
Пролетарі  всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦ Ь
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Школа управління, школа комунізму
В серпні цього року радян

ський народ відзначає п ’ятде
сятиріччя професійних спі
лок— найбільш масової орга
нізації робітничого класу на
шої країни, що об’єднує в 
своїх рядах більш як  47 мільйо
нів робітників і службовців.

Профспілки вперше виникли 
у вогні революційних боїв 
19 0 5 — 1907 років. Вони були 
бойовими організаціями росій
ського пролетаріату, з перших 
днів своєї діяльності під ке
рівництвом більшовиків стали 
на шлях революційної бороть
би проти самодержавства і 
буржуазії, за перемогу вели
кої справи Комуністичної пар
тії.

Після Лютневої буржуазно- 
демократичної революції проф
спілки , а також фабрично-за
водські комітети виникли в 
усіх великих промислових 
центрах— Петрограді, Москві, 
Харкові, Катеринославі, Києві 
і багатьох інших містах кра
їни. Вони відіграли важливу 
роль у перемозі пролетарської 
революції, будучи опорними 
пунктами більшовицької партії 
на підприємствах.

В. І. Ленін, оцінюючи роль 
профспілок у перемозі Вели
кої Жовтневої соціалістичної 
революції, вказував, що без 
такої опори, я к  профспілки, 
неможливо було б ні завоюва
ти, н і вдержати диктатуру 
пролетаріату.

Соціалістична революція пе
редала владу в руки робітни
чого класу, а в зв’язку  з цим 
докорінно змінились роль і 
завдання профспілок. За  визна
ченням В. І . Леніна, проф
спілки в умовах Радянської 
держави є школою управління, 
школою господарювання, шко
лою комунізму.

Радянські профспілки на
всіх етапах комун істичного бу
дівництва додержують ц их ле

  н інських вказівок, проводять 
в ж иття політику Комуністич
ної партії, відіграють визначну 
роль в господарському будів
ництві, залучають трудя
щих до управління народним 
господарством. З ініціативи 
профспілок зародилися і ши
роко застосовуються такі фор
ми участі мас в управлінні 
в иробництвом, як  соціалістич

не змагання, господарські акти
ви, виробничі наради, технічні 
конференції, наради передови
ків виробництва, укладення 
колективних договорів і т. п.

XX з ’їзд КПРС, відмітивши 
серйозні хиби в діяльності 
профспілок, вказав на необ
хідність пожвавити їх роботу, 
підвищити їх роль в господар
ському і культурному будів
ництві. У зв ’язку  з проведе
ною партією і урядом пере
будовою управління промисло
вістю і будівництвом, набли
женням керівництва безпосе
редньо до виробництва, перед 
профспілками постали нові зав
дання по дальшому удоскона
ленню і поліпшенню керів
ництва соціалістичним змаган
ням, мобілізації всіх трудящих
на виконання і перевиконання 
планів шостої п ’ятирічки, на 
боротьбу за підвищення про
дуктивності праці, зниження 
собівартості, поліпшення якос
ті продукції, економію і ощад
ливість.

До свого п ’ятдесятиріччя 
профспілки країни, і в їх чис
лі профспілки Радянської Ук
раїни, прийшли я к н іколи 
тісно згуртованими навколо 
Комуністичної партії та її  ле
нінського Центрального Комі
тету. На масових зборах і мі
тингах, які відбулися недавно 
на підприємствах, шахтах і 
будовах, в радгоспах і МТС, в 
установах і учбових закладах 
Української РСР, члени проф
спілок разом з усіма трудящи
ми одностайно схвалили по
станову червневого Пленуму 
ЦК КПРС про антипартійну 
групу Маленкова, Кагановича, 
Молотова і Ш епілова, який 
примкнув до н их.

З гнівом і обуренням члени 
профспілок засудили розколь
ницьку діяльність цієї групки 
фракціонерів, ще раз продемон
стрували любов і відданість 
своїй рідній Комуністичній 
партії. Профспілки висловили
свою непохитну волю боротись 
під її випробуваним і мудрим 
керівництвом за виконання і пе
ревиконання завдань шостої 
п ’ятирічки, за зміцнення мо
гутності своєї Радянської соці
алістичної Батьківщ ини, за пе
ремогу комунізму в нашій 
країні.

