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ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

Під прапором марксизму- 
ленінізму, під керівництвом 
комуністичної партії—вперед, 
до перемоги комунізму!

(Із Закликів ЦК КПРС до 1 Травня 1960 року).

Немає на землі та- 
кого куточка, де б 
люди не знали Володи- 
мира Ілліча Леніна. 
 Представники бага- 
 тьох народів залиши- 
 ли історії свої спогади, 
 статті, розповіді, піс- 
 ні і вірші про великого 

вождя народів, про 
найбільш мудрого і 
 любимого вчителя й 

друга трудящих.
 Ось деякі з цих схви- 
 льованих висловлю- 
 вань.

ВЕЛИЧ Леніна поля
гає саме в тому, що 

і він геніально поєднував 
І теорію з практикою, роз- 
' вивав теорію, узагаль- 
> шоючи нові явища в 
. житті, вмів підмітити 
головні тенденції в роз
витку суспільства і оз- 

, броював партію і робіт
ничий клас ясною про
грамою будівництва ко
муністичного суспіль
ства.

Володимир Ілліч tіо
ній сказав: «Комунізм— 
це є Радянська влада 
плюс електрифікація 
всієї країни». Це було 
сказано мудро й прозор
ливо... Геніальність ле
нінської формули в то
му, що вона дає в не
розривній єдності полі
тичну (Радянська влада) 
і економічну (електри
фікація всієї країни) 
сторони будівництва ко
мунізму.

М/С. ХРУЩОВ.

ПРОСТЕЖУЮЧИ все 
життя Володимира 

Ілліча, ми наочно бачи
мо, як безустанно, день у 
день відточувалась гост
ра думка Леніна. Але, по
дібно до Маркса, Ленін 
у своїй велетенській 
науковій роботі особли
во запалювався в тих 
випадках, коли ця робо
та підводила його до 
ключових позицій, до 
вершин, з яких відкри
валося розуміння корін
них потреб і сподівань 
мільйонних мас трудово
го народу. Йому довело
ся стояти на сторожовій, 
вахті в такі рішучі мо
менти, коли здійснюва
лись революційні зру
шення всього укладу 
життя нашого народу. 
Він був не тільки генієм 
науки, але й генієм ре
волюції, яка означала 
вирішальні зміни не тіль
ки для нашої країни, 
але й для всього світу.

Г. М. КРЖИЖАНОВСЬКИЙ.

ЛЕНІНІЗМ—ПРАПОР НАШОЇ ЕПОХИ
Разом з народами Радянсько- 

 го Союзу сьогодні урочисто 
 відзначають 90-річчя з дня на-
 родження Володимира Ілліча
 Леніна трудящі братніх соціа

лістичних країн, все прогресив
не людство.

Титан революційної думки і 
революційної дії, Ленін гені
ально продовжив, творчо роз
винув учення Карла Маркса і 

’ Фрідріха Енгельса, збагатив 
його новими положеннями і 
висновками стосовно до нових 
історичних умов. Завдяки цьо
му безсмертному науковому 
подвигу Ілліча, марксистське 
вчення по праву стало назива
тися марксизмом-ленінізмом. 
Воно витримало всебічні ви
пробування часу і довело на 
практиці свою велику життєву 
силу.

Весь хід історії протягом 
останніх десятиріч блискуче 
підтвердив ленінський аналіз 
капіталізму в його останній, 
імперіалістичній стадії і зроб
лений з цього аналізу висно
вок про те, що сучасна епоха 
—це епоха занепаду і краху 
капіталізму, неминучої заміни 
його соціалізмом, що немину
чим є відпадіння від капіта
лізму все нових і нових країн, 
яке почалося перемогою в на
шій країні Великої Жовтневої 
соціалістичної революції.

Соціалізм давно вийшов за 
рамки однієї країни і перетво
рився на світову систему.

Самою природою соціалізму 
обумовлюється міцна братер
ська дружба соціалістичних 
держав, керованих марксист
сько-ленінськими партіями.

ПРАВИЛЬНЕ розу
міння Леніна і 

ленінізму означало кі
нець капіталістичного 
ладу в багатьох країнах 
і привело трудящий на
род па шлях свободи й 
соціалізму.

Антонін ЗАПОТОЦЬКИЙ. 
Чехословаччина.

З ім'ям Леніна нерозривно 
зв'язані виникнення і розвиток 
комуністичного руху — могут
ньої сили в боротьбі світового 
пролетаріату за соціальний 
прогрес і щастя трудящих. 
Міжнародний комуністичний 
рух незмірно розширився, про
сунувся далеко вперед і став 
великою силою сучасності.

Ленінізм—прапор нашої епо
хи. Ленінізм торжествує у ве
летенській ході борців семи
річки, в нових перемогах твор
чої праці будівників комунізму, 
в праці народів усіх соціаліс
тичних країн. їх приклад і 
досвід високо цінять усі наро
ди, що борються за незалеж
ність, за мир і краще життя 
па землі. Ідеї ленінізму жи
вуть, перемагають і переможуть 
у всьому світі.

