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ГНУ АКСМУ

Пролетарі всіх краї», єднайтеся!

&ін 3 нами у пращ, 
Він з нами на святі, 
каш ми несемо 
Знамена крилаті

фін з намну палі, » 
Вщзнамивзаеої, 
Він з нами, колами 
готуєм навої.

ЗА ІДЕЙНУ переконаність
Цілковита підтримка ленінської політики ЦК КПРС

ідейного впливу повинні спрямовува
тись іі8 виховання у трудящих кому
ністичної переконаності, радянського 
патріотизму, пролетарського інтерна
ціоналізму, ідейної стійкості, уміння 
протистояти всім формам буржуазно
го . впливу, на виховання у кожного

•У містах країни проходять збори 
■* ^активів партійних організацій, прн- 
• свячені підсумкам квітневого, 
І 1968 р., Пленуму ЦК КПРС.
<: 18 квітня в Кремлівському Палаці
рр’їздів відбулися збори активу мос- 
]Рковськнх міської та обласної партій-
і ?ннх організацій. З доповіддю «Про 
І’Йідсумки квітневого, 1968 р., Пленуму

схвалили підсумки роботи та поста
нову Пленуму ЦК КПРС і висловили 
від імені всіх комуністів Москви і 
Московської області цілковиту, й без
роздільну підтримку ленінської внут
рішньої та зовнішньої політики Цен
трального Комітету КГІРС. .

У резолюції відзначається, що су- робітника, колгоспника, службовця 
часний етап історичного розвитку ха* свідомої творчої активності, днецип- 
рактеризується різким загостренням ліновапості, високої відповідальності 
ідеологічної боротьби між капіталів- за виконання свого громадянського

(ТАРС).

Лройде крізь опоки 
Крізь товщі століть 
З еонило оаОІтиме 
Рідний Злліх.

■ЦК КПРС» виступив Генеральний
^секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв. ' ................. __г-------  -------------------- __ -------

У прийнятій резолюції учасники мом і соціалізмом. Збори вважають, обов'язку, 
^зборів одностайно, цілком і повністй що в сучасних умовах усі засоби

ЧЕРВОНІ

А. НІЦОЙ,
перший секретар Кіровоградського 

міськкому ЛКСМУ.

Йде 
гозір» 
кого 
вона

заняття політгуртка < 
в ливарному цеху 

чавуну на заводі
зірка». За планом

Але самі слу-

СЕРЦЯ
Ідемо, як і вчора, ми 
Уперед монолітамиї 
Спробуй міць — не »іднайдещ

різця.,. 
Під червоними зорями, 
Під червоними квітами

«Кру- 
ков- 

«Чер- 
і те

ма мала бути іншою. Але самі слу
хачі запропонували провести заняття 
про Володимира Ілліча Леніна. Про
пагандист Кіра Варнавицька включає 
магнітофон, і всі уважно, з хвилю
ванням слухають промову В. І. Лені
на, записану на плівку. Потім із спога
дами виступив старий більшовик Те- 
рентій Сазелійозич Мацюпа. Він роз
повів про буремні дні Великої Жовт
невої соціалістичної революції, про 
роботу VIII з’їзду Рад, делегатом яко
го він був, про незабутні хвилюючі 
виступи дорогого Ілліча.

— Ілліч на з'їзді говорив про вели
кий грандіозний план електрифікації 
всієї країни. І це в той час, коли па
нувала розруха і були ще живі рани 
громадянської війни. Дехто дивувався 
сміливим планам Ілліча. Та Ленін ві
рив у творчу енергію і ініціативу мас. 
І не тільки — в час, делегатів, айв 
наших дітей, внуків. І ця віра сягала 
далеко, і в наш час.

І на занятті політгуртка молоді ли
варники говорили про те, як вони 
своєю працею продовжують велику 
справу Леніна, справу -Великого 
Жовтня.

Формувальник Вася Проценко роз
повів, що їхня бригада, якою керує 
бригадир Віктор Корсунов, зобов’яза
лася виконати план 1968 року по нор- 

/ мах виробітку до золотого ювілею 
комсомолу, а п’ятирічку — до 100-річ- 
чя з дня народження Леніна. Між 
членами бригади організоване зма
гання. Добре працюють Михайло Фе- 
дусенко, Петро Підкопайло та інші. 
Василь, Михайло і Петро а цьому ро
ці підуть служити в лави Радянської 
Армії. 22 квітня — в день 98-ої 
річниці з дня народження В. І. Леніна 
бригада виконає травневе заздачня.

(Закінчення на 3-й стор.).

Злютувались червоні серця 
Лучить вік блискавицями 
8 нашу Правду незраджену, 
Тільки ж то — силкування мерця». 
Бо несхитні, мов криця ми. 
Духом Жовтня заряджені, 
Маєм вічні червоні серця.

З них тепло випромінюєм. 
Землю ніжимо ласкою
І живемо в задумі творця. 
Вільно оремо й сіємо, 
Світ дивуємо казкою, 
Вклавши в неї червоні серця. 
Неподолані з Леніним, 
Мудрі Партії розумом, 
Від мети не відвернем лиця: 
В комунізм собі стелимо, 
Шлях, овіяний грозами
І любов'ю в червоних серцях. 

Георгій ЩЕРБИНА, 
м. Кіровоград.

22 квітня-
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
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Квітневі промені співають про тен
дітні вруна, про осяйні сонячні дш- 
I про той девь, коли народився вели
кий Ленін. До цієї події учні Онуфрі- 
ївської середньої школи готуються 
особливо: проводять тематичні вечо
ри, ленінські уроки, розповсюджують 
літературу про життя і діяльність ве
ликого вождя, поповнюють ленінську 
бібліотечку, яка є гордістю школи. Б 
цій бібліотечці — примірники праць 
Ілліча, які видавались в багатьох 
країнах світу. Часто на адресу шкіль
ного музею Леніна надходять пакети 
із Польщі, Чсхословаччини, Франції» 
Фінляндії та інших країн.