П р о ф с п і л к о ві збори
Трудящі нашої країни широ

ко відзначають 50-річчя про
фесійних спілок. На заводах, 
фабриках, підприємствах , в ус
тановах, машинн о-тракторних 
станціях проходять бесіди, лек
ції, читки про професійні спіл
к и— школу управління, школу 
комунізму.

У нашому районі відбулися 
збори, присвячені цій знамен
ній даті, н а цегельно-черепич
ному та плодоконсервному за
водах, залізничній станції Но-

во-Миргород, автороті, нафтоба
зі тощо.

На профспілкових зборах ви
ступають робітники, як і розпо
відають про досягнуті успіхи, 
беруть па себе п ідвищені соці
алістичні зобов’язан н я  на честь 
славної дати— 40-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції.

На зборах виступають із спога
дами найстаріші члени проф
спілок.

Б. КОНОФІЦЬКИЙ, 
працівник райкому партії.

Трудівники сільського гос
подарства палко відгукнулися 
на заклик рідної Комуністич
ної партії—в найближчі роки 
наздогнати Сполучені Штати 
Америки по виробництву про
дуктів тваринництва на душу 
населення. Всюди шириться 
соціалістичне змагання за 
виконання взятих зобов’я за нь. 
Колгоспник и борються за під
вищення надоїв молока, збіль
шення виробництва м ’яса, 
вовни тощо. Успішне виконан
ня взятих зобов’язань буде 
залежати у значній мірі від 
того, я к колгоспи підготують
ся до зимівлі громадського 
тваринництва.

Як же готуються до з имівлі 
худоби колгоспи імені Сталіна 
та «Перемога»?

Незважаючи на те, що неза
баром тварин треба буде стави
ти на зимове утримання, в 
колгоспі імені Сталіна, де го
ловою правління М. Грек, до 
ремонту наявних приміщень

не приступали. Стіни в корів
никах не помазані,  не побіле
ні, не засклиті вікна. Досі не 
відремонтовані годівниці.

Правління колгоспу не под
бало про ремонт станків та 
підлоги у свинарнику. Не на 
всіх приміщеннях відремонто
вана покрівля.

В артілі мало турбуються 
про створення дояркам належ
них умов для роботи. Немає 
приміщення, де б можна було 
підігріти воду для миття бідо
нів, відер тощо.

Колгосп придбав власну 
електростанцію. Але вона ви
користовується не на повну 
потужність. Адже можна було 
б електрифікувати всі примі
щення, механізувати трудоміст
кі процеси. Це значно поліп
шило б умови праці тваринни
ків, підвищило б її продуктив
ність.

Повільно також заготовля
ють в артілі к орми. З плану

Готувати тваринництво до зимівлі
2342 тонни  силосу закладено 
тільки 440 тонн.

Ще гірше становище з під
готовкою тваринництва до зи
мівлі створилося в колгоспі 
«Перемога», де головою прав
ління Б. Воропай. Наявні при
міщення ремонтувати ще й не 
розпочинали. В новому корів
нику не закінчили будувати 
стелю. Досі не відремонтовані 
підлоги, годівниці тощо.

Не кращі справи тут і з си
лосуванням кормів. Закладено 
лише 556 тонн силосу з плану 
близько двох тисяч тонн.

Зараз завдання полягає в 
тому, щоб якнайшвидше відре
монтувати наявні тваринниць
кі приміщення і закінчити бу
дівництво н ових приміщень, 
заготовити якнайбільше гру
бих і соковитих кормів. Це 
дасть змогу успішно виконати 
завдання по збільшенню вироб
ництва продуктів тваринниц
тва.

В. ЗІМІН, В. БЛИЗНЮК.

ПОТУЖНА ТЕХНІКА ПРОСТОЮЄ
тому що протікає радіатор. 
Провадити сівбу нічим.

В польовому стані бригади 
панує спокій. Лише бригадир 
лагодить сівалку, а обліковець 
т. Малина ходить, шукаючи хо
лодочок, бо на кухні жарко. 
Тракторів немає, а роботі кін
ця й краю не видно. Ще тре
ба орати грунт під озимину 
на площі понад 1 00 гектарів, а 
в артілі досі н е заскиртована 
солома на площі близько 80 
гектарів.

