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Пам'ятайте, любіть, вивчайте Ілліча, 
нашого вчителя, нашого вождя.

Борітесь і перемагайте ворогів, внут
рішніх і  зовнішніх,—по Іллічу.

Будуйте нове життя, новий побут, 
нову культуру,—по Іллічу.

Й. В. СТАЛІН.

В Е Л И К И Й  Л Е Н ІН
Сьогодні минає 80 років з дня 

народження Володимира Ілліча 
Леніна.

           Вірний і послідовний учень 
Маркса і Е нгельса, Ленін був 
геніальним продовжувачем їх 
учення. Він розвинув марксизм
стосовно до н ових історичних 
умов. "Л ен ін ізм ,— за визначен
ням товариша С талін а,— є марк
сизм епохи імперіалізму і про
летарської револю ції. Точніше: 
ленінізм є теорія  і тактика про
летарської револю ції взагалі, 
теорія і тактика диктатури про
летаріату особливо».

Ленін розкрив особливості 
імперіалізму я к  останньої мо
нополістичної стадії кап італіз
му. Керуючись в ідкритим н им 
законом про нерівномірність 
розвитку к ап італізм у в епоху 
імперіалі зму, Л енін  обгрунтував 
можливість перемоги соціалізму 
в одній, окремо взятій, країні, 
маючи на увазі насамперед
Росію. Розвинувши начерки 
Маркса і Е нгельса про гегемо
нію пролетаріату, Л енін створив 
струнку систему диктатури про
летаріату. кер івн и цтва пролета
ріату трудящ ими масами міста 
і села. Ленін розробив націо
нально-колоніальне питання, як 
питання про резерви пролетар
ської революції.

Розробивши ідейні, тактичні 
і організаційні основи більшо
визму, Л енін  у п остійній бо
ротьбі з ворогами більшовизму 
організував марксистську, за
гартовану, згуртовану, револю
ц ійну партію п ролетаріату — 
комун істи ч н у партію .

Безстраш ний вождь револю
ції, Ленін новів трудящі маси 
нашої країни  спочатку  на штурм 
царського самодержавства, по
тім на повалення влади бур
ж уазії. Під його безпосереднім
керівництвом у Р осії була здійс
нена перш а в світі соціалістич
на револю ція, я к а  вирвала 
владу з рук експлуататорських 
класів і передала її до рук тру
дящ их. Л енін  став на чолі ство
реної ним радянської держави,
організував розгром білогвар
дійців та інтервентів, як і нама
галися задуш ити радянську рес
публіку, і приступив до  керів
н ицтва будівництвом соціалізму 
в нашій країн і.

Усе своє ж иття Ленін віддав 
 революційній боротьбі за щ астя 
трудящ их, з а  створення кому
ністичного су сп ільства. Наро
дився Володимир Ілліч 22 квіт
ня 1870 року  в місті Симбір
ську , тепер — Ульяновську, в

   р о д и н і  інспектора народних 
училищ . Після закінчення гім
назії 1 7-річни м юнаком він взяв
участь у студентських завору
ш еннях у К азанському універ
ситеті і п ісля ареш ту був вис
лан и й з міста. Взимку 1888— 
1889  року Л енін  ввійшов у пер
ш ий нелегальний гурток і почав 
вивчати  «К ап італ» Маркса. З 
того часу почалась його велика 
революційна д іяльність. В ін 
зазнав царськи х  тюрем і зас
лання, змуш ений був довгі роки

перебувати в еміграції, але 
ці випробування не зломили 
його волю і більшовицьку енер
гію. Громлячи народників, мен
шовиків, троцькістів і інших 
ворогів більшовизму, він згур
товував, організовував револю
ційну партію пролетаріату і
крізь бурі та злигодні привів 
її до керівництва першою в 
світі соціалістичною державою.

Гігантська, напруж ена робо
та, яку  вів Л енін , підірвала 
Його здоров’я . 21 січня 1924 
року перестало битися серце 
великого вождя світового про
летаріату.

Біля труни Л еніна товариш 
Сталін дав від імені партії не
порушну клятву: тримати висо
ко і берегти в чистоті велике 
звання член а партії; берегти 
як  зіницю ока єдність партії; 
берегти і зміцнювати диктатуру 
пролетаріату; зм іцнювати всіма 
силами союз робітників і селян;
зміцнювати братерське сп івро
бітництво народів нашої країни; 
зміцнювати і розшир ювати Союз 
Радянських Соц іалістичних Рес
публік; зміцнювати Радянську
Армію і Радянський флот; зміц
нювати і розширювати союз 
трудящих усього світу.

