
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!*иннІ»

СЕРЦЕМ
І ИМЕНИЯМ

овоградського обкому лксиу

народження 
Володимира 

Ілліча 
ЛЕНІНА

ЕСНЯНИЙ ДЕНЬ — 22 квітня — ми на
зиваємо Ленінським, І . підкреслюємо 
цим, що не тільки і не стільки СВІТЛОЮ 
пам’яттю про най'величнішу людину е 
для. нас цей день. Ленінське — не вмі-і 
щаєт.ься в .рамки минулого. Ленінське —<
значить завжди сьогоднішнє, а тому — 
завжди майбутнє. Ленінський день—день 

вимогливого самозвіту Для Коленого, день, колп( 
Залишившись наодинці зі знайомим строгим, при
мруженим ПОГЛЯДОМ, МИ ПОВИННІ бути ГОТОВІ ВИ
МОВИТИ.'. «Товаришу Ледіи, я вам доповідаю...» Ні, 
не рапортом повинно це бути. Розмовою про те( 
що зроблене і завойоване, і про те, що іще треба 
зробити.

Іллічем позначені близькі й далекі комуністичні 
рубежі. Крок за кроком, у боях і в праці' відвойоч 
вували їх наші діди й батьки. Вони просунулися 
вперед далеко і міцно, вони віддали все, щоб ви
конати заповідане вождем. Сьогодні ленінські за
повіти — паш компас. Компас двадцятилітніх.

Навчатися. Це здається таким простим і прін 
родним у час загальної письменності і масового

ТОВАРИШУ

паломництва в інститутські аудиторії. І все ж та
ки, як ніколи, сучасне це леїіінське гасло. «Не
письменна людина стоїть поза політикою», — по
переджає Ілліч. І глибоко ПОМИЛЯЄТЬСЯ тощ хто 
розуміє неписьменність тільки як відсутність дип
лому чи принаймні шкільного атестату, Комуніс
тична теорія — наша зброя в двобої з усім, що 
дісталося від минулого, наш компас па шляхах 
сьогоднішніх і завтрашніх. Комуністична теорія — 
наше слово і-паша справа.

Саме справа! Тому що — знову-таки ленінське 
пояснення — комуністичні книги і брошури самі 
по собі ще не виховують політиків. Ми радіємо ко
лосальному інтересові народу до ленінізму.

Справа, відданість справі були його плоттю й 
кров’ю, стрижнем його характеру. Велика справа 
революції сформувала його. Саме сформувала! 
Тому що немає ленінського характеру, раз і на. 
завжди захололОго, великого мало не з пелюшок. 
Були у Ілліча хвилини пекучих сумнівів, титаніч
ної боротьби не тільки з ідейними ворогами, а й 
з самим собою. Прочитайте хоча б його роботу 
«Як ледь не погасла «Іскра»?» — і ви будете вра
жені тим, як рвав він прив’язаність до свого вчи
теля Плеханова, як карав свою захопленість ним, 
І якщо ви хочете робити ЖІЇТТЯ з великої ЛЮДИНИ,- 
не обійдіть увагою, вникніть у цю боротьбу моло
дого Ульянова з самим собою, якої вимагала від 
нього справа революції.

І це буде для вас Ще одним Ленінським уроком, 
Уроком, який передбачає творче засвоєння, а не 
наслідування. І потрібно навчатися ленінської" 
відданості справі, яку всім нам продовжувати, 
Відданості, без якої немислимий характер ціль? 
пий, мужній і людяний,

(Закінчення на 2-й стор.).
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ВЧОРА, 
СЬОГОДНІ,
ЗАВТРА

У палацах культури, клу-і 
бах, бібліотеках області —« 
гаряча пора. Учасники ху
дожньої самодіяльності за
кінчують останні приготу
вання до виходу па сцену, 
художники зосереджено ог
лядають свої лозунги і 
транспаранти, в приміщен
нях бібліотек — гарно 

оформлені стенди. Скрізь 
панує урочистість, святість 
відчувається навіть у кро
ках і голосі: культармійці 
Кіровоградщини вшанову
ють ім’я Леніна.

Ось що, наприклад, пові
домили нам з Кремгеса.

Напередодні Дня народ
ження Володимира ІлЬіча 

в Палаці культури імені Ле
ніна відбулася зустріч з ста
рими комуністами, які роз
повіли про свою револю
ційну діяльність. Сьогодні 
в місті над морем — вели
кий вечір. Після доповіді 
буде дано концерт, програ
ма якого складається з 

улюблених пісень вождя, з 
творів про Леніна.

Завтра сотні кремгесівців 
вийдуть до пам’ятника Во
лодимиру Іллічу. Зведений 
хор виконуватиме пісні, по
мори покладуть до підніж
жя постаменту квіти. Потім 
в урочистій обстановці від

будеться тут, біия пам’ятни« 
ка, прийом у піонери та 
комсомол.

Незмірна шана людська 
до великого генія! Вона, як 
добре джерело, пульсує 
любов’ю, складає кантату 
грядущому.

В. ЮР’ЄВ.

В музеї В. І. Леніна Кіровоградської СШ № 3 завжди 
можна зустріти піонероожатих міста, які оминають досвід 

.пропаганди ленінського слова. Фото В. КОВПАКА.

ДНІ УКРАЇНИ У ВІРМЕНІЇ
ЄРЕВАН, 18 квітня. (Кор. РАТАУ), 

«Дні України у Вірменії», присвяче
ні 50-річчю Великого Жовтня, — 
ще одна сторінка в історії братер
ства двох радянських народів.

Делегація Радянської України, очо
лювана членом Політбюро ЦК КПРС, 
першим секретарем ЦК КП України 
П. Ю. Шелестом, яка прибула на 
торжества, знайомиться з досягнен
нями вірменського народу.

Гості зробили поїздку по столиці 
республіки, відвідали науково-дослід
ний інститут стародавніх рукописів — 
матенадаран.