К олгоспники сільгоспартілі 
імені Жданова добре працюють, 
помітні вже деякі успіхи. Але 
машинно-тракторна станція теж 
повинна зайняти в сільському 
господарстві належне їй місце, 
допомагати колгоспникам у 
боротьбі за високий врожай. 
Над цим питанням слід заду
матись дирекції МТС.

С. Ю ХИМЕНКО.

Важливі і відповідальн і зав
дання стоять перед механіза
торами тракторних бригад. На 
сівбі зернових і технічних 
культур, на обробітку посівів, 
на збиранні врожаю — всюди 
вони відіграють вирішальну 
роль.

Як же справляється з своїми 
обов’язками тракторна бригада 
Ново-Миргородської МТС, де 
бригадиром Яків Пишоха? В 
колгоспі імені Жданова озимі 
культури слід посіяти на пло
щі понад 500 гектарів. І хоч 
сівбу потрібно розпочати ще 
10 серпня, тракторна бригада 
до цієї роботи не підготовилась.

Трактор КДП-35 вже три тиж
ні стоїть в МТС на ремонті: 
несправний радіатор; трактор 
ДТ-54 теж зіпсувався, в МТС 
два дні ремонтують бензобак і 
н іяк не відремонтують. Трак
тор ХТЗ-НАТІ не працює,

Вінницька область. Колгоспники артілі імені Сталіна, Крижо
пільського району, провадять усі роботи комплексно.

На фото: вивезення гною під посів цукрових буряків наступ
ного року в колгоспі імені Сталіна.

Фото Ю. Копита. (Фотохроніка РАТАУ).
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Своє славне 50-річчя професійні спіл
ки відзначають напередодні всенародного 
свята 40-річчя Великої Жовтневої соціа
лістичної революції, до якого наша країна 
приходить з видатними успіхами в усіх 
галузях господарського, політичного і 
культурного жИТТЯ.

Сіють о зимі культури
Колгоспники сільгоспартілі 

імені Чкалова разом з механі
заторами тракторної бригади, 
яку  очолює П. Афанасьєв, роз
почали сівбу озимих культур. 
Вже посіяно 60 гектарів ж ита 
на зелени й корм, а також 35 
гектарів озимої пшениці  на 
зерно.

Сумлінно трудяться на сівбі 
озимини трактористи Микола 
Федоров та Василь Поліщук.

Включилася у сівбу озимих 
культур тракторна бригада, де 
бригадиром Федір Василенко. В 
обслужуваному колгоспі імені 
Свердлова механізатори вже по
сіяли понад 20 гектарів пше
н иці.

О. ЖЕРДІНОВСЬКА, 
диспетчер Ново-Миргород
ської МТС.

В тісній співдружності
В тісній співдружності пра

цюють трудівники сільгоспар
тілі імені Куйбишева і механі
затори тракторних бригад, що 
обслужують колгосп. Хліборо
би прагнуть вчасно і якісно 
провести сівбу озимих культур 
і цим самим закласти міцну 
основу високого врожаю на
ступного року.

В колгоспі проведено оран
ку грунту на площі понад 
1500 гектарів, вже посіяно 
більше 300 гектарів озимих 
культур.

Добрих успіхів на сівбі ози
мини домагаються  механізато
ри тракторної бригади Панчів
ської МТС, яку  очолює Степан 
Парфентьєв.

С. ЯШАН, 
рахівник колгоспу імені 
Куйбишева.
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На честь славного ювілею
Робітники Ново-Миргородсь

кого цегельно-черепичного за 
воду готуються відзначити юві
лей Радянської влади новими 
трудовими перемогами. Н а під
приємстві широко розгорнуло
ся соціалістичне змагання за 
збільшення випуску цегли та

черепиці, підвищення її  я кості. 
План ли пня місяця по випуску 
валової продукції завод вико
нав на 107 ,6  процента.

Добрих успіхів домагається 
цех формовки цегли, де май
стром І. М. Морозов.

К. ПАЩЕНКО.

Від кожної корови — теля
Сьомий рік працюю я  дояр

кою на молочно-товарній фер
мі колгоспу «Шлях Леніна». 
Доглядаю 12 корів. Щороку 
від кожної корова одержую 
теля.

Слідкую за паруванням ко
рів, вчасно проводжу запуск. 
Корови, як і мають телитись, 
переводжу в тепліше приміщен
ня, стежу за чистотою.