Все своє революційне життя 
товариш  Сталін ішов разом з 
Лен ін им. Разом з ним він ор
ганізував більш овицьку партію,
разом з ним громив усіх її во
рогів, разом з ним стояв на 
чолі Ж овтневої революції, ра
зом з Леніним створював вели
ку радянську державу.

І коли помер Володимир 
Ілліч, прапор Л еніна, великий 
більшовицький прапор бороть
би за комунізм, товариш Сталін 
поніс уперед. В н е примиренній, 
нещадній боротьбі проти троць

кістсько - бухарінських ворогів 
народу, товариш Сталін відстояв 
велике вчення Леніна. Він зба
гатив скарбницю ленінізму, 
відстояв і геніально розвинув 
ленінську теорію про перемогу 
соціалізму в одній країні, роз
робив і здійснив план побудови 
соціалізму в нашій країні.

Під керівництвом великого 
Сталіна наш народ розбив гіт
лерівських загарбників у роки 
В ітчизняної війни, відбудував 
зруйноване війною господарство 
і тепер впевнено будує, кому
нізм. Під геніальним проводом 
товариша Сталіна наша країна
іде тепер на чолі всього про
гресивного людства в його бо
ротьбі за мир, демократію і 
соціалізм.

Великий революційний досвід 
партії Л еніна — Сталіна набув 
всесвітньоісторичного значен
ня. Його переймають братні ко
муністичні партії і з успіхом ви
користовують в своїй револю
ц ійній боротьбі, як  надійне
керівництво до дії. На шлях 
соціалізму стали країни народ
ної демократії. Під прапором 
ленінізму іде велика Китайська 
народна республіка. Під цим 
непереможним прапором бо
рються і перемагають мільйони 
людей в усьому світі.

Радянський народ сповнени й 
національної гордості — наш а
країна стала батьківщиною ле
нінізму, вона дала світові геніїв 
людства—Леніна і Сталіна.

Все, що здобуто і завойовано 
трудящими СРСР після смерті 
Л ен ін а,— все це завойовано під 
непереможним ленінським пра
пором, під ген іальним проводом 
Сталіна! Імена Леніна і Сталіна 
злиті воєдино у свідомості всьо
го трудящого людства.

У колгоспі імені Леніна
Все  ширше розгортається 

передтравневе соціалістичне 
змагання на колгоспних ла нах 
сільгоспартілі імені Л ен іна, 
Канізької сільради. Хлібороби 
наполегливо борються за своє
часне і якісне виконання всіх 
польових робіт.

Першість у соціалістичному 
змаганні ведуть колгоспники 
першої і другої полеводсь к их 
бригад. Вони в стислі строки 
завершили посадку кукурудзи 
на площі 10 2  га, за два робо
чих дні закінчили сівбу цукро
вих буряків на площі 35 га.

Протягом світлового дня пра
цюють на полі ланки Ганни 
Спринчан та Лідії Григорчук, 
перевиконуючи денні завдання. 
Сумлінно працює колгоспниця 
Галина Гордуз.

На передовиків рівняються 
всі колгоспники.

80-річчя з дня народження 
Володимир а Ілліча Леніна кол
госпники артілі зустрічають 
трудовими перемогами в бороть
бі за вирощення високих вро
жаїв.

П. БАЛАКАН.
рахівник колгоспу.

СТІНГАЗЕТИ ТА ФОТОМОНТАЖІ
Колектив учителів та учнів 

Новомиргородської середньої 
школи діяльно підготувався до 
80-річчя з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна, Учні 
молодших класів виготовили 
фотомонтажі, присвячені цій

даті, а старшокласники випус
тили спеціальні номери стін
них газет.

Піонервожаті - комсомольці 
провели серед юних ленінців 
бесіди про великого вождя.

Юнкор Ю. ІВАНОВ.

У юних ленінців
Читачі-активісти районної ди

тячої бібліотеки до 80-річчя з 
дня народження В. І. Леніна 
вип устили спеціальний номер 
стінгазети «Ленінці» . В ній 
учень 4 класу Євген Подурець 
пише: "Найбільше я  люблю чи
тати твори про великих вождів 
В. І . Леніна і Й. В. С таліна".