Багато зараз клопоту в голови ра
ди музею десятикласниці Світлани 
Левадчевко та активістів Наталки 
Пасічник, Володимира Бута та Серия 
Кохно. Треба відповісти на численну 
кореспонденцію, яка майже щодня

приходить з батьківщини В. І. Лені
на __ Ульяновська, з Лебедина, з Пет
розаводська. ;

В школі кожен клас листується з 
людьми, які особисто знали вождя.

Завжди бажаним гостем на ленін
ських уроках .оиуфріївців є Ф. Т. Ху
дий, який кілька раз у своєму жилі 
зустрічався з Іллічем.

Напруженим життям зараз живуть 
учасники онуфріївського клубу «Ле
нініана». Адже 22 квітня буде уро- 
чиста лінійка. Будуть квіти горіти 
особливим вогнем. А кожний загіп 
подарує ленінській бібліотеці свій по
дарунок — книжки про Володимира 
Ілліча. Це стало вже традицією. В 
бібліотеці нараховується зараз близь- 
“ 500 примірників. л 31НЧЕН^0 

старша піонервожата Оиуфріїв- 
ської середньої школи.

Вокзал очима вп'явся в далину.
І ось — гудок, мов перший крик дитини. 
І мудрі очі. І картуз майнув
Над натовпом вітально і орлино.
Ліга тривожні в зморшках залягли 
Солдатом Революції в окопах.
І... червоній! вітер бронзових орлів 
На край Росії вимів усіх —скопом. 
Квітнева піч, свиїщевістю важка.
Ще студить душі дикий сищик-вітер. 
Ілліч зійшов з плити броньовика, 
Мов пароплав у море у відкрите.
1 скресла скута мороком Росія, 
Рвонулася серцями за вождем.
„.Ми з Леніним ідем,

туди, де днів.
З вокзалу Петроградського ідем.

«Ми — іллічівці. Наш кол
госп носить Ім’я Ілліча. І це нас 
зобов’язує бути в перших ря* 
дах будівників комунізму».

(Із виступу на- збппах сскпе- 
таря комсомольської організації 
Миколи Небесного).

Володимир ЧАБАНЕНКО.

М? ЙВУТБ вони в Аджамці. Та в 
більшості не аджамцями, а 

гордо іллічівцями себе величають. 
І всі — будь-то сивоголові дідусі 
чи безвусі хлопці. Іван Іванович 
Тимко лише кілька місяців, як очо
лив колгосп, ще й людей усіх не 
встиг взнати, а теж уже іллічівцем 
рекомендується. Це слово тут 
звучить і паролем до щирої бесі
ди, і клятвою на вірність ідеалам 
Революції і зобов’язанням, вимо
гою працювати краще. В цьому я 
Пересвідчився, коли Іван Іванович 
люб’язно ознайомив з своїм госпо
дарством, людьми.

Різні вони,, трудівники колгоспу 
імені Ілліча. Різні, і в чомусь схо
жі, дуже схожі. Проте судіть самі. 
Ось кілька розповідей іллічівців 
про себе, про справи артільні:

мів молока на корову щодоби 
одержую. Це поки що найбільше 
на нашій фермі. Та, видно, не на
довго. Валя Горняк, Ліза Руденко, 
Надія Майструк на п’яти, як ка
жуть, наступають.

ГЕННАДІЙ ЛАЗАР, 
тракторист, 25 років:

— Девіз наш, як заповідав Ле
нін, — вчитись,-вчитись і ще раз 
вчитись. І ми вчимося. Хто у шко
лі, хто в технікумі. Я, наприклад, 
дев’ятикласник вечірньої. Політич-

КВІТНЕВИЙ
РАПОРТ

Піднесені і святкові вишику
вались на цю лінійку учні се
редньої школи № 3 міста Кіро
вограда.

Майорять на сонці полум’яні 
галстуки, квітнуть зірочки жов
тенят, пломеніють комсомоль
ські значки з силуетом людини, 
день народження якої у ці дні 
евг.ткуе весь світ. І вони, школя
рі, сьогодні доповідатимуть про 
свої справи дорогому Іллічу.

Гарно оформлені, впевнено на
писані рапорти приймають го
лова ради дружини Рая Пішко- 
ва і секретар комітету комсомо
лу Георгій Петров.

За доброю традицією кожний 
з присутніх до ленінських днів 
підготував подарунки для шкіль
ного музею Володимира Ілліча. 
Серед книг, які поповнять біб
ліотеку музею, квітів, вироще
них дбайливими руками, при
вертає увагу виготовлений стар
шокласниками великий портрет 
О. М. Горького з його чудесни
ми словами: «Людина! Цс пре
красно. Це звучить гордо!»

Поповнився музей також комп
лектом картин 9 життя дорого
го вождя. Цей хомплект — по
дарунок школярам від шесЬів — 
працівників рсалбази комбінату 
хлібопродуктів.

Голова ради шкільного музею 
Таня Федорова подякувала за 
подарунки і особливо слідопи
там з 0 «Б» класу, які відшука-

ли газету <Пролетарів! за 1021 
рік.

Тиша залягає між рядам«. 
Голова ради дружин« Рая Піш- 
мова рапортує про справи піо
нерської і комсомольської орга
нізацій школи.

Зібрали піонер« і комсомольці 
20 тонн металевого брухту, щоб 
первісною зеленню ще пишніше 
вбиралось наше степове місто, 
викопали ІвОО ямок для дерев 
та посадили 700 кущів, ІЦоб лю
ди ще краще знали Іллічсвс 
слово, його жнтгя, розповсюди
ли ленінської літератури па су
му 300 карбованців. Лекторська 
група школи систематично чи
тала лекції про життя Леніна та 
його соратників.

Від імені тих, хто творив ре
волюцію, від імені старих біль
шовиків привітав юних друзів 
О. О. Башашнн.

— Ленін заповідав нам добре 
вчитись, кріпити дружбу, берег
ти мир на всій планеті. Ростіть 
справжніми ленінцями, щоб 
виконувати його заповіти.