Новонароджен их телят утри
мую в спеціальних станках, 
випоюю молоком матері. Через 
20 днів передаю молодняк те
лятниці.

В цьому році одержала 180 
літрів молока в додаткову оп
лату.

М. ГАВРИЛОВА, 
доярка колгоспу „Шлях 
Леніна”.

БІБЛІОТЕКА НА ЗАМКУ
Осит нівська сільська бібліо

тека, якою завідує секретар 
комсомольської організації кол
госпу імені Кірова О. Че
ревата, працює незадовільно. 
З авідуюча бібліотекою часто 
може закрити бібліотеку і пі
ти десь гуляти. А колгосп

ники не мають змоги обміня
ти к ниги.

Чи не пора поцікавитись 
діяльністю О. Череватої пра
цівникам райкому комсомолу 
та райвідділу культури?

В. ЛЕЩЕНКО, 
колгоспник.

Не дотримуються розпорядку д ня
Нерідко можна бачити біля 

Софіївської крамниці, що зна
ходиться недалеко від сільсь
кої Ради, як  по кілька годин 
простоюють тут покупці. Не до
чекавшись продавця, вони 
йдуть додому.

— Невже тут немає розпо
рядку дня? — часто запиту

ють трудящі села Софіївки.
Розпорядок дня є, але про

давщиця Галина Якушина від
криває магазин, коли їй захо
четься.

Коли вже сюди загляне голо
ва Ново-Миргородського ССТ 
С. Бондаренко?

І. ДМИТРЕНКО.

Слідами наших виступів

„А що на це скажуть у райвідділі культури?”
Так називалася критична заміт

ка, вміщена в номері районної 
газети за 1 серпня цього року. 
В ній було піддано критиці кіно
механіка П. Краснощокого, який 
у п’яному вигляді появився на ро
боту, неякісно демонстрував кі
нофільм.

Заступник завідуючого райвід
ділом культури П. Бурко повідо
мив редакцію, що ця замітка об
говорювалася на виробничій на
раді кіномеханіків. Факти, викриті 
в замітці, підтвердились. За допу
щені недоліки кіномеханіка П. Кра
снощокого суворо попереджено

Великим піклуванням і увагою 
оточені організатори перших кол
госпів у Дрогобицькій області. 
Тільки в самій артілі імені Калі
ніна, Дрогобицького району, два
надцятьом колишнім її організа
торам призначена довічна щомі
сячна пенсія. Кожному з них на
раховується від 12 до 24 трудо
днів на місяць.

На фото: розсильна колгоспу 
імені Калініна С. О. Динда (пер
ша справа) принесла пенсію най
старішому колгоспникові В. М. 
Фуру. В центрі—його дружина з 
внучкою Марією.

Фото А. Запари.
(Фотохроніка РАТАУ).

У кілька рядків
Готують виробничі подарунки 

40-річчю Великого Жовтня робітни
ки майстерні Панчівської МТС. 
Коваль Г. Черчил, молотобоєць 
М. Лавриненко, токар В. Односум 
та електрозварювач П. Осипов ви
конують змінні завдання на 180— 
210 процентів.

А. ПЕТРЕНКО.

Днями по путівках райкому ком
сомолу із сіл району поїхали тру
дитись на Донбас А. Каптинар, 
В. Фришка, О. Бурлака, В. Вели
кохатько, В. Патлач та інші.

Ю. ШУЛЬГА.

Активну участь на збиранні вро
жаю брали комсомольці сільгосп
артілі імені Чапаєва К. Самойлен
ко, Є. Андреева, Л. Локоцький, 
М. Петрова, О. Сморшок та інші.

Р. АЛЬОШИНА.

В сільгоспартілі імені Петровсь
кого механізовано водопостачання 
тваринницьких ферм. Тут спору
джено криницю, обладнану водо
піднімальним механізмом, прокла
дено водопровід у приміщення мо
лочно-товарної ферми, кормокух
ні, свиноферми.

А. САМОЙЛЕНКО.