Працівники бібліотеки орга
нізували книжну виставку "Лі
тература до 80 - річчя з дня 
народженця В. І. Леніна». Юні 
лен інці виготовили три фото
монтажі, як і відображають 
шкільні роки Ілліча, його жит
тя і революційну діяльність.

Ів. РОМАНЕНКО.

ТРУДЯЩІ ВИВЧАЮТЬ ТВОРИ ГЕНІЇВ ЛЮДСТВА
З кожним дн ем зростає попит 

трудящих на Твори В. І . Леніна 
і Й. В. Сталіна. Понад 60 чи
тачів районної бібліотеки пра
цюють над вивченням марксиз
му-лен інізму.

Активно вивчають Твори вож
дів учителька середньої школи 
Антоніна Іванівна Торчицька,

слухачі педучилища Георгій 
Чухрій, Володимир Агеєв та 
багато інших.

На допомогу читачам виго
товлено список рекомендова
ної літератури до 8 0 -р іч ч я  з 
дня народження В. І. Леніна.

Ів. ПОСТИКА,
завідуючий райбібліотекою.

Лекції, доповіді, бесіди
Хлібороби лікарівського кол

госпу « Ш л ях  Леніна» відзна
чають 80-річчя з дня народ
ж ення В. І. Леніна, Нещодавно 
в сільському клубі для к ол
госпників учитель тов. Тамко 
зробив доповідь про ж иття і 
д іял ьність Володимира Ілліча, 
Після доповіді силами худож
ньої самодіяльності було дано 
концерт.

В усіх полеводських бригадах 
Кам'янської артілі ім. Молотова 
відбулись бесіди і читки, 
п рисвячені Леніну і Сталіну, їх 
проводили  учителі тт. Б ілан, 
Степан цов, Стеценко та інші.

17 квітня керівник сільського 
лекторію т. Ткаченко в клубі 
прочитав лекцію «По ленін
ському шляху під керівництвом 
великого Сталіна». В день 80- 
річчя народження Ілліча він 
зробить доповідь про ж иття і 
діяльність Леніна. Після нього 
відбудеться концерт художньої 
самодіяльності, в програмі яко
го любима пісня Леніна «За
мучен тяжелой неволей», на
родні пісні про Леніна і Сталіна.

Ленінський ювілей також 
відзначатиметься в усіх кол
госпах району.

Р. БАГЛЮК.

Демьян БЕДНЫЙ.

Ленин — Сталин
Ленин— Сталин! В этом зове 
Нам священен каждый слог.
В двуедином этом слове 
Счастья родины залог.

Путь грядущих поколений 
Этим словом освещен. 
Всенародный мудрый гений 
В этом слове воплощен.

С ним, прославленным всесветно, 
Трудовой и боевой

Мы—отважно, беззаветно!— 
Совершаем подвиг свой.

Это слово всюду с нами, 
Вдохновитель всех побед. 
Это слово—наше знамя, 
Клятва наша и обет!

Ленин—Сталин! В этом зове 
Нам священен каждый слог. 
В  двуедином этом слове 
Счастья родины залог!



2. ЗА СОЦІАЛІСТИЧНУ ПЕРЕБУДОВУ 22 квітня 1950 р.

Першотравню — гідну зустріч!
З М А Г А Н Н Я

тракторних бригад Новомиргородської МТС 
станом на 20 квітня 1950 року

(за даними МТС)

  Прізвища бригадирів, 
що змагаються
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Погорілий П. 
Костецький І.
Ткаченко Д. 
Правиленко Д.
Осадчук Ф. 
Шевцов Г.

793        209               120           88 
1580        264               130           81
1329        277                96            64 
988         206                84            29
972         256               111           63 

1363         230               102          52

ЗАОЩАДЖУЮТЬ ПАЛЬНЕ
Трактористи тракторної брига

ди Микити Бринзи з Панчів
ської МТС, включились у со
ціалістичне змагання за одер
жання звання «Бригада відмін
ної якості тракторних робіт». 
Вони в обслужуваному колгоспі 
«Політвідділ» сумлінно вико
нують свої договірні зобов’я 
зання.

Ш ириться боротьба за за
ощадження пального і мастила. 
Тракторист Федір Декусар за 
ощадив понад 4 0 кг пального, 
Михайло Бантиш заощадив 30 
кг пального.