Оплесками зустріли учні ві-

ЄФРОСИНІЯ ОСТРОВЕРХОВА, 
доярка, 40 років:

— Я на фермі чи не найстарша, 
і в той же час наймолодша. Див
но, кажете? Зовсім ні. Я тут най
молодший тваринник, за стажем, 
звичайно. До цього добрий деся
ток років у торгівлі працювала. 
Потім була скрута з доярками. От 
хтось з них і запросив: «Чим ма
єш за кілька кілометрів ходити до 
магазину, перекваліфіковуй с я, 
ферма ж поряд». Перекваліфіку
валася. Зараз по 12—13 кілогра-

ну «закалку» здобуваємо в «Кру
гозорі». Підвищуємо і свій фахо
вий рівень. Ось і нещодавно пере- 
здали з третього на другий клас 
тракториста комсомольці Микола 
Кухта, до речі він — член комсо
мольського комітету артілі, Мико
ла Максименко та інші.

Який внесок молодих у загальну 
справу? Важко знайти вимір. Ска
жу одне. Механізатори колгоспу в 
основному комсомольці і молодь.

А механізація — це ж сила кол
госпу. * _

МИХАЙЛО МОРГУНЕЦЬ, 
механізатор, 21 рік:

— Що доброго зробила комсо- 
молія артілі? Про виробничі по
казники вам, видно, голова розпо
відав. А ще? Піснею, танцем ра
дуємо односельчан.

Можна б багато цитувати думок
І розповідей.

— Розумієте, я ж тут педавно, 
— це І. І. Тимко каже. — Доско
нало всіх пе знаю. Та думка про 
молодь підразу добра склалася. 
Ось взяти хоч би Моргунця. Про 
себе він, мабуть, і словом не об
мовився. Скромний.

Як тільки я прийняв колгосп, 
трапилося так, що захворів чабан 
Ян Якович Могиш. Тут і задума
лися, як бути. Це питання поруши
ли на нараді. «Я ного підміню»,— 
відразу відгукнувся Михайло 
Моргунець. Бачили б ви, як ви
ходжував ягнят, як випоював їх з 
соски. Я тоді ще й не знав, що 
Михайло механізатор. Він теж про 
це не нагадував. Справиться на 
фермі, а потім — на тракторний 
стан, ремонтом займається. Вже 
перед весною сказав:., «Мені в 
бригаду треба. А .на фермі, 
ягнят батько попрацює. Я з ним 
домовився. Згодь?»

Що відповіси? Звичайно, згода, 
турботлива людиної

От такі вони іллічівці із звичай
ного колгоспу імені Ілліча.

В. ЦВЯХ, 
спецкор «Молодого комуна- V 
ра».
Кіровоградський район.

Фото В. ПОЧИНКО і Д. МЯЛКОВСЬКОГО,

Рапорти приймає секретар комсомольської органі
зації школи Георгій Петров (вгорі).

— До вносу прапорів школи і піонерської органі
зації стояти стрункої

таппя шефів, яке передав 
Леонід Іванович Критепко.

Давня хороша дружба єднає 
школярів третьої школи з піо
нерами села Первозванівкп та 
міської восьмирічки № 21. І за
раз, напередодні ленінського 
свята, учні третьої школи при
вітали своїх друзів і вручили 
подарунки для їхніх шкільних 
Кімнат Леніна.

Звідкись налетів легенький ві
терець, і молоде листячко на де
ревах зааплодувало разом з 
школярами.

І злетіла до неба молода, ба
дьора пісня про Людину рідну 
і близьку кожному.

С. ШЕВЧЕНКО.

РІК ПОЧАТО
ПО-УДАРНОМУ

Центральне статистичне 
управління СРСР підбило 
підсумки виконання дер
жавного плану промисло
вістю країни в І кварталі 
1968 року. Порівняно з 
І кварталом минулого року 
виробництво промислової 
продукції збільшилось на,' ■ 
9,3 процента.

Квартальний план викона-. 
ли всі загальносоюзні і со- 
юзнореспубліканські про
мислові міністерства, крім 
міністерства промисловості 
будівельних матеріалів СРСР 
і міністерства рибного гос
подарства СРСР.

Всі союзні | 
перевиконали квартальний 
план як у цілому, так і по 
виробництву більшості най
важливіших видів промисло
вої продукції.

Продуктивність праці У, 
промисловості зросла нь 
6,1 процента порівняно з 
• кварталом минулого року- 
Знизилася собівартість про* . 
мислової продукції.

Прибуток промислово«^-’

республіки 
п згчтапиЙИЙ

г

Е І кварталі 1968 року зр’1 
порівняно з відповідним пе
ріодом минулого року В ПО7 
рівняльник цінах більш 
на 20 процентів.

Підприємства, які прач*0* 
вали в нових умовах, пере
виконали підвищені плани. 

кварталу по реалізуй*' 
продукції та прибутку.

(ІАРС).
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В. І. Ленін на прогулянці в горах 
на околиці Закопане.

Польща, літо 1914 року.

Фото Б. ВІГІЛЬОВА.

^ЬОГОДНІ, напередодні 150-річчя з дня народжен
ня Карла Маркса і 98-річниці від дня народження 

. Леніна, ми з гордістю можемо констатувати, що 
І ідеї комунізму, які були колись привидом, — нині 

неимогутніша сила в житті людського суспільства. По
над третина людства вже стала на шлях соціалістич
ного і комуністичного розвитку.