У поїздці делегацію супроводять 
перший секретар ЦК КП Вірменії 
А. Є. Кочінян, Голова Президії Вер
ховної Ради Вірменської PCP H. X. 
Арутюнян та інші керівники респуб
ліки.

Великий вечір дружби, присвяче
ний Радянській Україні, відбувся 18 
квітня у Єревані. Представники гро
мадськості, які зібралися в Держав
ному академічному театрі опери та 
балету ім. О. Спендіаряна, тепло і 
сердечно зустріли делегацію брат
ньої республіки на чолі з членом По
літбюро ЦК КПРС, першим секрета

рем ЦК Компартії України П. Ю< 
Шелестом.

Відкриваючи вечір, Голова Ради 
Міністрів Вірменської PCP Б. А. Му- 
радян в особі гостей тепло вітав усіх 
трудящих Радянської України.

Присутні тепло зустріли першого 
секретаря ЦК КП Вірменії А. Є. 
Кочіняна і члена Політбюро ЦК 
КПРС, першого секретаря ЦК КП 
України П. Ю. Шелеста, які висту
пили з промовами.

Вечір закінчився великим концер
том з участю майстрів мистецтв 
України і Вірменії. Він вилився в 
яскраву демонстрацію нерушимої 
дружби і братерства радянських на
родів.



ДОРОГИЙ

ПЛАНЕТУ ЗАХИТАВ ЧЕРВОНО 
ДО БОЮ ВОДОПАДНИЙ КЛИЧ...

Фоторепродукція Ф. ВОЛКОВА з картини

УПАВ ДО НІГ СЕРДЕЧНИМ Г 
ТО ВИСТУПА ІЛЛІЧ.
худ. Г. МОСІНА. М. БРУСИЛОВСЬКОГО.

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).
Так, і людяний. Бо немає великої ідейної ціль

ності без великої людяності, — це нерозривне. У 
найтяжчі для Радянської республіки часи надміру 
зайнятий Голова Раднаркому знаходить час ро
зібратися зі справою аптекаря, у якого незаконно 
відібрали велосипед. Ленінська увага до людей? 
Правильно. Але н цільність і відданість справі, 
тому щэ не ради особистого авторитету, не ради 
того, щоб «продемонструвати» людяність, вникав 
Ілліч у всі дрібниці, — це було для нього питан, 
ня авторитету Радянської влади. Відчуй же, мо
лодий чоловіче, велику потребу злити себе з ре
волюцією Леніна, котра дісталася нам по праву 
прямих спадкоємців і за яку ми всі відповідаємо. 
Хай день народження Ілліча стане для тебе днем 
напруженої роботи розуму і серця, хай набудеш 
ти палку нагальність сказати: «Я себе під Лені
ним чищу».

Сказати відповідально і всерйоз, але і в думках

ВАШИМ, 
ТОВАРИШУ,

СЕРЦЕМ
І ЙМЕННЯМ^.

не прирікаючи себе на аскетизм. Ленінське — не 
в цьому. Всі, хто знав його, підкреслювали саме 
те, що ніщо людське не було йому чуже. Один із 
його ідейних супротивників якось гірко зауважив, 
що Ленін непереможний тому, що 24 години на 
добу він зайнятий революцією. У цій репліці не
має глузду, якщо розуміти під революцією відре- 
ченість. Але в ній же — величезне значення, якщо 
бачити в революції її істинну глибинну сутність, у 
якій титанічна праця невіддільна від життєлюб
ства, мудрість — від молодості, суворість — від 
ніжності.

Вождь революції міг усю ніч у поїзді, як$й віз 
уряд з Петрограда в Москву, писати надпотрібні 
«Чергові завдання Радянської влади» і, як дитина, 
радів з перемоги за шахівницею, він підписував 
смертні вироки ворогам нової влади і сперечався 
з Іннесою Арманд про кохання, слухав Бетховена 
і водив дитячий хоровод навколо новорічної 
ялинки. Все це він, Ленін, котрий, як ніхто інший, 
умів любити і ненавидіти, істинно добрий, котрий 
зневажав добряцтво, по-справжньому великий і 
далекий від гігантоманії. Замислись і над цим, 
наш юний друже. Урок повнокровного життя під. 
носить тобі Ілліч, життя, наповненого щастям і 
боротьбою.

«Вашим, товаришу, серцем і йменням...» — ці 
рядки великого поета — про Леніна. Ці слова — 
для пас і про пас. Адже ленінське невіддільне від 
нашого буття. П’ятдесятий рік проголошеної Іл- ;<; 
лічем влади простує країною. Прямує буднями 
економічної реформи по заводах, риштуваннями <•' 
будов, по пустинях і ріках. Прямує по наукових 
аудиторіях, концертних залах. Прямує дітнще Іл- '• 
ліча. Будемо ж частіше припадати до свіжого 
джерела ленінських думок і почуттів. Щоб звер- £ 
шити заповідане Іллічем.

ПАРИЖ

Близько 2 тисяч сту
дентів Барселонського 
університету провели 
мітинг солідарності з 
студентами, арештовани
ми на минулому тижні 
в Мадріді за участь в 
антиурядовій демонстра
ції, повідомляє агент-

«мол од и Й 
КОМУНАР»

№ 48 (7-48)» 2 стор.

НАШ, РІДНИЙ “

„ЗДРАСТУЙТЕ, 
товаришу Ленін...“

(ЛТовою документів)
ОРТАЄМО архівні доку
менти... СКІЛЬКИ Т. : .ИХ, Є-1-" 
дечних слів присвячено ‘ "
иіиу, дорогій і рідній людині!..

14 березня 1919 року в Єли- 
саветграді було урочисто 
крито Народний будинок. ТрУ" 

дящі міста послали Володимиру Іллічу 
телеграму, в якій просили дати згоду 
назвати цей будинок його іменем.