10 кг пального заощадив 
тракторист Федір Цуркан.

М. БЕРНЕВЕК,
обліковець тракторних робіт.

З В Е Д Е Н Н Я
райсільгоспвідділу про хід весняних польових робіт 

в колгоспах району станом на 21 квітня 1950 р.
(в процентах до плану).

Назва колгоспів
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„Політвідділ" 99    19
"Ленінський шлях"               98   94
ім. Дзержинського 94 60
ім. Петровського(Март.) 94 85
„Червоний хлібороб" 93 83
„Сила труда"  92   51
„Більшовик" (Пурпур.)         92 100
„Комінтерн" 92 86
„Нове життя" 92 100
„Новий побут" 92 45
ім. Будьонного 92 100
„Шлях Леніна" 92 100
ім. Куйбишева 9 1 160
„Комсомолець" 91 47
„Перемога" (Пурпур.)          90 46
ім. Леніна (Каніж)                90 60
ім. Молотова (Кам’янка)      90 44
ім. Чкалова (Софіївка)          89 87
ім. Сталіна (Мар’ївка)          89 48
ім. Ворошилова (Каніж)       87 83
„12-річчя Жовтня"
(Софіївка) 86 87
„30-річчя ВЛКСМ"              86 48
ім. Сталіна (Мартоноша)     86 78 

ім. Кірова (Мартоноша)      86 28
ім. Крупської 86 25
ім. Хрущова 85 53
ім. Ворошилова
(Пурпурівка) 85   100
ім. Свердлова 85  47
ім. Сталіна (Панчево)           85 74
ім. Шевченка (Каніж)           85 64
ім. Кірова (Софіївка)            83 84
ім. Молотова (Каніж)            83 65
„Більшовик" (Оситна)  8 3  77 
ім. Молотова (Панчево)         82 76
„Правда" 82 39
ім. Орджонікідзе 81 100
„Червоноармієць" 81 51
„Перше Травня" 89 45
ім. Чапаєва 79 41
ім. Шевченка(Шпаково)       78 55
„Червоний трудовик"           78 98
„Нова праця" 72 74

По Новомиргород. МТС 86 65
По Панчівській МТС 87 68

По району 86,5 67

ЗАВЕРШЕНО ПОСАДКУ 
КУКУРУДЗИ

Колгоспи нашого району, 
включившись у передтравневе 
соціалістичне зм агання, 20 квіт
ня повністю вивершили посад
ку кукурудзи. Такі колгоспи, 
як ім. Сталіна (с. Мартоноша), 
ім. Молотова та «Сила труда 
(с. К ам 'янка) та інші закінчили 
кукурудзосадіння за 2 — 3 ро
бочих дні.

В цьому році площа посівів 
під кукурудзу в нашому районі 
зросла вдвое в порівнянні з 
минулим.

Багато ланок зобов’язались 
виростити висок ий урожай цієї 
культури.

Молодь несе 
трудову вахту

Виробниче піднесення панує 
в цехах міжрайонної майстерні 
кап ітального ремонту. Колек

  тив ремонтників став на перед
  травневу трудову вахту, взявши 
на себе соціалістичні зобов'я
зання достроково за к інчити ре
монт 7 комбайнових моторів та
2 моторів для обмінного фонду.

Застрільниками соціалістич
ного змагання виступили ком
сомольці. Слюсар монтажно- 
складального цеху, комсомолець 
Сергій Бунчук денні завдання 
на складанні моторів виконує 
на 150— 200 процентів.

Молодий токар механічного 
цеху Анатолій Савченко зобов'я 
зався до свята виконати місяч
не завдання на 150 процентів. 
Він добре знає спеціальність 
токаря і майстер цеху Олександр 
Іванович Дорохов доручає йому 
виконувати точні роботи, як то:
шліфування колінчатих валів, 
виготовлення поршнів і т. п. 
Денні норми Анатолій Савченко 
виконує на 1 5 0 — 300 процен
тів. Добре працює інструмен
тальниця Олександра Пугач.

Хід соціалістичного змагання 
молодих ремонтників висвітлю
ється на дошці показників.

Ів. МИРОНЕНКО.

ВІДКРИТТЯ ЛІТНЬОГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНУ
Завтра, 23 квітня, в Н ово

миргороді. на спортивній пло
щадці педучилищ а відбудеться 
відкриття літнього спортивного 
сезону в районі.

