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П'ятдесят років 
зоря радянського 
шотравня зійшла 
Москвою. Вона 
лася від прапорів, 
вперше вільно піднесла 
Росія на радість проле
тарям усієї планети. 
«Вперше в історії, — пи
сала «Правда» 1 травня 
1918 року, — пролета
ріат святкує в Росії Пер
ше травня не як пригноб
лений, а як перемігший 
клас... Він, переможець 
у титанічній революцій
ній боротьбі, клас, сто
їть, скинувши з 
кайдани рабства,

йй будівник свого жит- И 
тя, свого майбутнього, 11 
свого щастя!». І

...На трибунах Красної І 
площі — передовики В 
промисловості, сільсько- Е 
го господарства, вчені, В 
діячі літератури і мис- В 
тецтва, партійні і радян- В 
ські працівники, гості з І 
усіх континентів, інозем
ні дипломати.

Стрілки годинника на 
Спаській башті набли
жаються до десяти. На 
центральну трибуну Мав
золею піднімаються ке
рівники Комуністичної 
партії і Радянського уря
ду.

О 10.00 з воріт Спа- 
ської башти Кремля ви
їжджає на відкритій ма
шині Міністр оборони 
СРСР Маршал Радянсько
го Союзу А. А. Гречко, 
який приймає парад. 
Маршал об'їжджає вій
ська, поздоровляє воїнів 
з Першотравневим свя
том.

Міністр піднімається 
на центральну трибуну 
Л\авзолею і виголошує 
промову.

(Закінчення на 2-й стор.)

• Ціна 2 коп.

МАРКСИЗМУ,
він і далі

ЗДОБУВАТИМЕ 

ПЕРЕМОГИ,

НАБЛИЖАЮЧИ

ЧАС

ПОВНОГО 

ТОРЖЕСТВА 

КОМУНІЗМУ 

НА НАШІЙ

ПЛАНЕТІ.
Завтра — 150 років від дня народження Карла Маркса

НАЙБІЛЬШИЙ 
НАШ 
ПОРАДНИК
КОНФЕРЕНЦІЯ,
ПРИСВЯЧЕНА 150-РІЧЧЮ
К. МАРКСА, У ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНОМУ УЧИЛИЩІ № 4
м. КІРОВОГРАДА

В залі шістнадцятирічні. З ко
сичками і з короткою стрижкою. 
Хто у святковій сукні, а хто і в 
спецівці — не встиг переодягну
тись, прямо від верстата поспішав 
сюди. На трибуні — Наталка Клн- 
менкова. Здається, що то не дів
чина, а сама весна вийшла напе
ред цЛЗесідує з майбутніми тока
рями, слюсарями, формувальника
ми. Білява Наталка, проста дів
чина, веде мову про вчення Карла 
Маркса, яке, здійснивши величез
ний переворот у суспільній свідо
мості людства, стало його весною. 
Сьогодні ми йдемо в комунізм, 
шлях до якого вказали Маркс, 

Енгельс, Ленін. Ми йдемо у світ
ле завтра, озброєні маркснётсько- 
ленінською теорією. Сьогодні, як 
і раніше, Маркс дтя кас — не ли
ше великий авторитет мислителя. 
Він — наш порадник і при виборі 
професії, і при виборі друга. Він — 
наш наставник і за шкільною пар
тою, і за верстатом, і в житті ком
сомольської групи.

Як часто, мов клятву, ми, моло
ді, повторюємо його, Маркса, 
слова:

«В науці немає широкого стов
пового шляху, і тільки той може 
досягти її сяючих вершин, хто, 

- не боячись втоми, карабкається 

по її каменистих стежках».
І ми не тільки повторюємо, ми 

йдемо цими нелегкими стежками 
до знань. А коли стомлюємось, то 
на згадку приходить сам Маркс з 
його титанічною працездатністю, з 
титанічною волею до знань, до 
подолання труднощів. І тоді нам 
стає легше, додається сил.

Наталка розповідає про життя 
і діяльність великого вождя про
летаріату, про ті труднощі, з яки
ми зіткнувся Карл Маркс, пра
цюючи над своїми невмирущими 
працями, про його революційну 
діяльність Наталю змінює Олен- 

(Закінчення на 3-й стор.).