Й «Піввіковим досвідом доведено, що сила комуніс
ті точного руху — у вірності марксизмові-ленінізмові»,— 
і говориться в Тезах ЦК КПРС «50 років Великої Жовт- 

невої соціалістичної революції».
Про силу марксизму влучно сказав В. І. Ленін у 

своїй статті «Три джерела і три с спадові частини марк
сизму», що була написана до 30-річчя з дня смерті 
Карла Маркса:

«Учення Маркса пиклн- 
Ікає до себе в усьому ци

вілізованому світі ’вели
чезну ворожість і нена
висть усієї буржуазної (і 
казенної, і ліберальної) 
науки, яка вбачає в марк
сизмі щось на зразок 
■«шкідливої секти». Іншо
го, ставлення не можна н 
чекати, бо «безсторон
ньої» соціальної науки не 
може бути в суспільстві, 
побудованому на класовій 
боротьбі. Так чи інакше, 
але вся казенна і лібе
ральна наука захищає 
наймане рабство, а марк
сизм оголосив нещадну 

< війну цьому рабству. Че- 
5 кати безсторонньої науки

в суспільстві найманого 
рабства — така ж дур
ненька наївність, як чека
ти безсторонності фабри
кантів у питанні про тс, 
чи не слід збільшити пла
ту робітникам, зменшивши 
прибуток капіталу.

Але цього .мало. Історія 
філософії і історія соці
альної науки показують з 
цілковитою ясвістю, що в 
марксизмі нема нічого 
схожого на «сектантство» 
в розумінні якогось замк
нутого, закостенілого вчен
ня, що виникло осторонь 
від стовпового шляху роз
витку світової цивілізації. 
Навпаки, вся геніальність 
Маркса полягає саме в

тому, що він дав відпові
ді на питання, які пере
дова думка людства вже 
поставила. Його вчення 
виникло як пряме й без
посереднє продовження 
вчення найвидатнішнх 
представників філософії, 
політичної економії і со
ціалізму.

Учення Маркса'всесиль
не, тому шо воно вірне. 
Воно повне і

МК

даючи людям цільний 
світогляд, непримиримий 
ні з яким суєвір’ям, ні з 
якою реакцією, ні з яким 
захистом буржуазного гні
ту. Воно є законний на
ступник найкращого, ''що 
створило людство в XIX
столітті в особі німецької 
філософії, англійської по
літичної економії, фран- 

струлке, цузького соціалізму».

В ІРА
(Закінчення. їжачаток 

на 1-й стор?).

В місті це не єдиний 
приклад, коли наша молодь 
своєю працею І перекона
ністю підтверджує вірність 
великим ідеям Леніна. 
Більш як сорок комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів міста взяли підвищені 
соціалістичні зобов’язання 
на честь 50-річчя Ленін
ського комсомолу і 100-річ- 
чя з дня народження Лені
на. Більшість із них вибо
рюють право носити ім’я 
50-річчя ВЛКСМ.

Підтримавши ініціативу брига
ди токарів механоскладального 
цеху № 3 Наталії Лупииос, 
бригада формувальників із ли
варного цеху сірого чавуну Ва
лерія Сннчука, наприклад, зо
бов’язалася па кожній формо- 
вочпін парі кожного місяця еко
номити не менше 200 кубічних 
метрів формувальної суміші, іцо 
обходиться 120 крб., до 50-річчя 
ВЛКСМ зекономити 500 літрів 
палива і 400 кілограмів машин
ного масла. А бригада токарів 
механоскладального цеху № З 
Ліди Черезової взяла зобов’я
зання допомогти в оволодінні 
професією верстатника молодим 
токарям, які навчаються в ба
зових профтехучилищах і про
ходять в цьому цеху виробничу 
практику. Комсомольці 1 молодь 
заводу «Червона зірка», агре
гатного заводу, швейної, взут
тєвої і панчішно-шкарпеткової 
фабрик, масложнркомбінату 1 
інші, ставши на трудову вахту, 
викопують свої зобов’язання під 
девізом:, «100-річчю з дня народ
ження Леніна 1 _ 50-річчю 
ВЛКСМ — трудові подарунки 
молоді на кожному робочому 
місці».

І в тому, що трудящі нашого 
міста план першого кварталу по 
реалізації продукції виконали 
на 104,9 процента, понад план 
реалізували продукції на 4 млн. 
крб., є немала заслуга комсо
мольців та молоді. Молодь бе
ре активну участь d озелевенні 
І благоустрої міста. Тільки за 
З місяці і 20 днів комсомольці І 
піонери міста зібрплн 1 здали 
близько 70 тонн металевого 
брухту у фонд Всесвітнього 
фестивалю молоді і студептів.

8 стою

згадує Н. К. Крупська, 
, __  Т

велике ба- 
кожсп ріс 
і продов- 
пку муж-

А завтра молодь міста 
вийде на ленінський неділь* 
ник і буде працювати пр 
благоустрою міста і своїх 
територій, на будовах,

В дні підготовки до 98-ї 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна у молоді міста 
зростає інтерес до Ленін
ської Комуністичної Спілки 
Молоді. Тільки с один день 
16 квітня в урочистій обста
новці в музеї Леніна при 
Палаці піонерів з участю 
старих більшовиків бюро 
ЛКСМУ прийняло до лав 
ВЛКСМ близько 240 кращих 
робітників і учнів, десятки 
членів ВЛКСМ в ці ювілейні 
дні було рекомендовано 
кандидатами в члени КПРС.

В дітях, в молоді Ленін бачив 
продовжувачів тієї справи, якій 
він віддав усе своє життя. Він 
часто запитував хлопчиків і дів
чаток, — - ", "
правда ж, ти виростеш, станеш 
комуністом? Це було 
жання вождя, щоб 
свідомим комуністом 
жував ту справу, за 
пьо боровся вождь.

Мрії великого 
здійснюються. В 
комсомольських 
ціях міста проходять комсо
мольські збори на тему: 
«Як ти виконуєш заповіти 
В. І. Леніна».

Вражений геніальною про
зорливістю Ілліча, думав 
Терентій Савелійович на 
VIII з'їзді Рад про те, як 
розповісти про все це своїм 
товаришам, як вони будуть 
втілювати в життя ленінські 
накреслення. Сьогодні про 
це стаоому більшовику роз
повідати легше. Бо він уже 
всією душею збагнув, що 
Володимир Ілліч впевнено і 
пристрасно говорив, бо він 
вірив у силу не тільки деле
гата, звільненої людини, а 
й його сина, внука і правну
ка.