Сезон відкривається парадом 
ф ізкультурників. Потім буде 
проведено конкурс н а кращ ого

бігуна, силача тощо. Відбу
дуться баскетбольні, волейболь
ні змагання.

У відкритті спортивного се
зону візьмуть участь усі ф із
культурники району.

На площадці гратиме духо
вий оркестр.

Комсомольське життя

Про роботу комсомольських 
політшкіл

Комсомольська пол ітучоба 
має на. меті виховати в кож но
го комсомольця зокрема інте
рес до теоретичної роботи, до 
оволодіння марксизмом-ле ніні з 
мом, дати кожному із них ба
гато зн ан ь , як і б повністю від
повідали вимогам, що постав
лені перед молодими будівника
ми комунізму.

для того, щоб виконати ц і 
вимоги у нашому районі ство
рено мережу політичного вихо
вання комсомольців, я к а  скла
дається з 4 6 політгуртк ів, із
я ких 12 — по вивченню б іогра
фій В. І. Л еніна і Й. В. Сталіна 
і 34 — по вивченню суспільного 
і державного ладу СРСР.

До 1 травня в комсомольській 
політосвітній мережі має бути 
закінчений навчальний р ік . В 
багатьох політгуртках  на п ро
тязі навчального року успіш но 
проходила учоба і зараз вони
приступили уже до повторення 
пройденого матеріалу.

Хорошо працював гурток по 
вивченню біографій В. І . Л еніна 
та Й. В. Сталіна при комсомоль
ській  орган ізац ії райконтори 
зв 'язк у . Керівник гуртка тов. 
Гидулянов, секретар комсомоль
сько ї організації тов. З ін ченко
зразково організували учобу, 
внаслідок нього гурток зараз 
успішно закінчив вивчення 
програмового матеріалу і уж е 
розпочав підсумкові зан яття .

Успішно п ідсумовують н а в 
чальний р ік  і політгуртки к ом
сомольських організацій конто
ри «Заготзерно», цегельно-че
реп ичного заводу, колгоспу ім. 
Кірова (с. Софіївка). В цих 
гуртках теж закінчено вивчення

біографій Леніна і Сталіна.
Але поряд з цими гуртками 

варто згадати про незадовільну 
постановку учоби в політгуртку 
при комсомольській організації 
райспоживспілки. Тут секретар 
т. Громова, керівник гуртка ко
муніст т. Побережец ь мало що 
зробили для того, щоб нав
чальний рік успішно закінчити , 
вони не забезпечили засвоєння
програмового матеріалу. В ре
зультаті їхньої бездіяльності 
слухачі політгуртка не знаю ть 
біографій основоположників 
більшовизму— Ленін а і Сталіна.

Незадовільно проходить нав
чання в комсомольських по
літшколах Новомиргородської 
МТС, Олександрійської ММКР,
колгоспу імені Ворошилова, 
Оситній, Защ иті .

В згаданих політгуртках тре
ба навчання посилити, побу
дувати так, щоб протягом най
коротшого часу закінчити нав
чальний рік. Цю вимогу можна 
виконати при умові, якщ о доби
тись стопроцентного відвідуван
ня занять.

Треба подбати , щоб в усіх  
гуртках була закін чен а нав
чальна програма, тільки п ісля
цього починати підсумкові з а 
няття. Вони повинні прохо
дити на високому ідейно - по
літичному рівні у формі роз
горнутих бесід. Слід при цьому 
забезпечити індивідуальний 
підхід до к ожного комсомольця 
зокрема. Варто пам’ятати, що 
перевірка знань гуртківців — 
не іспит, не екзамен, її  не треба 
провадити шкільними методами.

В. ЦЬОМА,
секретар райкому ЛКСМУ.

Значення державних позик
Для здійсненн я величних пла 

нів господарського й ку л ьту р 
н ого будівництва радянській  
державі п отрібні великі м ате
ріальні і грошові витрати . До
сить у казати, що витрати на 
ф інансування народного госпо
дарства і на проведення соці
ально-культурних міроприємств 
склали по державному бюджету
в 1945 році 176 ,1 м ільярда кар
бованців, за 1947 рік —  2 3 9 ,2  
мільярда карбованців і за  1948 
р ік — 253,1 м ільярда карб .