Ппмкао Валерій ГЕОРГІЄВСЬКИ И (на першому плані) 
І його помічник Леонід ШЕВЧЕНКО під час друхуианн:і 
газети «Молодий комунар».

СВЯТО МІЛЬЙОНІВ
Народжується новий день. Кожен зустріне його 

по-різному, але більшість радянських людей чекає 
зустрічі з вранішньою газетою. Вона, як щирий 
друг, повідомить новини, розповість про багато
гранне життя твоєї Батьківщини.

В перші дні Радянської влади В. І. Ленін гово
рив про необхідність перетворити пресу в знаряддя 
економічного і політичного перевиховання мас, в • 
знаряддя ознайомлення мас з тим, як треба нала
годжувати труд по-новому.

Саме праці по-новому, вихованню людини кому
ністичною Суспільства і служить радянська преса.

В наш час важко уявити людину, яка не перед
плачувала б кілька друкованих видань. Можли
вість користуватися друкованим словом зросла » 
наш час, порівняно з дореволюційним, у 25 разів. 
Лише кількість назв газет перевищує нині 7700.

Мільйони робітників, колгоспників, студентів, 

вчителів, вчених беруть участь у творенні газети, 
вважають газету справді своєю. Саме в народності 
преси, в залученні широких мас до роботи в дру
кованому органі — дійова сила газетного слова* 
1 саме тому День преси є святом мільйонів трудів
ників, всенародним святом.

Труд журналіста користується у радянських лю
дей заслуженою любов’ю. Як до щирої о порадника 
приходять, пишуть в редакцію молодіжної газети 
вчитель Панчівської школи Новомиргоронського 
району Микола Стоян, інструктор по виховній ро
боті УОГП Борис Кизіль, завідуюча шкільним від
ділом Долииського РК ЛКСМУ Зоя Носуль, учень 
Маловисківської восьмирічної школи № 2 Павло 
Шевченко, сотні інших людей. Ми щиро вітаємо зі 
святом усіх наших авторів і читачів. Сила газети — 
у вашій підтримці, друзі!
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ВІТЧИЗНА ПЕРШОТРАВНЕВА
(Закінчення. 

Початок на 1-й стор.).

Намагаючись будь-яки
ми засобами припинити 
неухильне зростання сил 
соціалізму * демократії, 
підкреслює тов. Гречко, 
міжнародний імперіалізм, 
і насамперед імперіалісти 
Сполучених Штатів Аме
рики, все більш відкрито 
стає на шлях агресії та 
воєнних авантюр, посилює 
ідеологічні диверсії проти 
соціалістичних держав, 
грубо втручається у вну
трішні справи інших кра
їн, загострює міжнародну 
напруженість.

Радянські люди палко 
схвалюють і одностайно 
підтримують внутрішню та 
зовнішню політику Кому
ністичної партії і Радян
ського уряду. В неруши
мій єдності партії і наро
ду — запорука нових 
славних перемог нашої 
Батьківщини.

Потім починається вій
ськовий парад. По площі 
проходять слухачі вищих 
військових учбових закла
дів та училищ, морська 
піхота.

З’являються бойові ма
шини гвардійської Таман- 
ської мотострілецької ди
візії імені М. І. Калініна.

Слідом за таманцями — 
авіадесантники в легкових 
відкритих машинах.

Якщо повітряно-десант
ні частини можуть- надати 
бойовим діям наших су
хопутних військ винятково 
високої маневреності й 
активного характеру, то 
танки, як і раніше, є го
ловною ударною силою 
сухопутних військ.

А ось і далекобійні гар
мати, гармати ще більшо
го калібру і потужності, 
грізні реактивні установ
ки. Увібравши ‘В себе До
сягнення науки і техніки 
післявоєнних років, наша 
артилерія є могутнім за
собом ведення бойових 
Дій. ,

Грізний вигляд мають 
тактичні та оперативно- 
тактичні ракети, балістич
ні ракети Військово-Мор
ського Флоту. Наші моря
ки можуть з підводно
го атомного ракетоносця 
завдати нищівного удару 
по цілях противника, роз
ташованих за тисячі кіло
метрів від місця старту.

Завершуючи військовий 
парад, на Красній площі 
з’являється грізна техніка 
ракетних військ стратегіч
ного призначення, гор
дість радянських Зброй
них Сил.