ЛЕНІН, агітатор і 
 всеосяжний дер

жавний діяч майже над
людської прозорливості, 
який вмів в усіх обста
винах безпомилково і в 
повному обсягу здійсню
вати синтез революцій
ної теорії і практики,— 
завжди діяв па основі 
марксизму. Ленінізм — 
це і є марксизм.

Анрі БАРБЮС.
Франція.

ЛЕНІн живе в умах 
і серцях францу

зьких робітників, так 
само які трудящих усьо
го світу.

Кілька років свого 
життя Ленін провів у 
Парижі. Він добре знав 
Францію, і французькі 
трудящі постійно, ста
ранно вивчають ті кон
кретні оцінки, які дав 
Ленін нашому робітни
чому рухові, ті поради, 
як і він давав керівникам 
нашого робітничого ру
ху, висловлені ним зау
важення про життя на
шої країни. Геніальні 
ідеї Леніна про бороть
бу робітничого класу 
проти капіталізму в усіх 
країнах, ленінське вчен
ня, яке має міжнародне 
значення, зробили важ
ливий вплив на напрям 
боротьби французького 
пролетаріату і на долю 
комунізму у Франції.

Моріс ТОРЕЗ.
Франція.

ЛЕНІН був незапе
речним вождем 

партії, яка свідомо всту
пила в бій за владу, 
вказуючи мету і шлях 
російському пролетаріа- 
тові і селянству. Наді
лена їх довір’ям, вона 
управляє країною і 
здійснює диктатуру про
летаріату. Ленін був 
керівником великої кра
їни, яка стала першою 
в світі пролетарською 
державою.

Клара ЦЕТКІн.
Німеччина.

Рік видання 29-й

ВЕЛИЧ Леніна поля
гає саме в тому, що 

він геніально поєднував 
теорію з практикою, роз- 
вивав теорію, узагаль- 

нюючі нові явища в 
 житті, вмів підмітити 
головні тенденції в роз- 
 витку суспільства і оз- 
 броював партію і робіт- 
 ничий клас ясною про

грамою будівництва ко
муністичного суспіль
ства,

Володимир Ілліч Ле
нін сказав: «Комунізм— 
це є Радянська влада 
плюс електрифікація 
всієї країни». Це було 
сказано мудро й прозор
ливо... Геніальність ле
нінської формули в то
му, що вона дає в не
розривній єдності полі
тичну (Радянська влада) 
і економічну (електри
фікація всієї країни) 
сторони будівництва ко
мунізму.

М.С. ХРУЩОВ.
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Вічно буде ленінськеє серце
ЛЕНІНІЗМ ТОРЖЕСТВУЄ

Святкування 90-річчя з дня 
народження Володимира Ілліча 
Леніна вилилось у яскраву 
демонстрацію могутньої притя
гальної сили ленінізму для 
трудящих нашої Батьківщини, 
для людей усіх країн, усіх рас 
і націй. Ленін живе у серці 
кожного трудівника. Його вчен
ня стало прапором нашої епо
хи. В ленінізмі народні маси 
знайшли свою вищу мудрість 
в боротьбі за свободу і щастя, 
за світле майбутнє.

У всіх куточках нашої не
осяжної країни ленінізм тор
жествує у велетенській ході 
борців семирічки, в нових пе
ремогах творчої праці будів
ників комунізму. Прагнуть жи
ти і працювати по-ленынському, 
по-комуністичному сотні, тися
чі трудящих нашого району.

колгоспу «Комінтерн", Олек
сандра Нелюб—доярка колгос
пу «12 річчя Жовтня» та ін
ші обіцяли до ленінської дати 
надоїти по 1000 літрів молока 
від кожної корови. І свого 
слова дотримали. Взяті зобо
в’язання не тільки виконали, 
а й значно перевиконали.

Багато славних перемог 
здобули чабани, свинарі, трак
тористи та інші фахівці сіль
ськогосподарського виробни
цтва. І в кожному досягненні 
є частка вчення великого Ле
ніна. Ось геніальні слова, які 
дають нам відповідь на за
питання, де головне джерело 
наших перемог.

,,Причина наших перемог: 
безпосереднє звернення на
шої партії і Радянської вла
ди до трудящих мас з ука
заниям на всяку чергову труд
ність і чергове завдання; 
вміння пояснити масам, чому 
треба налягти з усієї сили то 
на один, то на другий бік 
радянської роботи в той чи 
Інший момент; уміння піднес
ти енергію, героїзм, ентузіазм 
мас, зосереджуючи револю
ційно напружені зусилля на 
найважливішому черговому 
завданні" (т.30, стор. 117).

У кожному колгоспі, на кож- 
ному підприємстві району пра- 
цюють комуністи. Вони ведуть 
за собою багатомільйонну ар- 
мію трудящих по шляху, на
кресленому Іллічем, по шляху 
будівництва комуністичного 
суспільства.