Леніна 
багатьох 
організа-
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НАЙБІЛЬША
РИСА

Нижче вміщуємо фотокопію 
листа видатного американського 
письменника Т. Драйзера про 
В. І. Леніна I його переклад. 
Цей лист був адресований на
шому земляку Б. І. Барато- 
ву-Уманському. Баратов-Уман- 
ський — член партії з 1917 року. 
В двадцятих роках він працю
вав у Кіровограді, потім — від
повідальним редактором газети 
«Красный моряк» — орган гіо-

Баратову, 
Петровський пров. 8. 
Москва. СРСР.

літвідділу Західного району 
Чорного моря. Тривалий час 
Баратов був відповідальним ре
дактором журна л у «С о в і- 
стланд=, листувався з багатьма 
письменниками Західної Євро
пи і Америки, в тому числі і з 
Драйзером. На прохання Бара
това письменник і виклав свої 
думки про В. !. Леніна. Фотоко
пію листа Баратов передав му
зею в Кіровоград.

Маунт Кіско Нью-Йорк.
З листопада 1938 року.

Шановний сер:
Найбільш велика риса Леніна полягає, мабуть, в тому, 

що протягом довгих років, що пройшли до . того часу, 
копи він зміг здійснити на практиці свої мрії про кра
щий соціальний лад, він настійно, у всіх деталях вивчав 

всі труднощі, проблеми, що стояли перед ним, так, що 
коли прогннлий соціальний лад розвалився, він, Ленін, 
був цілком підготовлений до того, щоб взяти у свої ру
ки і довести до переможного кінця Велику російську 
революцію І керувати народженим нею Радянським ла
дом. Не часто є можливість у людини здійснити на прак
тиці свій ідеал, коли ж така можливість І трапляється, 
людина рідко коли буває спроможною її використати.

Леніну довелося заплатити життям за здійснення своєї 
мрії, але лише після того, коли новий лад був ним на
дійно влаштований. Це — знак заслуги, яким доля від
значила велике дерзання. Світ, що терзається безпере
станною боротьбою, повинен берегти пам’ять про 
Леніна, як величезну цінність. Чи був би він задоволе
ний результатами своєї праці, якщо уявити, що він зміг 
би їх побачити! Це залежить від Росії, від того, наскіль
ки вона зуміє здійснити те, що Ленін більше всього ба
жав для людей — справедливості, праці, дружби.

З щирим прмзітом
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ТІЕНІНСЬКІ ДУМКИ і слова — неоці- 
*'“■ ненне джерело і керівництво для 
глибокого вивчення минулого всієї краї
ни і нашого краю, для розуміння пройде
ного шляху, величі героїчного сьогодні, 

З ім’ям В. І. Леніна нерозривно зв’яза
на історія революційної боротьби укра
їнського народу за своє соціальне і на
ціональне визволення, за владу РаДт 
за побудову соціалізму й комунізму. У 
безсмертній літературній ленінській 
спадщині є сотні творів і документів, які 
повністю або частково стосуються Украї
ни. Знайшли в них відбиття і події, що 
мали місце на Кіровоградщині.

В геніальній праці «Розвиток капіта
лізму в Росії», яка мала виключно вели
ке значення для перемоги марксизму е 
Росії, В. І. Ленін з неперевершеною гли
биною розкрив зв’язок загальноросій- 
ського процесу розвитку капіталізму з 

Їцим же процесом на Україні, посилаю
чись при цьому на дані Єлисаветградсь- 
кого повіту — найбільшого в Херсонсь- 

! НІЙ Губернії.
Цікаво відзначити, що В. І. Ленін, до-

• сліджуючи процес розвитку капіталіз
му, широко використав праці наших 

■і земляків, зокрема єлисаветградського 
;; земського лікаря М. І. Тезякова, в яких 

було зібрано разючий матеріал про роз
виток капіталізму на півдні Росії, зма
льоване жахливе становище робітників 
і селян наприкінці XIX століття.

Говорячи про те, що застосування ма
шин у поміщицьких економіях веде до 
посилення експлуатації жінок і дітей, 
В. І. Ленін відзначає, що «... серед міс
цевих економічних робітників Єлисавет
градського повіту Херсонської губернії, 
діти становлять 10,6 процента».

А далі йдуть рядки про нещадну експлуа
тацію жіночої і дитячої праці п поміщицьких 
економіях «... робота дівчат і Дігсй при ма
шинах веде, природно, до особливо великого 
числа ушкоджень. Земські больниці і лікарні 
Херсонської, наприклад, губернії наповнюю
ться під час сезону сільськогосподарських ро
біт «майже виключно травматичними хвори
ми», являючи собою «свого роду польові ла
зарети для жертв нещадної руїнницької діяль
ності сільськогосподарських машин І зйарядь, 
жертв, які раз у раз вибувають із строю вели
чезної армії сільськогосподарських робітників».

Масовий прихід на південь сільських 
пролетарів створив особливі форми най
мання, властиві високорозвинутому ка
піталізмові. «На півдні і південному схо- 
ді, — пише Ленін, — утворювалось ба
гато робітничих ринків, де збираються 
тисячі робітників і куди з'їжджаються 
наймачі...

У Херсонській губернії ринками ро

БЕРЕГИ ВОЛГИ,
БЕРЕГИ ІНГУЛУ...
бітників є торговельні села (Новоукраїн- 
ка, Бірзула, Мостове, де по неділях зби
рається понад 9 тисяч робітників і ба
гато інших), залізничні станції (Знам’ян
ка, Долинська та ін.), міста (Єлисавет- 
град, Бобринець, Вознесенськ, Одеса та 
ін.)

В. 1. Ленін гнівно викриває нелюдську сис
тему капіталістичної експлуатації трудящих 
«в сільських глухих закутках» Херсонщини. 
Він пише: «...Житлових приміщень для р<>- 
бітникі» здебільшого нема; коли є казарми, 
попи влаштовані звичайно дуже антигігієніч
но, «не дуже рідко» трапляються землянки... 
Харчування робітників дуже часто незадо
вільне. Робочий день триває загалом від 
12,5 до 15 годин. Перерви в роботі під час 
найбільшої спеки бувають лише «як винят
ки»...