Сьогоднішній парад ще 
раз продемонстрував ви
сокий рівень радянського 
ракетобудування.

Після параду військ від
булася святкова демон
страція трудящих.

* * *

Святкові Першотравне
ві демонстрації пройшли 
по всій нашій неосяжній 
Батьківщині.

(ТАРС).

київ
В білопінному квітненні 

весни міста і села краї
ни. Під бойовими прапо
рами Першотравня про
летарі всієї землі ось уже 
в сімдесят восьмий раз 
відзначили День міжна
родної солідарності тру
дящих.

Десять годин. На цент
ральну трибуну піднімаю
ться керівники Комуніс
тичної партії і уряду Ук
раїни.

У відкритій автомашині 
на Хрещатик виїжджає 
командуючий військами 
Київського Червонопра- 
порного військового ок
ругу генерал-полковник 
В. Г. Куликов. Він приймає

рапорт, об'їжджає війська 
і поздоровляє їх з свя
том. Потім В. Г. Куликов 
піднімається на централь
ну трибуну і виголошує 
промову.

Починається парад 
військ Київського гарнізо
ну.

Наче барвистий килим 
вкрив широку гладінь ас
фальту — магістраль за
повнили юнаки і дівчата в 
красивих українських кос
тюмах. Майорять прапори 
Української РСР, сяють 
золотом макети двох ор
денів Леніна і ордена 
Жовтневої Революції, 
яких удостоєна республі
ка за ратні і трудові по
двиги.

Кияни несуть плакати і 
лозунги з вимогами при
пинити злочинну війну 
США у В’єтнамі, ліквіду
вати наслідки ізраїльської 
агресії на Близькому Схо
ді, посилити боротьбу 
проти реваншизму і нео
фашизму в Західній Ні
меччині, проти імперіа
лізму. Вони шлють пер- 
шотравневий привіт усім, 
хто відстоює свободу і 
незалежність, бореться за 
мир, демократію і со
ціалізм.

(РАТАУ).

Святкування І Травня 1968 року-в Москві. 
Демонстрація представників трудящих.

Н ,т знімку: фізкультурники на Крас-
ній площі. Фото В. СОБОЛЕВА. 

(Фотохроніка ТАРС).

ДЕМОНСТРАЦІЯ

ЄДНОСТІ

НАШИХ

РЯДІВ
Першотравнева демонстрація в Кіровограді.

Фото В. КОВПАКА.

І

МОЛОДІЄ

ПО МАРКСУ

Світ молодіє, перетворює
ться по Марксу. Комунізм став 
найбільш притягальною і най
більш впливовою силою. Геній 
Карла Маркса настільки ве
ликий, що й сьогодні, як і ра
ніше, будь ти інженером чи 
політичним діячем, педагогом 
чи театрознавцем, звернись до 

. Маркса — і одержиш пораду, 
наснагу для звершень.

Геній Маркса настільки ве
ликий, що його вчення', тільки 
виникнувши в середині мину
лого століття, зробило рево
люційний переворот у всіх гд-

лузях знань, величезний пере
ворот у суспільній свідомості 
людства. е

З К. Маркса і Ф. Енгельса 
бере свій початок діалектич
ний та історичний матеріа
лізм, наукова політична еконо
мія, науковий соціалізм — 
теорія і програма революцій
ного робітничого руху. З 
К. Маркса і Ф. Енгельса бере 
початок І якісно новий період 
в розвитку справжньої науки 
про виховання і освіту.

Уже в праці «До критики 
політичної економії» — своє-

рідній увертюрі до «Капіталу» 
— Маркс писав: «Спосіб ви
робництва, матеріального жит
тя суспільства обумовлює со
ціальний, політичний і духов
ний процеси життя взагалі. Не 
свідомість людей визначає їх 
буття, а, навпаки, їх суспільне 
буття визначає їх свідомість». 
За характеристикою Ф. Ен
гельса, це твердження Маркса 
було революційним відкрит
тям не лише для політичної 
економії, але й для всіх со
ціальних наук, до яких відно
ситься і педагогіка.

К. Маркс встановлює со
ціальну природу виховання, 
переконливо показує, що май
бутнє робітничого класу, люд
ства взагалі, цілком залежить 
під виховання підростаючого 
покоління.