Не можна без хвилювання читати ін
ший документ. Майже сорок три роки 
тому селянські депутати Сентівської во

лості Єлисаветсрадсько. 
го повіту разом з пред* 
ставниками сусідніх во* 
лостей зібралися на свій 
надзвичайний з’їзд Рад 
І зразу ж у Москву по- 
летіла телеграма:

«Революційному вождю всесвітнього про. 
летаріату т. Леніну. Дорогий Володимир 
Ілліч! Розкріпачені з кайданів капіталу 
громадяни села Сентового, Єлисаветград. 
ського повіту, Миколаївської губернії 25 
травня цього року почали будувати лі. 
карню. її найменовано: «Лікарня імені 
В. І. Леніна».

Дорогий Володимир Ілліч! ТрудЯІЦе 
селянство доручило нам побажати Ван 
довголіття і своїм революційним пори- 
еом довести почату справу революції до 
кінця...».

(Закінчення на 3-й стор.).

Микола СУРЖОК

Знову під прапор
Червоний галстук — символ походів, 

пошуків героїз, ночівок біля піонерсько
го вогнища. Його мріють одягнути завт
ра, в день народження В. І. Леніна 350 
жовтенят Устинівського району. Вони 
працювали і вчилися так, щоб не було 
соромно перед старшими товаришами. 
Малюки вжо зібрали 54 тонни металево
го лому і за виручені гроші встанов-

лять за Устинівкою пам’ятник в честь 
нащадків 2017 року.

Вони створюють гуртки по вивченню 
життя і діяльності В. І. Леніна, зустріча
ються з ветеранами праці, революції, 
громадянської і Великої Вітчизняної 
воєн. Ди?/.итрівські піонери посадили 
Алею слави біля своєї школи, а усти- 
нівські в рідному селищі розбили мо
лодий парк. Кращі з них поїдуть у по
дорож по ленінських місцях.

В. Д1МІН.
Устинівський район.

Я СВІТОМ ' 
ЙОГО ЖИВУ

Коли оескою сад коїтус 
І роси роняться в траву, , 
І голуб о радощах воркує,— 
Я світом Леніна живу. 
Коли Із космосу людина 
Привіт квітневий , , .

шле в Москву, 
Земля літає щиро сина, — 
Я світом Леніна живу. 
Коли народне зріє щастя, 
А ворон крячс: «Обірву!» 
Встаю озброєний:

«Не вдасться!» — 
Я світом Леніна живу... 
Коли дніпровська хвиля грає, 
В ній бачу далеч зорову. 
Душа ясніє І співає, —- 
Я світом Леніна живу.
с. Лікаровс, ,
Новомиргородський район.

ОЛОДЯ ТКАЧЕНКО—уже 
семикласник. І вчиться він 

не в Інженерівській почат
ковій школі, а в Бутісській 
восьмирічній. Та часто ве
чорами його можна зустрі
ти якраз в ІнженерІЕСькій 
школі. В Ленінській кімнаті.

Він, як й інші школярі, за
ходить сюди, щоб поради
тись з Іллічем, 
раз в думках 
шляхами вождя, 
фотокопії різних 
тів розповідають 
і діяльність Леніна. Є тут 
і макети, присвячені вож
дю. Два з них виготовив і 
подарував учням компози
тор Михайло Васильович 
Лисенко з Тернопільщини, 
який дружить з інженерів- 
цями і нерідко приїздить 
до них. Це — макети «Ле
нін на ст. Розлиз» та «Ле
нін — кращий друг дітей» 
(саме цей макет ви бачите 
на знімку).

Володя Ткаченко згадує, 
як він вирізав он той міні
атюрний столик до макета, 
як у цій кімнаті йому по
в’язали червоний галстук. 
Давненько то було. Сьогод
ні урочисту клятву дають 
нові третьокласники — Га
ля Крокін, Петя Суховенко, 
Оля Цілуйко...

Володя згадує, як він 
уперше знайомився з біо
графією вождя (у школі 
добре правило: 
Леніна проводити 
ській кімнаті).

щоб ще 
пройтися 

Стенди і 
докумен- 

про життя

урок про 
в ленін-

ство Франс Пресе. Сту
денти пройшли по цент
ральних вулицях Бар
селони, скандуючи 
зунг «Солідарність 
Мадрідом».

Поліція пустила в 
кийки і розігнала 
монстрантів.

ло-
3

ХІД 
де-

НЬЮ-ЙОРК

Близько ста студентів 
Гарвардського універси
тету і Массачусетського 
технологічного інституту 
опублікували заяву для 
преси про свою відмову

В коридорі увагу хлопця 
привернув стенд про Моск
ву. Він з’явився тут зовсім 
недавно. То Павло Григоро
вич Бершигора, бригадир 
комплексної бригади кол
госпу, повернувшись із ви
ставки з Москви, подарував 
школі привезені фотогра
фії.

А ось і сам Бершигора 
зайшов.
— Ну, як? Подобаєть

ся? — кивнув на стенд.
— Звичайно, — відповів 
Володя.
А Павло Григорович, 

узявши хлопця по-батьків
ському за руку, підвів до 
іншого стенду, де красува
лися фотографії відомих 
односельчан: Івана Кіндра
товича Цілуйка, делегата II 
з’їзду Рад; колгоспного

ВОЛОДЯ 
ПРИЙШОВ 
ПОРАДИТИСЬ 
електрика Івана Сидоровича 
Замші — першого піонера 
школи; Миколи Юхимовича 
Стовби, першого сільського 
тракториста...

«По Леніну звіряй свій 
крок» — такий девіз у цій 
школі. До цього кличуть 
учнів і педагоги, і хліборо

би села.
в. цвях, 

спецкор «Молодого 
комунара».

с. Інженерівка, 
Компаніївського району. 
Фото автора.

у МІСТІ, яке стало колискою Великого Жовтня, - у Ленінграді на майдані біля Фінляндського 
J вокзалу стоїть оцей священний монумент.