Комунізм—світле щастя люд
ства—черпає свої сили і міць 
г кожному селі і місті, у сер- 
(і і праці кожного чесного 
'ромадянпна Союзу РСР. Золо- 
'пй фонд комуністичного дос- 
атку створює кожний, хто сьо- 
одні працює краще, ніж учо- : 
а, а завтра працюватиме кра- ; 
5Є, ніж сьогодні. Ленін учить 
гас: ,,Менше політичної тріс- 
отні. Менше Інтелігентських ’ 
озмірковувань. Ближче до 
киття. Більше уваги до того, 
ік робітнича І селянська маса 
іа ділі будує щось нове у І 
воїй буденній роботі. Більше г 
еревірки того, наскільки ко- j 
іуністичне це нове11 (т. 28, ] 
гор. 79). і

Чп будує щось нове Любов

Люди колгоспниї ланів і 
ферм у минулому році здобули 
велику перемогу у виробни
цтві продуктів рільництва і тва
ринництва. Ще вищі рубежі 
намітили наші славні робітни
ки і колгоспники у другому 
вирішальному році семирічки. 
Розгортається велика боротьба 
за дострокове виконання намі
чених планів. Що ти зробив 
сьогодні для виконання семи
річки за п'ять років?—такий 
клич лунає сьогодні у кожній 
бригаді, на кожній фермі.

В дні ленінської трудової 
вахти колгоспи, підприємства, 
бригади здобули перемогу в 
соціалістичному змаганні з тру
дівниками Олександрівського 
району. Новомиргородці ви
робили на 100 гектарів угідь 
по 15,6 центнера м'яса, по 
36,6 центнера молока. Вже 
працюють у рахунок травня 
окремі підприємства району.

Заспівувачами змагання ви
ступають тваринники колгоспів 
імені Фрунзе, імені Ватутіна, 
імені Крупської, «Іскра», де в 
першому кварталі реалізували 
по 38—22 центнери м’яса на 
сто гектарів угідь. А доярки 
сільгоспартілі «12-річчя Жовт
ня» до 22 квітня виробили 
більше як по центнеру молока 
на кожний гектар землі.

Наші славні трудівниці Ні
на Кабаченко—доярка Капіта- 
нівського відділку радгоспу, 
Олександра Тертична—доярка

У дні ленінської вахти
З НЕБУВАЛИМ трудовим піднесенням несуть ленін- 
ську вахту хлібороби сільськогосподарської арті

лі "Комуніст". Прагнучи виконати взяті соціалістичні 
зобов'язання, вони успішно завершили сівбу ранніх 
ярих колосових і трав на площі 553 гектарів, цукрових 
буряків—на 240 гектарів, соняшника—на 60 гектарів.

У кращі агротехнічні строки закінчили посів ран- 
ніх ярих, цукрових буряків і соняшника колгоспи 
„40-річчя ВЛКСМ" та "12-річчя Жовтня".

Г. ДІГТЯР, 
головний агроном райсільгоспінспекції.

ДОЯРКА колгоспу „12-річчя Жовтня" Олександра 
Семенівна Нелюб, ставши на ленінську вахту, 

обіцяла до 22 квітня—90 річчя з дня народження 
В. І. Леніна—надоїти по 1000 літрів молока від кожної 
фуражної корови. Слова свого вона дотримала: на 
сьогодні надоїла по 1029 літрів молока від корови.

М. КОВАЛЬ, 
завідуючий молочно-товарною фермою.

♦
ОЛЕКСАНДРА Романівна Тертична—доярка кол-
 госпу "Комінтерн" відзначає знаменну дату 

виконанням свого зобов'язання—надоїла за станом на 
22 квітня по 1050 літрів молока від кожної корови.

Я. КОНДРАТЕНКО.
 

ЗА 20 днів квітня виготовити 85 шаф, 35 диванів, 
25 матраців—таке зобов'язання в дні ленінської 

вахти взяли робітники мебльового і механічного цехів 
промислової артілі імені М.Горького. Сьогодні з радістю 
доповідаємо про те, що мебльовики додержали слова. 
Механічний цех за цей час випустив додатково напівфа
брикатів на 100 шаф.

Ф. ЖОРНЯК, 
технічний керівник артілі.

 *

Натхненною працею відзначає 90-річчя з 
дня народження Володимира Ілліча Леніна ко

лектив Ново-Миргородського цегельно-черепичного за
воду. На всіх виробничих дільницях широко розгорнуте 
соціалістичне змагання. Кожний прагне внести свій 
вклад у дострокове виконання зобов’язання: виробити 
понад план у цьому році 700 тисяч штук цегли.

І сьогодні ми з гордістю повідомляємо про здобу
тий успіх. На 20 квітня випалено понад завдання 285 
тисяч штук цегли. На цю ж дату виробнича програма 
квітня виконана на 120 процентів. Енергійно, з пере
виконанням норм трудиться багато робітників, а особ
ливо серед них заготівники глини Л. М. Паровенко, 
І. П. Буша, випалювачі цегли О. Г. Анцупов, В. Н. Дер
кач, Б. М. Суслов.