В програмному матеріалі 
пролетаріату — «Маніфесті ко
муністичної партії» — Маркс і 
Енгельс ще раз підкреслили, 
що виховання визначається 
суспільними відносинами, а 
значить мета виховання, його 
зміст і методи зумовлюються 
умовами матеріального життя. 
Виховання розвивається, змі
нюється і удосконалюється з

Площа імені Кірова 
святкова, урочиста. Го
рить знаменами, бринить 
веселими голосами. За

прапороносцями., які відкрили демонстрацію трудящих 
міста, крокують школярі. Вони, юні, знають, що сьогод
нішнє щастя їхнє здобуте батьками і дідами в жарких 
боях, в напруженій праці. Вони знають про це, і в своїх 
колонах відтворюють ті незабутні роки, мовою плакатів 
і гасел розповідають про перший комсомольський осере
док на селі, про робфак, про боротьбу з Колчаком, про 
герші п’ятирічки, про Велику Вітчизняну війну, про те, 
як відбудовували зруйноване господарство, як підніма
ли цілину.

На кілька хвилин площа стає садом. То вступила ко
лона школярів з білими квітами в руках. Над колоною . 
пломеніє: «І на Марсі будуть яблуні цвісти...»

Колону школярів замикає великий загін юних космо
навтів.

І ось вже крокують мимо святкових трибун.студенти 
і викладачі Кіровоградського педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна, інституту сільськогосподарського 
машинобудування, учні сільськогосподарського техніку
му по підготовці керівних колгоспних і радгоспних кад
рів, машинобудівного, будівельного. кооперативного 
технікумів, учні та викладачі медичного, музичною учи
лищ, професійно-технічних училищ міста.

В Першотравневі« колонах порядз транспарантами, що 
розповідають про наше досягнення, зринають настійні 
вимоги: «В’єтнам — в’єтнамцям!».

На площу вступають колони робітників заводу «Чер
вона зірка». «П’ятирічку — достроково», — рапортують 
вони. «Ганьба американським агресорам», — заявляють 
гнівно.

Про успіхи у виконанні квартального плану, про солі
дарність з мужнім в’єтнамським народом розповідають 
транспаранти над колонами робітників агрегатного заво
ду, ремзаводу «Укрсільгосптехніка», швейної, панчішної, 
взуттєвої фабрик...

Більше двох годин тривала першотравнева демонстра
ція трудящих Кіровограда, демонстрація непохитної єд
ності партії і народу. А потім відбулися масові гуляння.

розвнтком людського суспіль
ства.

«Комуністи не вигадують 
впливу суспільства на вихо
вання; вони лише змінюють 
характер виховання, вири
вають його з-під впливу па
нуючого класу», — писали 
вони.

Експлуататорські класи на
магались перетворити вихован
ня і освіту в знаряддя гноб
лення трудового народу, в за
сіб зміцнення свого класу і 
суспільного ладу.

Маркс писав, що буржуазія 
неписьменність, насильне зди
чавіння народних мас вважав 
необхідною умовою’ свого існу
вання, а якщо й дає певні 
елементарні знання, то з мс
тою поширення своєї ідеології.

і не випадково, що й сьо
годні в передовій капіталістич
ній країні, в США, нараховує
ться декілька мільйонів чоло
вік неписьменних. І це тоді, 
коли Радянський Союз за 50 
років став країною суцільної 
умсьмснності, 
ними видами 
лено близько 
ловік.

З позицій

країною, де різ- 
навчання охоп- 

74 мільйонів чо-

діалектичного й

історичного і г 
К. Маркс розглянув 
про формування 
особистості, тобто 
спадковості, середовища і ви
ховання.

В історії науки це питання 
вважалось занадто складним, 
не було єдиного погляду на 
цю проблему. Минали століт
тя, навіть тисячоліття, а пра
вильної відповіді не можна 
було знайти. Треба було з’яви
тись Марксу, щоб внести яс
ність в цю важливу і педаго
гічно цінну проблему.

Маркс не заперечував при
родних відмінностей у людей, 
але вважав їх суспільно зу
мовленими, змінюваними? В 
«Підготовчих працях для 
«Святого сімейства» він відмі
чав, що людина від природи 
наділена певними -природни
ми задатками, які є не гото
вими властивостями розуму, 
волі, характеру і т. д., а лише 
передумовами для розвитку 
людських здібностей.