16 ксітня 1917 року Володимир Іяжіч Лені-. подопгєши за тиждень відстань від Швейца
рії до Петрограда, повернувся на Батьківщину. Приїзд вождя мав величезне значення для партії, 
для революції, І на вокзелі його зустрічали тисячі людей. Делегації заводів, фабрик полків. Плот
ських екіпажів прийшли привітати людину, яка стала для них символом правди І Голі

Народ чекав Іллічесого слова. І тут, просто на майдані біля фінляндського оокзалу з твнбуни, 
якою став броньовик, пролунали палкі ленінські ег.ооа. Вождь вітав учасників революції закликав 
до боротьби за остаточну перемогу соціалістичне; революції. А другого дня по приїзді Пекіна 
з’явилися відомі «Квітневі тези«. н

...Цей монумент стоїть у Ленінграді, на майдані біля Фінляндського вокзалу, де освопюиія уро
чисто зустрічала свого вождя. ’ н ги

Фото В. САРЖЕВСЬКОГО

ДОРОГИЙ ИАШ, РІДНИЙ

і меридіанах
служити в армії США на 
знак протесту проти вій
ни у В’єтнамі. «Наша со
вість не дозволяє нам 
служити в армії доти, 
поки йде війна проти 
в’єтнамського н а р о- 
ду», — говориться у заяві.

У Нью-Йорку протя
гом кількох годин від
бувалося пікетування 
будинку податкового уп
равління. Пікетники у 
своїх листівках і плака
тах закликали американ
ців відмовлятися плати
ти податки, що йдуть на 
фінансування війнй у 
В'єтнамі.

ХАНОЙ
Бійці Армії визво

лення Південного В’єт
наму продовжують зав
давати ударів по вій
ськах американських аг
ресорів та їхніх маріоне
ток. За перші три міся
ці цього року південно- 
в’єтнамські патріоти в 
провінції Біньдінь виве
ли із строю 4420 солда
тів противника, в тому 
числі 2610 американ
ських і південнокорей- 
ських солдатів, повідом
ляє агентство ВІА, поси
лаючись на агентство Ви

МАРІЯ-МІЖ НАС
Більше тижня ми. десятикласники середньої школи

3 нетеРп*нням чекали виходу кожного номера 
«Молодого комунара», де публікувався нарис В.Про- 
иенка «її звали ЛІарією». По кілька разів перечиту
вали хвилюючу розповідь про долю героїні тво
ру Марії Мошнягун.

Деякі дані з її героїчного життя були відомі для 
кас і раніше. Адже як члени секцій «Бойової слави», 
ми збираємо матеріал про героїв Кіровоградщнни, З 
своїм класним керівником Раїсою Василівною КалЬ 
Ивченко побували в Нерубайському лісі на Новоар- 
хангельщииі, відвідали могили партизанів-розвідшіків 
Феді Шепеля та Яші Матвієика. Багато дізналися і 
про Марію, однак, коли прочитали в газеті нарис, ви
явилось, що наші дані далеко не повні. І тому дуже 
вдячні товаришу Проценку, працівникам редакції за 
таку благородну роботу, яка багато допомогла нам.

Про таких, як Марія Мошнягун, забути но можна.
Тамара ЖЕМЧУГОВА.

м. Кіровоград.



ЩОБ ДОБА ПОДОВЖИЛАСЯ
«Клуб комсомольського активіста» і 

відкрив свої двері. Відверто скажу, 
що це приємна новина на сторінках 
газети. Я теж хочу стати учасником 
ділової розмови про стиль роботи 
комсомольських організацій. Коротко 
розкажу про те, як ми розподіляємо 
комсомольські доручення. На мій по
гляд, саме з виконанням конкретного 
доручення починаються всі наші доб
рі справи.

Іноді від новообраних комсомоль
ських ватажків можна почути:

— І доби не вистачить, щоб справи
тися з комсомольськими справами.

Звичайно так говорять секретарі, 
які намагаються зробити все самі. 
Члени комітету комсомолу нашого 
колгоспу відмовилися від такої прак
тики. Ми вважаємо за необхідне, щоб 
кожен комсомолець мав доручення. 
Ось, скажімо, залишилася працювати 
в рідному колгоспі після закінчення 
восьмирічки Ніна Здор. Працювала 
завзято, а в громадській роботі ні
якої участі не брала. Якось повів 
розмову з Марією Доломакіною і 
Людмилою Катаною про дівчину:

— Чом не поговорите з Ніною? 
Добра ж трудівниця.

— Вона ж не комсомолка, — дів
чата у відповідь.

Тоді й доручив Марії і Люді під
готувати Ніну Здор до вступу в ряди 
ВЛКСМ. Коли Катана підійшла до 
Ніни, та здивувалась:

•— Мені ще рано. Я ж не підготов
лена.

— А ми допоможемо.
Невдовзі дівчата разом вивчали 

Статут ВЛКСМ, рішення останніх 
комсомольських з’їздів, читали від
повідну літературу... Через деякий 
час Ніна подала заяву з проханням 
прийняти її до лав Ленінського ком
сомолу. Бачили б ви, з яким хвилю
ванням одержувала вона комсомоль
ський квиток нового зразка! Зараз 
дівчина одна з кращих активісток

В усі пори року вони 
завжди красиві, польські 
Татри. На схилах — століт
ні дуби. Гордовито-по
важно несуть до неба зе
лене віття сорокаметрові 
смереки, ніжно вписуються 
у блакить гір російські бе
рези.

Російські берези в Пороніно, 
в Бяпом Дунайці, в Закопане! З

д активі™
здібностям і інте-

колгоспу, продов
жує навчання в 
дев’ятому класі ве
чірньої школи, бе
ре активну участь 
в гуртках худож
ньої самодіяль
ності.

До розподілу до
ручень ми підхо
димо творчо, вдум
ливо, намагаємося, 
щоб кожен комсо
молець робив те, 
що відповідає його 
ресам. Пам’ятаю, почав я радитись з 
комітетниками, кому доручити очоли
ти «Комсомольський прожектор».

Запропонували одну кандидатуру, 
другу, третю... Але до спільної дум
ки так і не прийшли. Вирішили при
дивитись до комсомольців, ще раз 
порадитись. Коли ми зібрались вдру
ге, всі зупинились па Володимирові 
Катані. І не помилились. Доручення 
юнакові було до душі, і викопує 
він його з видумкою, з цікавими зна
хідками. «Прожектористи» вже про
вели кілька рейдів-перевірок. В пер
шій тракторній бригаді, наприклад, 
якою керує В. Болілий, зацікавились 
кілька тижнів тому ходом підготовки 
техніки до весняно-польових робіт.