Висновки В. І. Леніна про розвиток ка
піталізму і класове розшарування на 
селі були нищівним ударом не лише по 
ідеології народництва, а й по буржуаз
но-націоналістичних проповідниках тео

рійок «безбуржуазності» української на
ції та «єдиного потоку».

На рубежі двох століть Ленін очолив 
боротьбу російських марксистів за ство
рення бойової марксистської партії. Ви
рішальну роль у цій боротьбі відіграла 
організована Іллічем загальноросійська 
політична газета «Искра».

На сторінках «Искры» було надруко
вано більше десятка статей, кореспон
денцій, заміток і хронікальних повідом
лень про становище і боротьбу робітни
ків та селян Єлисаветградщини. Так, У 
статті «Найновітніше відкриття», що була 
надрукована в «Искре» № 7 за серпень 
1901 року, повідомлялося про особливо 
тяжке становище селян у зв’язку з го
лодом, що тривав тут уже два роки. У 
зв'язку з посиленням революційних на
строїв м. Єлисаветгрвд і повіт були ого- 

■жямашяві (Закінчення на 4-й стор.).
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< Д І. Ленін виступає з доповіддю про міжнародне становище на засіданні І/ 
конгресу Комінтерну Петроград, 19 лип ня 1920 року.

І Фото АПН.
ЛЕНІН І СВІТ

ДОКУМЕНТИ - ПРО ІЛЛІЧА ” 
І НАШ КРАН

«„...ТИ ПОТРІБЕН 
ГЙ КАМЕРІ 
£ № 21...“
1

£ ^..Це було ■ одній з тюрем Іспанії під 
жазїрю Порлієр. Іспанський поет-ком£ 
діїст Маркос Ана сидів тут в камері N2 19, 
чекаючи Смертного вироку. Щовечора 
його водили на долит І катування. Мар- 
дое Ана згадує:

«Одного ранку через вічко моєї ка- 
^мери хтось кинув маленьку фотографій 
В. І. Леніна. Для мене це було найкра? 
Щим стимулом мого існування. Мені 

• здавалося, що сам Ленін перебуває ра
зом зі мною, І я відчув себе спокіймре.и 
У сусідню камеру посадили нового в’яз
ня, Я чув його безперестанний стогін і 
зрозумів, що він на грані падіння. То^І 
я взяв фотографію Леніна і сказав": 
^Товаришу Ленін, ти потрібен в камері 
№ 21, але ти не турбуйся, вір мені, у 

Ц мене поки що є сили, щоб захищати 
і партію».

Другого ранку Маркос Ана передав 
! фотографію Володимира Ілліча в’язню з 

камери 21. Через кілька років, зустрів
ши цього товариша вже в іншій тюрмі, 
поет дізнався, що фотографія Володи
мира Ілліча передавалася потім іспан
ськими патріотами з камери в камеру і 

1 надихала патріотів на мужність і бороть- 
I бу з ворогом.

Лист іспанського поета, який 23 роки 
і просидів у тюрмах франкістської Іспа

нії,. зараз експонується в Центральному 
музеї В. І. Леніна у Москві,

Ще один експонат — світло-зелена 
книжечка кишенькового формату. На її 
обкладинці німецькою мовою назва: 
«Порадник з туризму і спорту». Не ди
вуйтесь. Книжку цю було випущено в 

, Німеччині в роки фашизму, а під об
кладинкою туристського довідника була 
прихована робота В. І. Леніна. «Дитяча 
хвороба «лівизни» в комунізмі».

і Так правда ленінських ідей навіть у 
страшні роки фашизму доходила до 
сердець трудящих.

газет і журналів, до речі, що видавались 
на бенгальській мові, давали зовсім іншу 
Оцінку революції в Росії. їхні редактори, 
незважаючи на загрозу репресій, об’єк
тивно інформували своїх читачів про 
події в Радянській Росії.

Як вважають, перший біографічний на
рис про Леніна па мові бенгалі з'явився 
в 1921 році в журналі «Сатсаіггі». 22 
грудня в тому ж році газета «Біджалі» 
друкує статтю про вождя пролетаріату, 
яку написав Фаніндра Бхусан Гхошем.

Розповідаючи своїм читачам про істо
ричну роль В< І< Леніна, газета 
^Стандард беарер» писала 1 травня 
1923 року:

«Чудова робота Леніна стала уже днаом 
для зовнішнього світу. Це взірець рішучого 
експерименту людського генія і майстерності. 
Його вороги можуть бажати йому смерті ти
сячу разів і більше. Вони можуть з наміром 
применшувати або показувати в брехливому 
світлі його досягнення... Але світова історія 
збереже діяльність Леніна, як ьайблагородні- 
ші людські стремління останніх часів».

Так писали про великого вождя тру
дящих національні газети, іцо виходили 
того часу в Бенгалії. Не треба забувати, 
що це відбувалося в умовах, коли за 
кожний рядок правди про В. І. Леніна 
або першу в світі державу робітників і 
селян автори цих статей могли кожної 
хвилини стати жертвами репресій з боку 
англійського колоніального уряду.

В. осипов,
кореспондент ТАРС.

лошенк царським урядом на станозищі 
посиленої охорони.

Для розправи над голодним селянством У 
повіт прибув сам херсонський губернатор 
князь Оболенський, Було збільшено штат по
ліції, проведено арешти, заборонено подавати 
допомогу голодним селянам, влаштовувати 
для них їдальні, відкривати ясла для голод
них селянських дітей тощо.

Нарешті, ніби знущаючись над голодними, 
губернатор оголосив, що голоду у повіті не
має, а є «революційна група», яка підбурює 
народ проти уряду. ІІв закінчення «Искра» з 
гірким сарказмом зауважувала: «Засіб» знай
дено: аж тепер, треба гадати, господарство єлії- 
саветградського мужика стане на ноги».