Від суспільних умов, в яких 
знаходиться людина, і зумов
леного ними характеру і на
прямку виховання залежить, 
Що «...деяка здібність, яка іс-

матер і а л і з м у 
питання 

людської 
питання

нуе поки що в індивідах!., ли
ше як задаток, починає функ
ціонувати як дійсна сила...».

Відсутність сприятливих су
спільних умов привела до за
гибелі .багатьох талановитих 
людей. Сприятливі суспільні 
Умови створюють реальні мож
ливості для прояву природних 
задатків (спадковості), розвит
ку здібностей, талантів, як це 
показав К. Маркс на прикла
ді відомого художника Італії 
еп®хи Відродження Рафаеля.

Дійсно, сотні і тисячі лю
дей радянської дійсності зав
дяки сприятливим суспільним 
умовам проявили свої здібнос
ті й таланти в галузі мнете* 
Ц\?а' наУКН, техніки, військо-_
чиї справи, спорту, в завою-^^“ 
ванні космосу тощо. Серед них 
є немало і наших земляків: 
Це письменники і поети — 
І. Мнкитенко, Ю. Яновськнй, 
С. І олованівськнй, В. Коза
ченко, Н Рибак. Ю. Мокрієв, 
О Журлива. О. Моторний, 
М. Смоленчук. М. Стоян, 
В. Юр’єв. О. Шкабой; артис
ти — соліст Великого театру 
народний артист СРСР П. Се- 
ліванов, соліст Київського 

_театру онЬрн і балету на-
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Вчення Маркса всесильне, тому що воно вірне.
В. І. ЛЕНІН.

(Закінчення. Початок на 1-й стор.). 

ка Колесник. Вона ділиться свої
ми враженнями від прочиїаник 
книг про дружбу Карла Маркса і 
Фрідріха Енгельса. Люба Галець- 
ка розповідає про сім’ю К. Марк
са, про дружні, товариські стосун
ки в цій сім’ї. Всі присутні — 
увага. І це зрозуміло. Маркс для 
них людина, на яку прагнеш 
бути схожою. Тож і хочеться зна
ти про неї якнайбільше. І вони 
вслухаються, зважують почуте, 
вбирають всім серцем, пізнають 
його, великого і простого.

А він був саме таким, великим і 
простим, дорогий наш Маркс. Видат
ний діяч французького і міжнародного 
робітничого руху, талановитий публі
цист Поль Лафарг, який близько знав 
К. Маркса і Ф. Енгельса, згадував:

«Треба було бачити Маркса дома, в 
його родині, коли він відкладав набік 
книжки й зошити, або в неділю уве
чері в компанії друзів, щоб побачити 
за ^зовнішністю суворого вченого серце 
цієї людини і полюбити її. В ці мо
менти він бував найприємнішим спів-

розмовником — дотепним, сповненим 
гумору, умів сміятися від усієї душі. 
Щоразу, коли хто-небудь кидав у роз
мову гостре слівце або дотепну відпо
відь, чорні очі Маркса під навислими 
густими бровами іскрилися від весе
лощів і насмішкуватої іронії.

Маркс був ніжним, лагідним, по
блажливим батьком. «Діти повинні 
виховувати своїх батьків», — бувало, 
говорив він. Не було й тіні батьківської 
влади в його ставленні до дочок, які 
дуже його любили. Він ніколи їм ні
чого не наказував; коли ж хотів чого- 
небудь від них, він їх просив як про 
ласку або умовляв відмовитися від то
го, що йому було небажано. І, проте, 
мало якому батькові вдавалося доби
тися більшого послуху. Для своїх до
чок він був другом...»

Ка трибуні вже учениця Світла
на Сокур. Вона пристрасно гово
рить про безсмертність марксизму, 
про його притягальну силу для 
попередніх, сьогоднішніх і прий
дешніх поколінь.

Так, ця сила незборима. «Марк
систсько-ленінське вчення, яке до
вело свою правоту і життєву силу, 
розвивається, мужніє і міцніє в 
рішучій боротьбі з своїми ідеоло-

НАЙБІЛЬШИЙ
НАШ
ПОРАДНИК
гічними противниками, — сказано 
в «Тезах до 150-річчя від дня на
родження К. Маркса» Інституту 
марксизму-ленінізму при ІДК 
КПРС. — Буржуазія не може про
тиставити марксизмові-леніпізмові 
жодної-цілісної концепції...»