— У пас все гаразд, — почав хва
литись бригадир.

Справді, техніка відремонтована, 
але комсомольці були прискіпливі.

— А Дошка пошани чому досі не 
пофарбована? Та и про тих, хто пра- 

і цюватиме в полі, треба раніше турбу- 
; ватись.

Бригадир почав щось записувати 
і до блокноту, а хлопці йому:
[ — Та ні, ми не даємо вказівок.
. Можливо, просто вам потрібна допо- 
. мога. Будь ласка, звертайтесь в комі

тет комсомолу.
А ось до тих, хто допускає бсзгос- 

: подарпість та ще й па роботу з яв-

, ДОРОГИЙ НАШ, РІДНИЙ

У
найдальших кутків Росії пройшли 
сони долгий шлях І до піку сло
ге не випадково зупинилися на 
півдні Польщі. Тут, лід Белого 
Дунайця, неселиксго села, ЩО 
потонуло в зелеиі дерев, ОД ВІЧ
НО неспокійної річки Бялий Ду- 
насць вузькою гірською стеж
кою в літні місяці <913 I 1914 
років на велосипеді щодня при-

ляється 
стані, 
більш 
поведінку . ____ ______
фермою М. С. Мсдвед- 
ченкова, 5 
грубість з 
довелось доповісти прав
лінню колгоспу.

Хочу зауважити, коли 
еітрава йде про вихован
ня людини, ми не зло
вживаємо численними за
вданнями і зборами. 
Бо, як говорять, в душу 
не завжди зайдеш широ
ким строєм. Згадується, 
якось прийшов до мене 
Микола Катана:

— Доки, — каже, — 
ми будемо терпіти цього 
Миколу Васильченка? 
Завжди він з’являєть-

в нетверезому 
«прожектористи» 
вимогливі. Про 
'V . завідуючого

який допускав 
і підлеглими,

ся в громадських місцях брудним, 
неохайним. На зборах треба з ним 
поговорити.

Я розумів обурення Катанії, але 
не згодився з ним.

— На збори викликати хлопця ні
коли не пізно. А ти говорив з ним 
віч-на-віч? Просто, щиро і зацікавле
но? Спробуй без засідань підібрати 
ключі до юнака. Оце її буде твоїм 
комсомольським дорученням.

Катана спочатку здивувався:
— Чи й не доручення?!
І вже опісля, коли йому довелось 

багато попрацювати з Васильченком, 
він визнав, що це було одним з най
важчих доручень. Але головне в то
му, що Катана успішно з ним спра
вився. Не впізнати зараз Миколу Ва- 
сильченка. Він бере активну участь 
в гуртках художньої самодіяльності, 
до того ж йому самому доручили ор
ганізувати підготовку концерту.

Пишу не для того, щоб похвали
тись. Просто хочеться, щоб мої коле
ги не намагалися робити все самі, а 
більше довіряли юнакам і- дівчатам, 
залучали їх ’до активної роботи. Тоді 
у всіх секретарів подовжиться доба, 
вистачить часу справлятись з комсо
мольськими справами.

М. ПАЛІЙ, 
секретар комітету комсомолу 
артілі імені 40-річчя Жовтня 
Маловисківського району.

польських Татрах—російські берези
їздио до Пороніно Володимир 
Ілліч Ленін.

На пошті цього містечка, 
будинок якої ще й досі по- 
чиває в оточенні смерек та 
кількох берізок, Володи
мир Ілліч відправляв до 
своїх тозаришів у Росію 
листи, звідси йшла корес
понденція в найвіддалені- 
ші куточки Європи. Тут, у 
Пороніно, в пансіоні поль
ського селянина Гути Мос
тового 21 вересня — 1 
жовтня 1913 року під без
посереднім керівництвом 
Володимира Ілліча відбула
ся «літня» нарада ЦК 
РСДРП з партійними пра
цівниками. Володимир Іл
ліч Ленін виступав зі звіт
ною доповіддю про робо
ту Центрального Комітету. 
Тут, у Пороніно, на нараді

ЗДРАСТУЙТЕ,

Леніну в Пороніно. 

©

товаришу Ленін...“
(Закінчення. Початок на 2-й стор.).

У кожний лист чи телеграму Іллічу ро
бітники вкладали все тепло сердець. В 
серпні 1920 року в повітовому центрі зі
бралася перша робітнича безпартійна 
конференція. її учасники послали палке 
вітання «вождю міжнародної революції, 
Голові Раднаркому РСФРР т. Леніну, 
який спрямовує твердою рукою бороть
бу пролетаріату з міжнародного контр
революцією».

18 жовтня того ж року проходило за
сідання Єлисаветградського ревкому мі
ської організації РКП (б) та інших ор
ганізацій. На цьому засіданні був при
сутній М. І. Калініп. Хвилюючим був 
момент, коли робітники звернулися до 
Михайла Івановича з такими словами: 
«Товаришу КалІнін! Дозвольте у Вашій 
особі вітати Всеросійський Центральним 
Виконавчий Комітет. Ми просимо пере
дати від нас привіт нашим братам — ро
бітникам Росії і В. І. Леніну».

У ЧИТАЛЬНОМУ ЗАЛІ Кірово
градського обласного держав

ного архіву відкрито виставку докумен-

тів «Трудящі Кіровоград- 
щиіін — Володимиру Іл
лічу Леніну». На ній 
експонуються і мате
ріали департаменту по
ліції про розшук Лені
на, місцеві статистичні

дані, якими користувався Володимир Іл
ліч, коли писав твір «Розвиток капіталіз
му в Росії», листи, телеграми, резолю
ції багатолюдних зборів, що їх надсила
ли великому вождеві трудящі міста Єли- 
саветграда, червоноарміиці і командири 
стрілецьких, кавалерійських частин і 
бронепоїздів. Листи надходили з поля 
бою, з госпіталів, з десятків волостей 
повіту.