Зосередивши всю силу свого генія і 
організаторського таланту на створенні 
революційної марксистської партії, паКн 
тії нозогг типу, Ленін бережливо, як 
садівник дерево, підтримував і вирощу- 
вав паростки соціал-демократичного ру
ху на Україні. Через агентів «Искры», 
один з яких — лікар Андрій Сощин «4 
перебузав в Єлисаветграді, В. І. Ленін 
тримав тісний зв’язок з соціал-демокра- 
тичними організаціями України, подавав 
їм велику практичну допомогу.

В газеті «Искра», в статті від 15 серп
ня 1903 року, повідомлялося також прб 
діяльність Єлисаветградської організації 
РСДРП з 1902—1903 роках.

8 ході масової революційної боротьби 
загартувалась Єлисавегградська партій
на організація. Вони була однією з тих, 
.які напередодні II з’їзду РСДРП заяви
ли про аизнаїинд «кіскрм» своїм ке
рівним оргайом, ‘про байсання приєднав 
тися до неї.

З цього приводу «Искра» вмістила.на 
сторінках свого 49-го номера таке ре
дакційне повідомлення':

«Єлнсажетградсьхий комітет у листі до ре
дакції дав надзвичайну приємну для нас ха
рактеристику діяльності «Искры» і, оголошу? 
ючн її своїм керівним оргапом, ВИСЛОВЛЮЄ йї; 
дію бачйтн її в найближчому майбутньому 
офіціальним органом об’єднаної Російської 
Соціал-Демократичпої Робітничої Партії».

Ведучи постійну титанічну роботу з пе
ріод підготовки і проведення Великої 
Жовтневої Соціалістичної революції, 
В. І. Ленін знаходив час І можливість 
допомагати місцевим партійним органі
заціям,

Весною 1917 року ЦК направляє до 
Єлисаветграда кронштадтських більшови- 
ків-матросів Агапова і Баранова. С. Н. 
Баранов пише в своїх спогадах, що всі 
товариші, яких партія направляла на 
південь Росії, перед від’їздом розмовля
ли з Іллічем.

БЕРЕГИ
ВОЛГИ,
БЕРЕГИ
ІНГУЛУ...
(Закінчення. Початок на 3-й стор.).

«Ленін, — пише С, II, Баранов, — говорив1 
прд велику честь виступати від імені партії, 
захищати її програму... Вій радив нам, вис
тупаючи на мітингах і зборах, сміливіше ви
кривати контрреволюційну суть Тимчасового 
Уряду, який на словах обіцяє народові свобо
ду, а на ділі продовжує царську політику вій
ни і анексій...»

В наш час, коли все ширше розгорта
ється будівництво комунізму, Ім’я В. І, 
Леніна т- девіз звершень. Загальні збо
ри тепловозної колони Знам’янського 
локомотизного депо в січні нинішнього 
року ухвалили обрати Ілліча почесним 
машиністом депо, І до 100-річчя з дня 
його народження спорудити вождеві ре
волюції пам’ятник на території підпри
ємства. Пам’ятник буде споруджений на 
кошти від заощадження дизельного па
лива. Вж§ надходять Перші внески до 
Цього фонду.

Близько 100 тисяч юнаків і дівчат Кі
ровоградщини носять біля серця ком
сомольські квитки, стільки ж нараховує 
піонерська організація. Тільки в школах 
створено 52 музеї та залу В, І. Леніна, 
(19 ленінських кімнат, .426 ленінських 
кутків.

Радяться з Леніним, вчаться по його 
безсмертних працях понад 100 тисяч ко
муністів та безпартійних у мережі пар
тійної та комсомольської політосвіти. 
До 250—280 тисяч трудящих збирають
ся щомісяця на ленінські народні читан
ня. Щоденно читають газету «Празда», 
створену В. І. Леніним, 40 тисяч кірово- 
градців. Близько 40 тисяч томів творів 
В. І. Леніна стали настільними книгами 
трудящих орденоносної Кіровограда^-

і

I

В. КНЯЗЕВ.

„ЗА ЩО ВІН
СТОЇТЬ“
«Ленін стоїть за робітничий клас. Він 

стоїть за владу пролетаріату. Тридцять 
років тому він висунув центральну ідею 
про те, що людиною майбутнього б Росії 
є робітник. Вся історія більшовизму є 
боротьба за здійснення цієї ідеї».

Давно написані ці рядки. Вони взяті із 
статті «За що стоїть Ленін?», яка була 
надрукована в індійській газеті <Стаи- 
дард_ беарср > 29 травня 1923 року. За
раз їх*знову навів індійський журнал 
«Мейистрім», виявляючи, хто, коли і де 
першим сповістив індійському народу 
правду про Радянську країну, про вож
дя світового пролетаріату В. І. Леніна.

Жовтнева революція б Росії мала ве
ликий вплив на хід національно-визволь
ної боротьби індійського народу. Відлун
ня штурму Зимового палацу змусило'не 
на жарт схвилюватися англійський коло
ніальний уряд. Імперіалістична пропаган
да, яку вони проводили, йшла на різні 
трюки, щоб перекрутити справжній 
смисл і значення цієї великої події.

Але багато національних Індійських

БК 00282. Індекс 01197«

ЙМЕННЯ
ЗАСЛУЖИ
Село Бреніца — центр великого трудового 

кооперативного земельного господарства імені 
В. І. Леніна. Кооператив був створений 20 
років тому і зараз відомий в Болгарії, як 
один із найпередовішнх. П’ять років підряд 
він завойовує Перехідний республіканський 
прапор.

Ось уже 10 років кооперативом керує Йон- 
че Начев — умілий, ініціативний господар і 
організатор, депутат Народних зборів Болга
рії. Він був секретарем Врачснського окруж
кому партії но сільському господарству, а 
коли ЦК БКП посталив питання про укріп
лення кооперативів кваліфікованими керівни
ми кадрами, він один з перших заявив про 
своє бажання працювати в Брсніце.

Коли в 1951 році укрупнили цей кооператив, 
тоді виникло питання, як назвати його. На 
загальних зборах було запропоновано дати йо
му ім’я Леніна. І всі кооператори проголосу
вали «за».