Виконувати вимоги 
С т а т у т у  с і л ь г о с п а р т і л і

Важливе значення для даль
шого піднесення колгоспного 
виробництва має запроваджен
ня нового порядку планування 
сільського господарства. Сіль
госпартілям надано змогу самим 
на основі державних завдань 
по обсягу товарної продукції 
планувати розвиток громадсько
го господарства стосовно до міс
цевих умов. Це дає можливість 
одержувати максимальну кіль
кість продукції сільського гос
подарства з кожних ста гекта
рів земельних угідь при най
менших затратах коштів.

Із прийняттям нового Стату
ту сільгоспартілі підвищилась 
активність хліборобів, зміцни
лася трудова дисципліна серед 
колгоспників.

Виконувати положен ня Ста
туту сільгоспартілі— обов’язок 
всіх колгоспників, членів прав
л ін н я . Порушення основного 
закону колгоспного ж иття—ве
лике зло.

Однак у колгоспі імені 
М. Горького допускають пору
ш ення Статуту сільгоспартілі. 
В Статуті записано, що збори
уповноважених повинні скли
катися не рідше одного разу в 
два місяці. Проте в колгоспі 
за сім місяців їх  не було жод
ного разу. Нерегулярно скли
каються також засідання прав
л іння.

На одному із засідань прав
ління розглядалася заява М. Ду
льсь кого про виділення земель
ної ділянки для будівн ицтва 
хати. В протоколі записано: 
виділити площу для споруд
ження хати. А в Статуті сіль
госпартілі ясно сказано, що 
питання про наділення земель
ної ділянки можуть вирішува
ти загальні збори колгоспу або
збори уповноваж ених.

Правління колгоспу допусти
ло порушення також у питан
ні по прийому в члени артілі 
М. Бобера і Г. Явдокимен ка. 
Р ішення правління до цього 
часу не затверджено загальни
ми зборами колгоспників, а 
тому воно не набрало законної 
чинності.

На засіданні правління ар
тілі розглядалася справа, О. Ор
лової та Ф. Ткаченка, як і роз
крадали грубі корми. Було ви
рішено оштрафувати винних по 
5 трудоднів кожного і зняти ці 
трудодні з їхніх особистих ра
хунків. І це все вирішувалося 
заочно. Винуватців не було на 
засіданні правління. Я ка з цьо
го користь? Адже навколо роз
крадачів колгоспного добра тре
ба створити громадський осуд, 
запобігти повторенню подібних 
випадків.

А ось як  приймаються рі
шення по окремих важливих 
питаннях. 19 березня цього 
року на засіданні правління 
стояло питання про готовність 
колгоспу до виходу в поле і 
включення у весняну посівну 
кампанію. В протоколі зап иса
но: «Слухали А. Кон ельського. 
Рішили: зобов’язати завгоспа 
В. Бугайчука до 25 березня 
усунути всі недоробленості по 
ремонту інвентаря». Невже на 
засіданнях правління повинен 
виступати, як  правило, лише 
один голова колгоспу А. Ко
нельський? Коли б на цьому 
засіданні виступили також ін
ші члени правління, бригадири 
та ланкові, то й рішення було 
б більш конкретним цілеспря
мованим. Адже в підготовці до 
сівби було допущено набагато 
більше недоліків, н іж їх від
мітив А. Конельський.

Встановлення цін на кол
госпні продукти і солому тут 
часто вирішується не зборами 
колгоспників, а правлінням 
артілі.

Був у колгоспі бухгалтер- 
інструктор Панчівської МТС 
Г. Снопков. Дивився протоколи, 
все схвалив. Дуже погано пе
ревіряє роботу артілей Г. Сноп
ков. А слід йому по-справжньо
му зайнятися цим питанням, 
глибше вникати в колгоспні 
справи.

Статут сільгоспартілі треба 
неухильно виконувати. І про 
це не слід забувати керівникам 
колгоспу імені М. Горького.

Г. АНТОНЕНКО.

Київ—місто IV конгресу ВФДМ
У Києві з 16 по 23 серпня 

відбудеться IV Конгрес Всесвіт
ньої Федерації демократичної 
молоді. З самого дня свого 
заснування (листопад 1945 ро
ку) ВФДМ веде наполегливу 
роботу по об’єднанню зусиль 
молодого п окоління всіх країн  
світу в боротьбі за мир. Тому 
вона і здобула такий великий 
авторитет у юнаків і дівчат 
всієї земної кулі. Сьогодні під 
її прапором об'єднані 8 6 міль
йонів юнаків і дівчат 97 країн 
світу, представники різних на
ціональностей, політичних по
глядів, релігійних вірувань. 
Одним з бойових загонів ВФДМ, 
що налічує 24 мільйони моло
дих борців за мир, є юнаки і
дівчата Радянського Союзу. 
ВФДМ. стала справді широко 
представницькою молодіжною 
інтернаціональною орган іза
цією.