НОЛИ СТАЛО відомо про тяжку 
хворобу вождя, до Москви з 

Єлисаветградщнни полинули листи і те
леграми, сповнені тривоги й надій.

«Дорогий вождь Ілліч, ми, делегати 
Єлисаветградського округу, зібрались на 
9-й з’їзд Рад, шлемо тобі свій робітничо- 
селянський привіт з побажанням найско- 
рішого видужання. Чекаємо хвилини, 
коли ти знову, як вождь світового про
летаріату, станеш біля штурвала радян
ського корабля.

9-й з’їзд Рад Єліїсаветградщшш 
30.ХІІ.1923 р.»

А скільки людяності і доброти в лис
тах, численні автори яких хочуть підба-
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У музеї

ЦК РСДРП була прийнята 
резолюція ЦК «Про зав
дання агітації на сучасно
му етапі» та ряд інших ре
золюцій.

Ленінська • експозиція, 
розміщена на другому по
версі музею, особливо ці
кавить туристів. Делегація 
української молоді, яка по
бувала о поронінському 
музеї, залишила в книзі 
відгуків схвильований за
пис: «На польській землі 
ми знову зустрілися з Во
лодимиром Іллічем. І за 
це ми щиро вдячні поль
ському народу».

О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ.
Пороніно—Кіровоград.

На фото: пам’ятник В. І,

про 
про

Цей знімок, де доро
гий кожному серцю Во
лодимир Ілліч Ленін 
сфотографований з де
легатом X з’їзду РКП(б), 
Кіровоградському об
ласному краєзнавчому 
музею нещодавно пере
дала дружина 
Івановича — 
проживає нині у Моск
ві.

Дежу Іванович 
знімку відзначений циф
рою 2) — уродженець 
Угорщини, член РКП(б) 
з 1919 року. В роки гро
мадянської війни він 
працював на Єлисавет- 
градщині в ЧК і ОГПУ. 
Від Єлисаветградської 
партійної організації був 
обраний делегатом на 
X з’їзд РКП(б).

Як відомо, під час ро
боти з'їзду в березні 
1921 року спалахнув за
колот контрреволюції в 
Кронштадті

У придушенні цього 
заколоту взяв участь і 
Іван Васильович Стрєл- 
ков (на фото позначений 
цифрою 1), який у 
1920—1921 роках пра
цював на Єлисаветград- 
щйні, а під час заколоту 
був уповноваженим
зв’язку фооту «Красно- 
флотський». 23 березня 
1921 року його було на
городжено Грамотою, в 
якій говориться: «За

Дежу 
Папая, яка

(на

фото
відзнаку 
ворогів 
Вітчизни, 
штурмі фортів і крон
штадтської кріпості, за 
особисту хоробрість, 
якою запалював черво
них бійців, чим сприяв 
очищенню Кронштадта 
від контрреволюції, на
городити знаком ордена 
«Червоного прапооа» — 
символом світової рево
люції».

Копію цієї Грамоти 
нам надіслав два роки 
тому Іван Васильович, 
нині москвич, персо
нальний пенсіонер.

Після придушення за
колоту делегати з’їзду 
сфотографувались з 
В. І. Леніним. Знімок, як 
святу реліквію, довгий 
час зберігав Дежу Іва
нович Папай. У 1942 ро

ці, боронячи Вітчизну від 
фашистів, Папай загинув 
під Сталічградом.

Р. ТУРБАЙ, 
науковий співро
бітник Кіровоград
ського краєзнав
чого музею

поліпшення 
повернення 

г серці кож-

дьоритП Леніна! Звістки 
стану здоров’я Леніна, 
його до роботи, викликають у . 
ного трудівника безмежну радість. Усім 
хочеться бачити Леніна на боновому пос
ту. На засіданні Рівняпської волосної 
Ради доповідача запитали: «Як здоро
в’я товариша Леніна?» Коли "Промовець 
повідомив, що Ленін здоровий і став до 
роботи, зал загримів оплесками, крика
ми «ура», оркестр заграв «Інтернаціо
нал».

УРОКИ громадянської війни в сто- ,т,й1ілва. 
пах Кіровоградшиїїи піл лепів-■ Рїай

ським прапором Червона Армія громи
ла банди Денікіна, Григор’єва, _Махна. 
Про глибоку любов до Червоної Армії, 
до її організатора — В. І. Леніна свід
чи іь резолюція зборів трудящих Зна
м’янки:

«Ми, робітники, службовці і громадя
ни селищ району ст. Знам’янки, зібрав
шись на загальні збори для виборів Ра
ди, стоїмо всі на радянській платформі, 
яка одна тільки може дати нам тс бла
го, за яке боролись наші товариші ба
гато десятків років.

Шлемо привіт нашій Червоній Армії, 
яка проклала вільний шлях до управлін
ня робітникові і селянину державою!

Шлемо привіт вождю пролетарської 
революції — Леніну!

25.IV.1920 р.».
Прості слова свідчать про безмежну

в бою проти 
соціалістичної 
за участь у

віру в ідеї Леніна, про любов до нього. 
Ось телеграма урочистого засідання 
представників пролетарських організацій 
і червоного гарнізону Єлисаветграда в 
доні, 3-х роковин Жовтневої революції:

«Урочисте засідання представників про
летарських організацій і червоного гар
нізону міста Єлисаветграда в день свят
кування 3-х роковин Жовтневої револю
ції вітанні, у Вашій особі вождя світо
вого пролетаріату і через Вас Раду На
родних .Комісарів, яка здійснює дикта
туру пролетаріату.

Вітаючи Вас, ми клянемося з корінням 
знищити бандитизм, цей продукт петлю
рівсько-куркульського розгулу на Украї
ну і відбудувати до 4-х роковин наПів-

Хан живе Червона Москва — столиця 
вільного народу!