 Г. БОРИСКО,
виконроб заводу.

Рідна Москва.
Фото; Н. Грановського (Фотохроніка РАТАУ).

Галалюк—дівчина з колгоспу 
імені Куйбишева, яка після 
десятирічки стала свинаркою? 
Так, будує. Вона уважно ви
вчила досвід знатного майстра 
свинарства Ярослава Чижа. Ра
зом з подругою Оленою Ульян- 
цевою стала доглядати 512 сви
ней. І вже є перші наслідки. 
Любов одержала за місяць при
росту кожної голови свиней 
14—15 кілограмів.

—До кінця року з подругою 
відгодуємо 1200 свиней. І у 
нас обов'язково буде свинина 
дешевою. Хай тільки правління 
артілі більше дбає про механі
зацію трудомістких процесів на 
фермі,—так заявила недавно 
Л. Галалюк на бюро райкому 
партії в урочисту і хвилюючу 
для неї хвилину—в день при
йому її в ряди добровільного 
бойового союзу однодумців-ко- 
муністів.

Виступ В. І. Леніна на Красній площі. Травень 1919 року.
Картина художника П. Васильєва.

Комунізм—світле щастя люд
ства—черпає свої сили і міць 
у кожному селі і місті, у сер
ці і праці кожного чесного 
громадянина Союзу РСР. Золо
тий фонд комуністичного дос
татку створює кожний, хто сьо
годні працює краще, ніж учо
ра, а завтра працюватиме кра
ще, ніж сьогодні. Ленін учить 
нас: "Менше політичної тріс
котні. Менше Інтелігентських 
розмірковувань. Ближче до 
життя. Більше уваги до того, 
як робітнича і селянська маса 
на ділі будує щось нове у 
своїй буденній роботі. Більше 
перевірки того, наскільки ко
муністичне це нове" (т. 28, 
стор. 79).

Чи будує щось нове Любов

Хлібороби району, готуючись 
до знаменної дати, успішно 
завершили сівбу ярих зернових 
і технічних культур. На висо
кому рівні агротехніки посіяли 
цукрові буряки. Ближчим ча
сом буде посіяно майже на 30 
тисячах гектарів кукурудзу— 
королеву полів. Так трудівни
ки ланів закладають фунда
мент високого врожаю.

Жити і працювати по-ленін- 
ському, по-комуністичному! 
Ось які прагнення оволодіва
ють свідомістю трудівників кол
госпного села. У кожному 
колгоспі виступають нині на 
передній край послідовники 
Ярослава Чижа і Олександра 
Гіталова, славні буряководи і 
кукурудзоводи. Десятки бригад 
і цехів промислових підпри
ємств борються за високе зван
ня називатись колективами ко
муністичної праці.

На героїчні діла запалює 
людей невмируще вчення Воло
димира Ілліча Леніна, яке пе
ретворюється в гігантську ма
теріальну силу—в комунізм.

З. ПРИСЯЖНИЙ, 
перший секретар райкому 
партії.

Ольга Гержован пішла пра
цювати на молочно-товарну 
ферму колгоспу імені Сталіна 
після закінчення семирічки. 
Спочатку доглядала телят, а 
згодом стала дояркою. Добре 
трудилась дівчина. Виростила і 
роздоїла корів. І сталося так, 
що одна з доярок занедбала 
групу корів. Вони вже майже 
зовсім перестали давати моло
ко. Не витримала Ольга такої 
наруги над тваринами. Попро
хала у правлінні, щоб закрі
пили за нею занехаяну групу 
корів. Там згодились. Працює 
О. Гержован третій місяць. 
Уже є наслідки. Надої стали 
зростати, хоч і кормів хороших 
в артілі немає.

• А недавно Ольга подала зая
ву в первинну партійну орга
нізацію, в якій писала: «Хочу 
жити і працювати так, як учить 
нас рідний Ілліч. Прошу прий
няти мене кандидатом у чле
ни КПРС".
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в грудях революції горіть
„Дорогие братья и сестры!"

Такими теплими словами по
чинає листа Іван Іванович Те
рехов до хліборобів сільсько
господарської артілі імені Кар
ла Маркса.

Прибув лист у Кам’янку з 
підмосковного колгоспу «При
зыв" від прославленого меха
нізатора, якого знають далеко 
за межами Серпуховського ра
йону. Адже це він торік восе
ни виступав з лекціями на 
Всесоюзній виставці досягнень 
народного господарства. Слуха
ли І. Терехова хліборобп Ро
сії, України. Білорусії, Казах
стану слухали простого кол
госпного механізатора практи
ки і вчені. А розповідав він 
про свої звичайні колгоспні 
справи.

Торік Іван Іванович побував 
у нашому колгоспі. Цікавився, 
як ланка механізаторів виро
щує кукурудзу. Повернувся у 
свою артіль і став готуватись 
до комплексного впрошування 
і збирання кукурудзи. Він по- 
новому обладнав сівалку при
строєм для паралельного пере
несення мірчого дроту.