Конференція закінчилася. Але 
вона н продовжується, бо кожен з 
присутніх ще і ще раз зважує по
чуте, звіряє свій крок, свої справи1 
по Марксу, по Леніну.

в. цвях.

ТАКИЙ
1111111,1

,13 СПОГАДІВ Н. К. КРУПСЬКОЇ
...Для Леніна вчення Маркса бу

ло не догмою, а керізництвом до 
дії. У нього одного разу зірвався 
такий вислів: «Хто хоче поради
тись з Марксом...» Вислів дуже ха
рактерний, Сам він завжди «радив
ся» з Марксом. В найважчі, пере
ломні моменти революції він брав
ся знову за перечитування Маркса, 

до нього, бувало, в кабі- 
навколо всі хвилюються, а Іл

ліч читає Маркса і насилу, бувало, 
відривається від нього. Не для за
спокоєння нервів, не для того, щоб 
озброїтись вірою в сили робітни
чого класу, вірою в його кінцеву 
перемогу — цієї віри в Ілліча було

досить, — заглиблювався Ленін в 
Маркса, а для того, щоб «поради-- 
тись» з Марксом, у нього знайти 
відповіді на злободенні питання 
робітничого руху. В статті «Фр. Ме- 
рінг про другу Думу» Ленін писав: 
«Аргументація таких людей грун
тується на невдалому виборі цитаті 
вони беруть загальні положення 
про підтримку великої буржуазії 
проти реакційної дрібної і без кри
тики застосовують їх до російських 
кадетів, до російської революції».

Брати твори Маркса, присвячені 
розглядові аналогічних ситуацій, 
старанно аналізувати їх, порівню
вати з моментом, що переживаєть
ся, виявляти схожість і відміннос
ті — такий був метод Леніна...

...Особливо цікаві статті Володи
мира Ілліча, які відносяться до 
1907 р., статті, присвячені листу
ванню і діяльності Маркса.

Це «Передмова до російського 
перекладу листів К. Маркса до 
Л. Кугельмана», «Фр. Мерінг про 
другу Думу» і «Передмова до лис
тування Ф. А. Зорге». Ці статті 
особливо повно висвітлюють пи
тання про метод, яким Ленін ви
вчав Маркса. Винятковий інтерес 
має остання стаття. Вона написана 

в період, коли Ле
нін знову став по
силено займатись 
філософією в 
зв'язку з незгода
ми з Богдановим, 
коли питання діа
лектичного мате
ріалізму постали з 
особливою гостро
тою.

Вивчаючи одно
часно і висловлю
вання Маркса що
до питань, анало
гічних тим, які ви
никли у нас в зв'яз
ку з розгромом 
революції, і питан
ня діалектичного і 
історичного мате
ріалізму, Ленін 
учився у Маркса, 
як застосовувати 
до вивчення істо
ричного розвитку

мехрд діалектичного матеріалізму. 
В «Передмові до листування Ф. А. 
Зорге» він писав: «Порівняння того, 
як висловлювалися Маркс і Ен
гельс у питаннях англо-американ- 
ського і німецького робітничого 
руху, надзвичайно повчальне., Як
що взяти до уваги, що Німеччина, 
з одного боку, Англія і Америка,— 
з другого, являють собою різні 

.стадії капіталістичного розвитку, 
різні форми панування буржуазії, 
як класу, в усьому політичному 
житті цих країн,—то вказане порів
няння набуває особливо великого 
значення. З наукової точки зору 
ми спостерігаємо тут зразок мате
ріалістичної діалектики, вміння ви
сунути на перший план і підкресли
ти різні пункти, різні сторони пи

тання в застосуванні до конкрет
них особливостей тих чи інших ПО
ЛІТИЧНИХ і економічних умов. З точ
ки зору практичної політики і так
тики робітничої партії, ми бачимо 
тут зразок того як творці «Кому
ністичного маніфесту» визначали 
завдання пролетаріату, що веде 
боротьбу, стосовно до різних ета- 
п:в національного робітничого ру
ху різних країн».

Революція 1905 р. поставила на 
чергу цілий ряд нових актуальних 
питань, розв’язуючи які, Ленін ще 
глибше продумував твори Маркса. 
У вогні революції виковувався ле
нінський метод (дійсно марксист
ський) вивчення Маркса.