Хай живе Радянська влада в усьому 
світі! J

Хай живе торжество ідей комунізму!
І олова зборів - П. ХАРИТОНОВ».
Подібна телеграма службовців, майст

рів робітників станції Олександрія.
Ленін був рідною і близькою люди

ною для_ всіх трудящих у кожному селі, 
в кожній хаті. Ленін завжди з нами. Ле
нінські ідеї допомагають жити, бороти
ся іі перемагати.

О НАГОРІ!Ий, 
директор Кіровоградського об
ласного державного архіву.

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

№ 48 (7481 3 стоп.
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ВОНИ ІДУТЬ СВІТЛИЦЯМ ГРОЗОВИМ.
І ВРУНИТЬСЯ ЗЕМЛЯ ВЕСНЯНИМ ЦВІТОМ.
Фоторепродукція Ф. СОПКОВА з картини В. РЕЙХБТА.

ЗДІЙМАЄ ВІТЕР ХВИЛЮ НА НЕВІ, 
ЯК ДУМКА ІЛЛІЧЕВА - БУРЮ В СВІТІ.

ФАКЕЛ
ЕКРАНУ

Спалахнув факел екрану. В кінотеатрах області 
сьогодні розпочинається фестиваль українських філь
мів. Тисячі глядачів переглянуть нові картини «Два 
кроки над прірвою», «Прощай», «Формула райдуги», 
«Всюди є небо». Цікавим є«Всюди є небо». Цікавим 
кому кінотеатрі «Ком
сомолець» відбудуться 
прем’єри двох широко* 
форматних худож н і х 
фільмів «Берег надії» 
та «Бур’ян».

На фестиваль прибула 
велика група творчих 
працівників студії імені 
О. П. Довженка. Серед 
них — режисери, акто
ри, письменники - кіно
драматурги: Олександр Левада, Микола Вінгр.анор- 
ський, Іван Миколайчук. Вони виступлять перед ро
бітниками агрегатного зазоду, побувають у червоно- 
зорівців та на швейній фабриці Кіровограда. Гості 
завітають також до Олександрії, Знам’янки, Крем- 
геса.

-------------- ----------------

й те, що в кіровоградсь-

Петро ЛИНОВИЦЬКИ#

1. ПЕРЕДДЕНЬ
Життя було на грані катастрофи, 
лінчоване мільйонами смертей, 
і в Лету падали бездухі засторогу 
і наростав новий десь Прометей.
А сонце меркло й блідло від затемнень 
і вмерло, впавши в пащу небуття, 
і душі шматувала підла темінь, 
і Аіати

піднімала
руку 

на Дитя, 
„.Він наростав.

З імли.
Без божих оргій — 

земний.
І з світла мрій-бездонь 
сотав у серці щось велике й добре —• 
І з іскри

сотворяв 
вогонь.

2. СВІТАННЯ
Ще світ задихався від чаду та бруду, 
світ задихався від крові та сліз...
І тут він прийшов — і побачили люди, 
що в грудях він

сонце
приніс.

Ще дими до землі, припадали повзуче, 
і кров’ю стікали червоні знамена, 
Та Революція йшла,

наче день, 
неминуча — 

і життєствердна, 
як ЛЕНІН,

3. СОНЦЕ
Осінь туманами полилась 
на Неву, на Зимовий палац 
криваво...
Червоні колони.

червоні заграви,
червоне «ура!»
трощать

Старі канони,
...І враз
із рук — 
брязьі — 
па брук 
гвинтівка.,. 

Безкозирка 
покотилася

крилатим
колесом 

історії 
через обагрений кров’ю майдан 
і полетіла

в Неву —
на зорі

крізь черленнй туман.
Заполоскала
вода ласкава,

і промінь «Аврори» нею загравсь, 
мов зірницею...
А на ранок
сонце —
мов безкозирка па небо звелась.

На прапорнім пебі начертано крицею: 
«ВСЯ ВЛАДА РАДАМ!».

4. СУТЬ
Люди в серцях несуть 
сонячну суть — 
соїІЙчне ймення, 
сонячний заповіт.
...Над мільйонами 

збурених літ 
палатиме

сонячно
ЛЕНІН.

Над мільйонами літі
м. Кіровоград.

ДОРОГИЙ НАШ, РІДНИЙ

СУБОТА. 22 квітня. Перша про
грама. 14,50 — Англійська мова 
для м5лят. Урок 14. (Київ). 15,10— 
«Народний музей «За владу Рад». 
(Москва). 16.00 — Урочисте засі
дання і концерт, присвячені 97-им 
роковинам з дня народження В. І, 
Леніна. Кремлівський Палац в'їз
дів, Під час перерви — телено- 
вини. (Москва). 20.00 — Першість 
СРСР з футболе: «Динамо» (/Ао- 
скаа) — «Спартак» (Москва). 21.00 
— «Літопис піввіку», «Рік 1918-й», 
Історико-документальний фільм, 
(Москва), 22.00 — «Серце мате*' 
рі», Художній фільм. (Київ). Дру
га програма. 11.00 — До 50-річчя 
Великого Жовтня, «Від Лютого до 
Жовтня», «Живе слово Ілліча», 
(Ленінград). 11.15 — Наш комен
тар. (Київ). 11.25 — «Апасіоната», 
Телевізійний художній фільм. (Ки
їв). 20.00 — Кіножурнал та ху
дожній фільм «Синій зошит», (Кі
ровоград),

Приз поїхав у Знам’янку
У Бобринці відбувся легкоатлетичний крос, присвячений 

колишньому учневі місцевого сільськогосподарського техні
куму, національному героєві Франції В. Порину. В забігах 
взяло участь 3 команд сільськогосподарських технікумів І 
споживчої кооперації.

Перше місце виборола команда Знам’янського сільсько
господарського технікуму, на другому — команда Златопіль- 
ського зооветтехнікуму, на третьому — спортсмени Олек
сандрійського зооветтехнікуму. ,

В особистому заліку найбільше перемог дісталося зиам яй
цям Валентині Панасснко, Валентині Лозан, Анатолієві Іщен- 
ку та Петрові Богатиренку. піггиу

Команда переможців нагороджена кубком обкому пнемх 
1 облрадя ДССТ «Колгоспник». О- КУЧЕРЯВИЙ.