В турботах і напруженні ми
нуло літо. І наслідки хороші. 
Пo 735 центнерів зеленої маси 
кукурудзи зібрав Іван Івано
вич на кожному з 230 гекта
рів посіву! А затрати праці 
майже у 4 рази нижчі проти 
інших агрегатів, що працюва
ли по-старому.

Іван Терехов не тримає в 
секреті своєї перемоги. У листі

до кам'янських механізаторів 
пише: «Висилаю вам, дорогі 
друзі, свої креслення і пояс
нення до них. По них я ви
готовив пристрій для паралель
ного перенесення мірчого дро
ту кукурудзосівалки. Квадрати 
одержав хороші. Раджу і вам 
так переобладнати сівалку».

Нам ямські механізатори з 
вдячністю використали хорошу 
пораду російського брата. Об
ладнали сівалку пристроєм, 
який виготовили за крес
леннями Івана Терехова.

—І квадрати тепер у нас 
добрі виходять, — розповідає 
Олександр Афанасьев—брига
дир механізаторів.

Дружба. Хороша міцна друж
ба вже багато років триває між 
кам’янськими хліборобами і 
трудівниками артілі «Призыв». 
Це дійсно взірець справжньо
го змагання і братерської вза
ємодопомоги.

Кожного року обмінюємось 
делегаціями, радимось, діли
мось кращим досвідом.

Виросла і зміцніла ця ве
лика дружба під сонцем ленін
ських ідей, під мудрим керів
ництвом Комуністичної партії.

У Кам’янці кожний колгосп
ник говорить про трудівників 
підмосковного колгоспу: «Наші 
рідні російські брати». А скіль
ки тепла, скільки щпрості у цих 
звичайних і простих словах.

І. ВОРОПАЙ, 
голова правління колгоспу 
імені Карла Маркса.

Кременчуцька ГЕС—важливий 
ступінь у каскаді гідроелектро
станцій на Дніпрі. Її перші чо
тири гідроагрегати до дня від
криття XXІ з’їзду КП України 
виробили 25 мільйонів кіловат- 
годин електроенергії. Тепер 
монтуються п’ятий і шостий 
агрегати. Будівники вирішили 
пустити ГЕС на повну потуж
ність до 43-х роковин Велико
го Жовтня—на два роки рані
ше встановленого строку.

Мине ще небагато часу, і во
ди могутнього Дніпра потечуть 
у Кременчуцьке море. Воно 
вмістить 13 мільярдів кубомет
рів води. Посушливі райони 
Придніпров’я одержать живлю
щу вологу. Значно поліпшиться 
і судноплавство.

На фото: на одній з дільниць 
будівництва ГЕС.

Фото М. Селюченка
(Фотохроніка РАТАУ).

ЛЕНІН
Проходить планетою

Ленін.
Кордонів і меж він не зна.
В турботі про людство 

щоденній
Дорога у нього ясна.
Проходить планетою 

Ленін
В суворій і мужній красі.

І чорний, і жовтий, і білий— 
Його розуміють усі.
Проходить планетою

Ленін 
І темряву світлом скоря. 
І сонцем горить полуденним 
Червона звитяжна зоря"

Ленгстон Х‘ЮЗ. 
(Переклад з англійської).

Рідний і великий Ленін
В Ульяновську пароплави 

зупиняються надовго. Вгору чи 
вниз іде пароплав, люди поки
дають палуби і, піднімаючись 
від пристані по крутих вули
цях, нетерпляче запитують: 
«Як пройти до будинку 
Леніна?»

Перегортаєш сторінки книги 
відвідувачів у Будинку-музеї 
і відчуваєш: цей маленький, 
оточений тополями будинок 
стоїть у центрі уваги’ всієї 
землі. Ось готика німецького 
пропису— враження делегації 
робітників НДР, ось в’язь араб
ських літер—думки про Леніна 
сірійського вчителя Ахмеда Ха- 
шіма, ось своєрідний рисунок 
китайських ієрогліфів і виве
дені по лінієчках дитячі рядки: 
«Дорогий дідусь Ленін...» По
черки різні, наріччя різні, а 
почуття єдині.

Дев’яносто років тому тут 
народилась велика людина 
Землі, геній революції, вчи
тель, вождь і друг трудового 
народу Володимир Ілліч Ленін. 
Була весна. По Волзі вже 
пройшла крига. Широка ріка, 
заливаючи, луки низького лі
вого берега, котила води повз 
злиденні губернії Росії. І хто 
міг знати, що, хоч попереду 
знову будуть холоди, весна 
прийшла тоді на землю вже 
надовго—почалась весна Люд
ства.

Який величний подвиг Леніна, 
що наблизив цю весну!

Свою незламну волю, не
стримну енергію, всі сили ро

зуму і серця віддав він справі 
визволення пролетаріату. Ленін 
викував партію нового типу. 
І, як весняні струмки, проби
ваючись крізь товщу снігів, 
зливаються в бурхливі ріки, 
так сили пробуджуваних на
родів Росії збиралися навколо 
ленінської партії для боротьби 
з царизмом, для перетворення 
несправедливого, експлуататор
ського суспільного ладу у віль
ний, щасливий, соціалістичний 
лад.

