пісковий.

Це говорить про те, що чле
ни виконкому спираються на 
широкий актив, систематично 
ведуть масово-роз’яснювальну 
роботу серед населення, пояс
нюють трудящим, на як і по
треби йдуть їх кошти.

Зовсім інше становище в Со
фіївській сільській Раді, де го
ловою виконкому К. Капинус. 
Річний план по заготівлях м’я 
са тут виконано лише на 45 
процентів. Вкрай повільними 
темпами виконуються також 
плани по заготівлях молока, 
я єць тощо.

Одержуючи к омсомольські 
квитки, молоді виробничники 
пообіцяли високо носити зван
ня комсомольця, бути прикла
дом у роботі для  інших.

І можна з впевненістю ска
зати, що ці юнаки і дівчата 
будуть з честю виконувати по
ставлен і перед ними завдання, 
вести перед у змаганні се
ред сільської молоді.

Ю. ШУЛЬГА, 
працівник РК ЛКСМУ.

к о, Ганна Дишкант, колгосп
ник Валерій Решетніченков та 
табельник артілі Борис Шевцов.

Із колгоспу імені Хрущова 
комсомольські квитки одержа
ли : кращ ий причіплювач трак
торної бригади Іван Ткаченко, 
свинар Микола Вербіцький.

В ряди комсомолу прийняті 
молоді хлібороби із сільгосп
артілі «Перемога»: ланкова Ка
терина Біла, колгоспники Га
лина Тупик, Всеволод Мащенко.

Київська область. Партійна організація сільгоспартілі імені Ка
лініна, Ставищенського району, добре налагодила політмасову ро
боту серед колгоспників. 10 агітаторів проводять політінформації 
і бесіди, виступають з доповідями.

На фото: фельдшер села Станіславчик П. Е. Пуж ко під час 
обідньої перерви проводить бесіду про санітарію і гігієну в побуті.

Фото Н. Цидільковського. (Фотох роніка РАТАУ).

Відзначають 50-річчя профспілок
У серпні цього року весь ра

дянський народ відзначає 50- 
річчя професійних спілок СРСР. 
На підприємствах і в установах 
нашого району в ці дні відбу
ваються збори членів профспі
лок, присвячені знаменній даті.

Високими трудовими успіха
ми відзначають 50-річчя проф
спілок працівники Ново-Мирго
родського плодоконсервного за
воду. План випуску продукції 
у липні місяці завод виконав 
на 145 процентів.

Днями на заводі відбулися збо
ри, присвячені 50-річчю проф
спілок. Із доповіддю виступив 
позаштатний інструктор облас
ної Ради профспілок К. Кара
ваєв.

Було відзначено кращих ви
робничників заводу. Це комсо
молка В. Кандиба, яка  виконує 
змінні завдання н а 200— 220 
процентів, В. Фабрицька, О. Вєт
рова та інші  які своїми успіха 

ми забезпечують виконання 
і перевиконання планових зав
дань.

Передовикам змагання О. Тро
ян у , Г. Ж игаловій , В. Зарудній, 
М. Давиденко, О. Школьник, 
М. Воропаю та іншим вручено 
грошові премії.

Одержуючи премії, вони за
явили, що і надалі будуть ви
конувати змінні завдання на 
1 5 0 — 180 процентів і заклика
ли весь колектив заводу шир
ше розгорнути соціалістичне 
змагання за гідну зустріч 40- 
річчя Великої Жовтневої со
ціалістичної революції.

Коли закінчились профспіл
кові збори, почалося масове 
гуляння. Грав духовий оркестр. 
Молоді робітники танцювали, 
веселилися.

З. СТАРОДУБЦЕВА, 
техкерівник плодоконсер
вного заводу.

Основна причина криється в 
тому, що виконком Софіївської 
сільради та його голова К. Ка
пинус не займаються як  слід 
питанням виконання плану 
мобілізації коштів і сільсько
господарського податку, не 
ведуть серед населення широ
кої масово-роз’яснювальної ро
боти.

Подібне становище створило
ся і в Коробчинській сільській 
Раді, де головою виконкому 
Н. Грузін.

Всюди йде діяльна підготов
ка до святкування 40-річчя  
Радянської влади. Готуючи до
стойну зустріч знаменній даті, 
виконкоми сільських Рад по
кликані забезпечити достроко
ве виконання грошових плате
жів та завдань по заготівлях 
сільськогосп одарської про
дук ції .

Треба широко роз’яснювати 
трудящим постанову ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР про 
скасування обов'язкових поста
вок сільськогосподарських про
дуктів державі господарствами 
к олгоспників, робітників і служ
бовців з 1 січня 1958 року. 
Ця постанова— яскраве свідчен
н я постійного піклування пар
тії про добробут народу.

В. ВУРСОЛ, 
завідуючий районним 
фінвідділом.
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