— У нас, — говорить голова, — встановле
ний такий порядок: назву кооператнва за
тверджує Президія Народних зборів. Йшов 
час, а рішенії,і не було. Справи в кооперативі 
були погануваті, бракувало досвіду, не мали 
машин і добрив, кооператори не радували 
країну врожаями. Потім стало відомо, що 
Президія не затвердила постанову загальних 
зборів. Це був тяжкий удар для кооперато
рів, але всі добре розуміли, що їхнє слабке 
юсподарство не заслуговує Імені Леніна. Зно
ву були збори, і кооператив вирішив напру
жити всі свої сили, щоб виправити справи і 
вивести ТКЗГ в число передових.

Для цього треба було два роки. Коли ж 
стало видно, що кооператив йде вгору, Прези* 
дія Народних зборів Болгарії дозволила на
звати ТКЗГ великим ленінським іменем.

З 1956 року ТКЗГ імені В. 1. Леніна вийшло 
в ряд кращих кооперативів не тільки Врачан- 
ського округу, але і всієї країни. Кооператив
ні угіддя розкинулись на площі 8,5 тисячі гек
тарів, із них 6 тисяч іекгарів, — що обробля
ються, повністю поливні землі.

ТКЗГ підгримує дружні зв’язки з колгоспа
ми імені В. 1. Леніна Білопольського району, 
Сумської області. В минулому році вони за- 
ключнлп договір пре змагання І взаємну 
допомогу на 5 років. Зараз трудівники ланів 
прикладають всі зусилля до того, щоб за
класти основи високого врожаю.

Партійні і комсомольські організації, всі 
кооператори готуютсья урочисто відзначити 
дспь народження В. І. Леніна, їм я якого з 
честю носить їхнє господарство.

Д. БОЧАРОВ, 
кор, ТЛРС,

Софія,

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора = 2-45-00, відпо
відального секретаря — 2-45-35, відді
лів = 2«45-36.

Ф. БЄЛЯВІН, I. КУРАС 
кандидати історичних наук,

На фото: аматори з Доб- 
ровелнчківки.

Фото В. КОВПАКА.

х;

А

ПРИСВЯЧЕНА
ЮВІЛЕЮ

іскрометна, героїчна тачанка, 
яка прогрімкотіла по димних 
фронтових дорогах, поливаючи 
смертельним свинцем махновців, 
денікінців, білогвардійців під 
щирі і дружні оплески глядачів, 
пронеслася по сцені. Хореогра
фічну композицію «Тачанка» 
показали аматори Новоукраїн; 
ського районного Будинку куль
тури. , ,

Зараз в нашому місті прохо
дить третя обласна декада на
родного танцю Кіровоградщини, 
присвячена 100-річчю від дня 
народження В. І. Леніна. В ній 
взяли участь 38 колективів об
ласті. Декада продовжуватиме
ться 10 днів. Заключний концерт 
відбудеться напередодні світло
го Свята'— дня народження Во
лодимира Ілліча.

Б. СТРИЛЬБІЦЬКА.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 21 кпітня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика для 
дітей. (М). 9.15 — «Вудильник», 
(М). 9.45 — Телеповнпи. (М). 
10.00 — Телевізійний календар. 
(М). 10.30 — Для школярів,
«Операція «СірІус-2». (Ленін
град). 11.00 — Для школярів. 
«Експедиція «Терз Іпкогніга». 
Розповіді па питання першого

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома Л КОМУ 
г. Кировоград,

туру географічної олімпіади. 
(М). 12.00 — «Для вас, жінки». 
(Ленінград). 12.30 — «Готуємось 
до конкурсу бальних танців». 
(К). 13.00 — Для воїнів Радян
ської Армії і Флоту. «Чапаєвці». 
(Куйбишсв). 13.30 — Наша аі|>1- 
ша. (К). 13.35 — «ТЕК-68». (К). 
14.00 — Екран дружби. «Ленін 
В Польщі». Художній фільм. 
(М). 15.30 — Концерт струнного 
квартету їм. М. Лисенка. (Кіро
воград). 16.30 — Програма ко
льорового телебачення. (М). 
18.00 — «Вождь революційного 
пролетаріату Росії». Передача а 
музею В. І. Леніна. (К). 19.00 — 
Першість СРСР з футбола «Ди
намо» (К). — «Зоря» (Лу
ганськ). 20.45 — Художній 
фільм. (К). 22.00 — Недільна
розважальна програма. (Пра
га). 22.25 — Документальний 
фільм, (М),

Друга програма. 15.30 — 
«Піонерська ленініана». (Львів) 
16.00 «Зустріч біля червоної 
гвоздики». (Одеса).

- ------
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Друкарня їм, Г. М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, аул. Глінки, 2,

ПОНЕДІЛОК, 22 квітня. Пер
ша програма. 17.00 — Урочисте 
засідання і концерт, присвячені 
98-рІччю з дня народження В. 1. 
Леніна. (М). В перерві — «Туди 
не заросте народна стежка». 
(Ульяновськ). 21.00 — Програма 
«Час», (М). 21.45 - Є. Драбкі- 
на — «Чорні сухарі». Прем’єра 
телеспектаклю. (Ленінград).

ВІВТОРОК, 23 квітня. Перша 
програма. " “х " 
фільм «На 
ровоград). 
піонерський 
град). 18.00 
полиця, 
Для школярів, ■ «Попереду 
тисячі миль». 
здоров’я людипи. «Служба 03»; 
(К). 19.00 — «Запам’ятаємо цей 
день». Художній фільм. (М)- 
20.35 — Програма 
21.15 — Художній фільм «На 
одній планеті». (Кіровоград).

Друга програма. 21.15 т~ 
І. шток — «Стара діва». Ви
става Одеського російського 
драмтеатру. (Одеса).

11.00 — Художній 
одній планеті». (КІ-

17.40 — «Говорить 
штаб», .(Кірова-;

— Паша книжкова 
(Кіровоград), 18.10 ~ 
''"’в. «Попереду іц<" 
— (М). 18.40 — 35

____ (МП
«Час». (МГ,
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