Перші організовані страйки 
робітників... Перші з’їзди на
шої партії... Загострена бо
ротьба селян за землю... Вес
няний вітер оновлення гуляв 
по просторах Росії. Він став 
бурею в переможному Жовтні 
1917 року, який змінив увесь 
хІД історії.

Від перших «Союзів бороть
би за визволення робітничого 
класу»—до великої Комуні
стичної партії Радянського 
Союзу, від першої в світі дер
жави робітників і селян—до 
могутнього табору соціалізму, 
що об’єднав півсвіту,—в цьому 
Ленін, його життя, його бо
ротьба, його геній, його зали
шена людям спадщина.

З кадровим робітником заво
ду «Динамо» А. С. Проховим 
ми йдемо до станції метро по 
широкому проспекту Півден
ного Заходу—нового району 
Москви. Він щойно виступав 
перед школярами із спогадами

(Закінчення на 4 стор.).

Велике спасибі
У серці моєму горітиме вічно 

незгасимий вогонь любові і вдяч
ності В. І. Леніну і його вірним 
синам-комуністам. Адже ці мужні 
борці послухали мудрої поради 
Ілліча і зломили старі царські 
мури, вивели знедолених людей з 
неволі на широку дорогу вільної 
праці і щастя.

Давно це було. Ще в роки ім
періалістичної війни. Зайшов до 
нас у хату поранений солдат. Пи
ти попросив. Глянула я на нього, 
і серце моє завмерло. Стоїть 
змарнілий, худий. Запросили йо
го до столу. Дали їсти. А жили 
ми тоді в нужді і злиднях. Поїв 
солдат борщу. Подякував та й 
став розповідати про війну:

—Цар і поміщики війну затія
ли, а гинуть, мов руді миші, прос
ті замучені люди. Та скоро буде 
кінець і царю і війні.

Такі слова про царя я тоді 
вперше почула. Лякали вони ме
не. Але десь у душі ворушилась 
інша думка. І я ще уважніше слу
хала. Солдат розповів, що Ленін 
за правду, за бідняків пішов вій
ною проти царя.

Як буде без царя? Такі думки 
непокоїли довго мене після цієї 
розмови.

А тепер... Навіть згадувати бо
ляче про мОЇ МОЛОДІ роки, які ми- 
нули в тяжких злиднях і поне
вірянні. Дівчиною ходила на за
робітки по економіях. Влітку гну
ла спину за сніп. Серпом жала 
пшеницю у пана від зорі і до зо
рі. Всю зиму сиділа біля прядки. 
Ніякої втіхи, ніякої радості не 
зазнала. Тепер же щаслива дітвора 
біжить кожного ранку до школи. 
Закінчить школу—рідний колгосп 
на роботу влаштує. Та не серпом, 
ні, а комбайном збирають хліб.

Колись ми навіть не могли мрія
ти про такі машини, які нині об
робляють поля, сіють і збирають 
урожай.

Жити і працювати в наш час— 
велике щастя. І я добре розумію, 
що це щастя до нас не саме при
йшло. Ленін, Партія комуністів 
викували його.

Зайдіть до нас у колгосп. Йо
му щойно тридцять років минуло. 
Правда, після Вітчизняної війни 
довелося все знову споруджувати. 
Отже, можна рахувати лише 15 
років нашому відродженому гос
подарству. Та замилується ним 
кожний. Ген за селом біліють 
колгоспні приміщення. Їх там ба
гато. І всі міцні, цеглові. Все це 
добро сім’ї колгоспної, трудової. 
А в приміщеннях тих і корови, 
і свині, і вівці, і кури. Знаю я, 
що колгосп наш не пасе задніх 
по надоях молока. І радісно ме
ні. Щаслива за синів і дочок на- 
ших. Вірю, що вони скоро кому
нізм побудують.

А в перші роки колективізації 
нам було важко. Та ми вірили в 
перемогу соціалізму. І перемогли. 
Хто ж допоміг нам? Великий Ле
нін. Його вічно живе вчення. Йо
го вірні сини-комуністи. Партія 
ленінців завжди нас кликала і ве
ла вперед.

Ще в перші роки існування ар
тілі часто нам говорили комуніс
ти, що скоро буде наше життя 
щасливим, радісним і світлим. І 
лампочки Ілліча засяють у кож
ній хаті.

—Коли ж то буде, — казали 
деякі колгоспники.—Ще довго 
ждати. 

Та діждалися! І в моїй хаті те
пер горить яскравим вогнем елек
трична лампочка. Та ще й не од
на. А хто засвітив це чудо-світ- 
ло? Мій рідний колгосп. Хто йо
му допоміг? Партія ленінців.

Велике їм спасибі!
Фросина БУША, 

пенсіонерка колгоспу імені 
Чкалова.