Головним джерелом, із я кого 
здобуваю ться кош ти на ф ін ан су
ва ння господарського й ку л ь
турного будівництва, є прибут
к и промисловості, тран спорту,
торгівлі і с ільського  господар
ства. Важливим додатковим дж е
релом прибутків держ авного 
бюджету є кош ти н асел ен н я , 
які одержує держ ава я к у виг
л яді податків, так і ш ляхом роз
міщен н я  держ авних позик.

Р адянські держ авні позики 
відограли немалу роль у пере
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творенні наш ої країни з відста
лої у передову, з аграрної в 
індустріальну. Ще в 1926 ропі 
товариш Сталін визначив місце 
державних позик серед кан ал ів 
нагромадження, як і у своїй су
купності створили м атеріальну 
базу для індустріалізації країни.

Державні позики одержали у 
нас ш ирокий розвиток, набрали 
масовий характер і зайняли  вид
не місце в економічному та по
літичному житті країн и .

В роки довоєнних сталін
ських п ’ятирічок кошти позик
були великим джерелом ф інан
сування соціалістичного будів
ництва, культури і оборони 
країни. З а  ці роки радянська 
країна одержала по випущ ених 
позиках біля 5 0 м ільярдів кар
бованців.

Ці кошти позик були витра
чені на будівництво фабрик, 
заводів, жител, культурних ус
танов, на підготовку наш ої кра
їни до активної оборони .

У суворі роки Великої Віт

чизняної війни радянський на
род дав у позику своїй державі 
більше 76 мільярдів карбован

 ців. Ц і кошти сприяли поси
ленню бойової моці Збройних 
Сил СРСР, безперебійному по
стачанню їх всим необхідним 
для розгрому ворога.

В роки післявоєнної стал ін 
ської п 'ятирічки к ошти позик
скеровуються на відбудову й 
розвиток народного господар
ства, будівництво міст і сіл, під
вищення культури й поліпшен
ня побутових умов ж иття тру
дящих. Після закін чен н я війни 
по держ авних позиках поступи
ло більше 77 мільярдів карбо
ванців.

Кожна випущ ена Радянським 
урядом позика завжди зустрічає 
одностайну підтримку всього 
народу. Вс і випущ ені позики 
розміщувались із значним пе
ребільшенням установленої су
ми. Це — яскравий і перекон
ливий показник високої патріо
тичної свідомості радянських 
людей, їх непохитного баж ан
ня не тільки героїчною працею,

але й особистими коштами зміц
нювати могутність своєї соціа
лістичної держави.

У капіталістичних країнах 
також випускаються державні 
позики, але вони корінним чи
ном відрізняються від наших 
радянських позик. В країнах 
кап італізм у позики служать за
собом додаткової експлуатації і 
пограбування трудящих. Кошти, 
одержані від позик, використо
вуються там для покриття ко
лосальних видатків на озброєн
н я , на п ідготовку загарбницьких 
війн.

Тягар платежів, зв’язаних з 
погашенням ви пущених позик 
і уплатою процентів по них, 
звалюється на плечі трудящих. 

Державні позики в країнах 
к а піталізму ведуть до посилен
ня зубож іння трудящих мас, 
служать знаряддям збагачення 
бурж уазії. Через механізм 
податків і позик величезні суми 
народного прибутку у кап іта
лістичних країнах переложу
ються в кишені буржуазії. 

Зовсім інш е становище в ра

дянській країн і. Наші державні 
позики— творчі позики. Вони 
використовуються на розвиток 
продуктивних сил країни , вони 
множать народне багатство. 
Продуктивний характер наш их 
позик забезпечує можливість 
погаш ення ї х за рахунок рос
тучих нагромаджень соціаліс
тичної держави, за рахунок 
прибутків.

Інтереси держави і особисті 
інтереси громадян у нашій 
країні єдині. Будучи важ ливим  
джерелом ф інансування народ
ного господарства,  радянські  
позики дають і великі прибутки 
для трудящих. Тільки за 1948 
рік населенню виплачено в и г 
р аш ів (включаючи варт ість об 
лігацій) на суму біля 1 ,4  м іл ь я р 
да карбованців. Прибутки по 
позиках щорічно одержують 
мільйони трудящих радянської 
к р а їн и .

І. СИНЕЛЬНИКОВ,
зав. центральної ощадкаси.

Редактор О. ЦИБУЛЬСЬКИЙ.
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