1 успіхи, і невдачі
СТОКГОЛЬМ, 19 квітня. (ТАРС). На чемпіонаті світу 

з настільного теніса сьогодні почались змагання в жіно
чому одиночному розряді. Дві перемоги одержала на 
старті наша Сігне Пайсярв: спочатку над Ютгою Крю
гер із ФРН — 3:0, потім над Аниою-Карін Віден (Шве
ція)—теж 3:0. Проте в третьому колі вона сама опини
лася в ролі переможеної. її обіграла Норіко Яманака 
(Японія)—3:0. „ . „ ,

Поки вдало гиступають Зоя Руднова і Світлана 
Грінберг, .

ДШД АДРЕСА І ТЕАЕФОННІр^^

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
таря — 45-35, відділів — 45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» —

Орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ,

ЕСЯТЬ ДНІВ го
рів факел фес
тивального кон
курсу хорових ко
лективів; десять 
днів не міг він по
гаснути, бо бо

ротьба за право назива
тися найкращими була по- 
справжньому гарячою і 
дружною.

Кому ж випав щасливий 
вінець, хто буде захищати 
честь області на республі
канському фестивалі? На це 
запитання зараз відповісти 
важко: немало колективів 
хорового співу виступалй 
на рівні професійних. Таке 
утотожнення і приємне, і в 
той же час не зовсім вірне. 
Адже підмостки сцени са
модіяльності — любима, а 
не повсякденна сфера ді
яльності людей, які відда
ють співові майже весь свій 
вільний час.

Кіровоградці прослухали 
36 хорових колективів. Та 
чи не найдзвінкішим був за
ключний концерт! Цього 
дня на сцені обласної фі
лармонії виступала само
діяльна народна хорова ка
пела Палацу культури іме
ні Жовтня (хормейстер 
Г. Почапський), самодіяль
ний народний хор с. Над- 
лака, Новоархангельського 
району (хормейстер
О. Смолянський), хор ро
сійської народної пісні 
с. Клинців, Кіровоградсько
го району (хормейстер 
М. Польовий).

Відкрили великий кон
церт студенти педагогічно
го інституту імен! Пушкіна. 
Вони ще раз зарекоменду
вали себе, як талановитих,

музично обдарованих при
хильників хорового співу. 
Короткі хвилини життя ка
пели на сцені увібрали в 
себе години, дні, тижні і мі
сяці напруженої роботи. 
Від чорнових репетицій, від 
простих незамислуватих на
співів до творів складних 
вів капелу хормейстер 
С. Дорогий.

Добре дебютували і ама
тори с. Клинців та Надлака, 
Багато ґучних оплесків ви

пало на долю співаків- 
червонозорівців, немало 
гарних слів було сказано на 
адресу хору Олександрій
ського електромеханічного 
заводу... Список можна бу
ло б продовжувати^ І цього 
уникнути не можна, хоч 
традиційність «трьох кра
пок» — красномовна. Бо 
нині в обласному центрі 
звітували також хори, які 
народилися безпосередньо 
в колгоспах. Це, в першу 
чергу, Тернівський хор 
(Новоархангельський ра
йон), Красносільський
(Олександрівський район), 
Приютянський (Новоукраїн- 
ський район). Учасники цих 
колективів — до’ярки, трак
тористи, бригадири, ланко
ві.

То добре, що за останній 
час напередодні великого 
ювілею, створюються ко
лективи хорового співу за 
професійними ознаками. 
Хори вчителів —- в Кірово
граді, Бобринці, Гайвороні, 
медичних працівників — в 
Ульяновці та обласному 
центрі. Не можна не згада
ти їх добрим словом. Адже 
вже сьогодні помітно, що 
ці хори в недалекому май

бутньому стануть серйоз
ними конкурентами для ве
дучих колективів Кірово- 
градщинй.

Але, як і завжди, не обі
йшлося без прикрощів: на 
обласному фестивалі не всі 
райони мали своїх пред
ставників. Це стосується 
Компаніївки, Вільшанки} 
Добровеличківки. Невже; 
тут немає співаків? Чи, мо
же, бракує ентузіастів се-

ПІСНЮ

ПРИВЕЗЛИ

ред молоді, комсомольців? 
Ймовірне останнє. Десять 
днів горів факел фестиваль
ного конкурсу ходових ко
лективів. Поверталися юна
ки і дівчата з обласного 
центру у свої міста, селища, 
колгоспи, поверталися з ра
дістю успіху. Тх стрічали з 
квітами. І лише у Вільшан- 
ському, Компаніївському, 
Добровеличківському рай
комах комсомолу було ти
хо. Поскрипували пера. На
певне, писалися звіти про 
дзвінкоголосу юнь...

А. БОНДАРЕНКО, О 
методист обласного 
Будинку народної 
творчості.
На фото: виступає хор 

села Клинців.
Фото В. Ковпака.

Обласна конференція профспілки 
працівників культури

Вчора відбулася IX об
ласна конференція проф< 
спілки працівників культу
ри. Делегати заслухали і 
обговорили доповідь голови 
обкому профспілки П. Ф. 
Маслюкова та голови реві
зійної комісії М. І. Ковален
ка.

Головою обкому проф
спілки працівників культу-

ри обрано П, Ф. Маслюко- 
ва, »

В роботі конференції взя
ли участь секретар обкому 
партії 1-І. П. Сухаревська і 
секретар обкому ЛКСМУ 
Т, П. Лащевська,

ПОГОДА
Сьогодні й завтра в 

Кіровограді та облаІтї 
очікується хмарно І 
проясненнями погода. 
Вітер південно-захід
ний, часом північно- 
західний, помірний до

сильного. Температура повітря:
вночі — 0 — 5 градусів тепла |на 
поверхні грунту приморозки),
вдень -8-13 градусів тепла.

II' І ТІ* 1 І '

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.