В. І. Ленін, Н. К. Крупська і А. і. Єлізарова в саду в Горках з дітьми. Серпень вере- 
сень 1922 року.
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Вечное имя
Вечное имя на мраморе сером,
В сердце горячем, в свободном уме.
В сильном и добром, дружном и смелом 
Жить негасимо ему на земле.

Рождаются дети в семьях счастливых, 
Назвать их нам хочется имям твоим. 
Не ищем мы громких имен и красивых, 
Но будьте, как Ленин, всегда говорим.

Ленина имя, как солнце сияет,
К миру и дружбе народы ведет.
Правда неправду в борьбе побеждает, 
И коммунизма рассвет настает.

Вечное имя в народе свободном, 
Нет, не стереть, не разрушить врагам. 
Жить вечно идеям его благородным, 
Жить вечно его драгоценным трудам!

Иван РОМИЧЕВ,

киномеханик Ново-Миргородского 
городского Дома культуры.

До знаменного дня |
Педагогічний колектив Но

во - Миргородської середньої 
школи № 2 до ленінських днів 
завчасно склав план заходів. 
Все, що намічали, ми провели 
у життя.

Майже у кожному кла
сі були проведені бесіди. Ви
готовлено багато фотомонтажів. 
Вийшли спеціальні номери 
стінних газет, присвячені 90- 
річчю з дня народження Во
лодимира Ілліча Леніна.

Учні 3 — 10 класів брали 
активну участь в озелененні 
міста і посадили в загаль
ній кількості близько 700 де
рев. Під час місячника по роз
повсюдженню книг реалізова
но літератури на суму понад 
2 тисячі карбованців.

В. МАЛАХОВСЬКИЙ, 
завуч школи.

★ ★ ★

У Ново-Миргородській шко
лі №3 відбувся вечір зустрі
чі з С. Бородіним, який кіль
ка разів бачив Володимира Іл
ліча. На вечорі С. Бородіну 
були вручені подарунки. Тре
тьокласник Толя Кривохатько 
подарував власноручно виго
товлену поличку. Валя Україн
ська, учениця 4 класу, під
несла С. Бородіну вишитий 
нею портрет В. І. Леніна. Гість 
тепло подякував дітям.

Л. ГЕТЬМАнЧУК, 
старший піонервожтий.

★ ★ ★

Працівники міської бібліоте
ки виготовили до 90-річчя з 
дня народження В. І. Леніна 
бібліотечний плакат на тему 
«Великий, близький, рідний».

Кілька разів ми проводили 
бесіди про любимого вождя, 
організовували голосні читан
ня. Зокрема прочитали книгу 
«Юність Леніна».

Зараз особливо великий по
пит на літературу про Леніна 
і його твори.

А. ЯЦКУЛ,
завідуюча бібліотекою.

ВОЛОДАР ДУМ І ЩАСТЯ НАРОДІВ
В. МАЯКОВСЬКИЙ

Товаришу Ленін,
в заводі димнім,

на полі,—
в жнива

чи морозяним днем,— 
вашим,

товаришу, 
серцем

і іменем
мислимо,

дихаєм,
боремось

і живем!

Ілліч—найвищий ідеал—
Живе в серцях народу.

Ой, встань, Ленін, подивися, 
Твої мрії вже збулися— 
Комунізму зоря сходить,
Де радянський народ робить.

Ми для миру всі працюєм, 
Творим щастя для людей.
Нам освітлює дорогу 
Сяйво ленінських ідей.

Люба пісня, пісня щира 
Тих героїв звелича,
Хто веде людей до миру 
По дорозі Ілліча!

Не погаснуть сонцеві —
У віках світити, 
Не забути Леніна, 
Поки й людям жити!

Юліус ФУЧІК 
(Чехословаччина)

Ленін став символом спра- 
ведливої боротьби за права 
тих, хто їх не мав, символом 
перемоги в цій боротьбі.

Суканта БХАТТАЧАРІЯ
(Індія)

Леніна світле ім’я 
Сьогодні в наших серцях. 
Товаришу,
Недарма революції
Ми чуєм в грудях прибій. 
Ленін в мені сьогодні, 
Ленін живе в тобі.
Народ наступає—і вже 
Здригнули ворожі ряди.
Далеко лунає грізний 
Ленінський крок твердий.

ПАК ПХАЛ ЯН
(Корея)

Віддавши серця весь запал 
За щастя, за свободу,

Біля портрета
По кімнаті світлій з сином я пройдусь, 
До портрета в рамі підведу малятко.
— Це великий Ленін, рідний твій дідусь, 
А мені і мамі він як добрий татко.

Подивлюсь навколо —бачу жовтенят, 
Піонерів дружних в галстуках червоних, 
Комсомольське плем'я —бойових орлят. 
Комуністів славних, що ведуть колони.

Цим же шляхом йтиме з друзями і син, 
Бо в житті немає кращої дороги.
Поведе їх Ленін до ясних вершин, 
Як водив нас завжди він до перемоги.

Виростають діти —ними я горджусь.
Вже повча сестричку старшеньке хлоп’ятко: 
—Ленін—найрідніший твій і мій дідусь, 
Таткові і мамі найдобріший батько.