Заходи, які проводить ВФДМ, 
—Всесвітні фестивалі молоді 
за мир і дружбу, регіональні
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конференції молоді р ізних кон
тинентів, міжнародні змагання 
і спортивні ігри— знаходять
всебічну підтримку з боку мо
лодіжних організацій країн 
світу. Про це яскраво свідчить 
Московський VI Всесвітній фе
стиваль молоді і студентів. 
Якщо на перший фестиваль у 
1947 році до Праги приїхали 
17 тисяч юнаків і дівчат з 71 
країни світу, то на шостий 
зібралось понад 30 тисяч чоло
вік, що представляють  більше 
120 країн світу.

ВФДМ наполегливо і послі
довно захищає інтереси молоді
всього світу, гаряче підтри
муючи трудящих юнаків і дів
чат капіталістичних, колоні
альних і залежних країн  в їх 
боротьбі за свої економічні і 
політичні права, налагоджує
співробітництво з п ішими між
народними організаціями, вста
новлює нові зв’язки з числен
ними об’єднаннями, що вира
ж ають національні інтереси

молоді країн Азії і Африки. 
Федерація висловилась за мирне 
розв’язання питання про Су
ецький канал на основі пова
жання принципів Статуту ООН, 
за право кожної нації на само
визначення, вона підтримує 
народи Алжіру, Кіпру та інших 
колоніальних країн в їх бо
ротьбі за національну неза
лежність.

За 12 років існування ВФДМ 
провела три конгреси Федера
ції. IV конгрес має обговорити 
питання: становище молоді, її
завдання, прагнен ня й інтере
си, роль, яку  вона повинна 
відігравати на шляху до про
гресу, дружби й миру; суча
сний молодіжний рух, його 
характерні особливості й зав
дання, необхідність обміну до
свідом і співробітництва  всіх
молодіжних організацій у роз
в’язанн і завдань, що стоять 
перед ними, діяльність ВФДМ 
на захист інтересів молоді, її 
програма захисту цих інтересів.

Юнаки і дівчата земної кулі

все чіткіше у я вляють собі, чим 
загрожує їм війна. Тому в 
центрі роботи конгресу сто
ятимуть питання про участь 
молоді в боротьбі за мир і за
борону атомної зброї, за вико
р истання грандіозних відкрит
тів сучасної науки в мирних 
цілях на благо народів.

Значне місце в роботі кон
гресу посідатиме також обго
ворення проблем: боротьба про
ти експлуатації молоді; освіта, 
відпочинок, професіональне нав
чання молоді, розвиток спорту 
і т. д. Буде також розглянуто 
питання про зміну Статуту 
ВФДМ, відповідно до тих зру
шень , як і відбулись у світі за 
останні роки.

Ю наки і дівчата Києва, як  
і всієї У країни , привітно зустрі
нуть посланців молоді світу. 
Вони вже зараз дбають про те, 
щоб створити учасникам кон
гресу сприятливі умови для їх 
роботи, відпочинку, широкого 
знайомства з життям Радянсь
кої України.

Учасники конгресу, перебу
ваючи в Києві, зможуть зу
стрітися з робітничою, к ол
госпною, студентською молод
дю, композиторами, художни
ками, письменниками України, 
з працівниками культури, на
уки, видатними борцями за мир, 
побувати на заводах, фабри
ках, в колгоспах, радгоспах, 
МТС, в театрах, заводських клу
бах, музеях, в учбових закла
дах і піонерських таборах та 
інших місцях, де творчо тру
диться і відпочиває молодь 
нашої республіки.

Широке знайомство зарубіж 
них гостей з ж иттям різних 
верств молоді України допомо
же їм наочно переконатись, 
що наш а молодь, як  і весь 
радянський народ, мирно тру
диться на благо своєї соціалі
стичної Батьківщ ини, відстоює 
мир у всьому світі.

І. МОЗГОВИЙ.
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