м. Ново-Миргород. Микола СУХОВ,
 учитель.

Рідний і великий Ленін
про Володимира Ілліча. Ще 
схвильований своєю розповіддю, 
оглядаючи ряди світлих, висо
ких будинків, він говорить:

—Красиво! Коли б бачив 
Ленін!

Як часто ми повторюємо цю 
фразу! Колоситься пшениця на 
неозорих просторах вчорашньої 
цілини. Летить до Сонця ра
дянська космічна ракета. Дає 
перший промисловий струм 
атомна електростанція... І щора
зу тисячі людей повторюють. 
«Коли б бачив Ленін».

А він бачив. Точніше-пе
редбачав. У роки царської 
реакції, в сибірському заслан
ні він бачив Росію вільною. 
І працював над програмою пар
тії. яка вказувала шлях до 
свободи. Молода Радянська 
Республіка була розорена ім
періалістичною і громадянською 
війнами, не вистачало найбільш 
необхідного, а Ленін бачив її

Закінчення. Початок на 3-й 
сторінці.

вже вкритою сіткою електро
станцій, залитою вогнями но
вобудов. За його пропозицією, 
з його безпосередньою участю 
розробляється план електрифі
кації Росії. «Треба уміти мрія
ти»,—говорив Володимир Ілліч. 
І умів повести роботу так, що 
смілива мрія ставала реальним 
завданням, розв’язати яке для 
щастя людей треба було щоб 
то не стало. Ленінська партія, 
партія комуністів успішно здій
снювала одну за одною най- 
сміливіші мрії!

Про комунізм людство мріяло 
віками. «Комунізм—це є Ра
дянська влада плюс електри
фікація всієї країни»,—вказав 
Ленін мільйонам людей прак
тичний шлях побудови кому
нізму. «Як по-ленінськи про
сто і ясно!»—сказав недавно 
Микита Сергійович Хрущов на 
Всесоюзній нараді по енерге
тичному будівництву, де намі
чались плани остаточного здій

снення ленінської мрії про 
електрифікацію всієї країни.

Думки і накреслення Леніна, 
його мрії і зараз осяюють шлях 
людству. Ми живемо в час, 
пройнятий ідеями Ілліча.

Як і передбачав Ленін, роз
валюються тили імперіалізму. 
Велика Жовтнева соціалістична 
революція збудила великі і ма
лі народи. Розгром фашизму 
в другій світовій війні допоміг 
одним країнам стати на шлях 
соціалістичного будівництва, ін
шим — скинути ярмо коло
ніального рабства. У згур
тованому соціалістичному та
борі пліч-о-пліч з Радянським 
Союзом стоять країни народ
ної демократії, великий Китай, 
Корея, В’єтнам. Назавжди по
кінчили з колоніальною за
лежністю народи Індії, Індо
незії...

У столиці Індонезії — Джа
карті до групи радянських лю
дей підійшов рикша.

—Ленін! — сказав він, і, 
посміхаючись, простягнув нам

маленький значок. Це був герб 
Радянського Союзу, дбайливо 
випиляний з нашої монетки, 
яка невідомо як і коли потра
пила на острів Яву.

—Ленін!—наполегливо по
вторив рикша.

Для нього, як і для мільйо
нів людей на всій земній кулі, 
Ленін і. Радянський Союз не
розривне ціле. І ми дуже по
шкодували, що, не знаючи мо
ви, не могли розповісти йому 
про те, як у 1918 році Воло
димир Ілліч, розглядаючи по
даний художником проект цьо
го герба, викреслив на малюн
ку меч.

Ми б’ємося, ми воюємо і 
будемо воювати, поки не закрі
пимо диктатуру пролетаріату 
і поки не виженемо з наших 
меж і білогвардійців і інтервен
тів...—сказав тоді Ленін. — 
Завойовницька політика нам 
зовсім чужа... Війна наша 
оборонна, і меч — не наша 
емблема.

Минули роки. Ленінська ідея 
мирного співіснування, зрозу
міла і близька простим людям

усіх країн, стала могутньою 
силою, здатного відвернути вій
ну. Здійснюючи ленінську по
літику миру, наша країна по
слідовно і неухильно виступає 
за загальне роззброєння, і весь 
світ з захопленням дивиться 
на велике дітище Ілліча—Ра
дянський Союз.

...Невисока на зріст людина в 
кепці, у розстебнутому пальто, 
проста, як сама правда — та
ким його запам’ятали люди, 
яким пощастило бачити Леніна 
па мітингах. Вимогливий до 
себе і до товаришів, уважний 
до кожної людини і безмежно 
скромний—таким його знали 
ті, хто мав щастя з ним пра
цювати. Непримиренний і не
щадний — таким його знали 
вороги робітничого класу, з 
якими він боровся все життя.

А для робітників і селян 
усієї землі вн—геній револю
ції, вчитель, вождь і друг, 
який наблизив весну Людства.

Тімур ГАЙДАР.
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