...Маркс і Енгельс писали, що 
«їх вчення — не догма, а керів
ництво до дії». Ці їх слова завжди 
повторював Ленін. Метод, яким він 
вивчав твори Маркса і Енгельса, і ч 
революційна практика, вся обста
новка епохи пролетарських рево
люцій допомогли Леніну перетво
рити саме революційну теорію 
Маркса в справжнє керівництво до 
ДІЇ.

На фото: Москва. 1 травня 
1920 року. В. І, Ленін підписує 
закладну дошку під час заклад
ки пам'ятника К. Марксу на пло
щі Свердлова.

Оригінал цього фотознімка зберігається в Кіровоград
ському обласному краєзнавчому музеї. Його подарував 
нещодавно наш земляк художник А. Нюренберг.

А. Нюренберг у 1919 році був редактором газети «Чер
воне село», що виходила в Єлисаветграді, потім працю
вав в Одесі, а з 1920 року —в Москві разом з В. В. Мая- 
ковськии у «Вікнах РОСТА». У 1927 році народний комі
сар освіти А. В. Луначарський командирував Нюренбер- 
га в Париж для читання лекцій про радянський живо
пис і для вивчення французького мистецтва. Там, у Па
рижі, Нюренберг 1 дістав оригінал фото Ліаркса.

ЗБИРАЛИСЯ 
В ТОБІЛЕВИЧА

родний артист М. Гришко, на
родна артистка УРСР Л. Ті- 
мош; психолог проф. Г. Кос- 
тюк, мовознавець віце-прези
дент АН УРСР І. Білодід, ака
демік АН Казахської РСР 
Б. Домбровський. член-корес- 
пондент АПН СРСР, директор 
Панамської школи В. Сухом- 
лннський, заслужений учитель 
УРСР, директор Богданівської 
школи 1. Ткаченко, кандидат 
педагогічних наук, директор 
обласного інституту удоско
налення кваліфікації вчителів 
О. Хмура, електрозварник за
воду «Червона зірка». Герой 
Соціалістичної Праці І. Шиш, 
хлібороб-механізатор, _ Д в і ч і 
Герой . Соціалістичної Праці 
О- Гіталов і багато інших.

Людина є продукт обставин 
і виховання — так твердили 
представники і домарксового 
матеріалізму. Заслуга 
К. Маркса полягає в тому, що 
він вніс в це твердження іс
тотні корективи, вказав на те. 
Що в тій же мірі, в якій об
ставини творять людей, люди 
творять обставини, підкреслив, 
Що людина — активний про
дукт обставин І виховання. 
Маркс вказав на активну роль

людей як в зміні навколиш
нього світу, так і в удоскона
ленні їх власної природи.

Провідну, вирішальну роль у 
формуванні людини К. Маркс 
надавав вихованню, освіті, на
вчанню. Ще в «Капіталі» він 
писав, що для розвитку за
гальнолюдської природи, для 
підготовки людини до певної 
галузі праці необхідне відпо
відне виховання, освіта, на
вчання. Він показав, що вихо
вання в майбутньому соціа
лістичному суспільстві стане 
могутнім засобом всебічного 
розвитку підростаючого поко
ління. ,

Ідеї про виховання і освіту, 
зокрема про поєднання про
дуктивної праці молоді з на
вчанням і всебічне виховання 
особистості, К. Маркс роз
криває в «Інструкції делега
там Тимчасової Центральної 
Ради з окремих питань». Під 
вихованням він розумів три 
речі:

« По-перше: 
вання. *

По-друге: 
бання таке, 
гімнастичних
ськовими вправами.

розумове внхо-

фізичне вихо- 
яке дається в 

школах і вій-

По-трегє, технічне навчання, 
яке знайомить з основними 
принципами всіх процесів ви
робництва і в той же час дає 
дитині або підлітку навички 
поводження з найпростішими 
знаряддями всіх виробництв».

Як пояснює Маркс, природа 
капіталізму суперечлива. Ка
піталістичні продуктивні сили 
обумовили необхідність в по
літехнічній освіті, а існуючі 
капіталістичні виробничі від
носини стали гальмом на шля
ху його здійснення. Цим са
мим він показав, іцо здійс
нення політехнічної осріти 
можливе в умовах соціалістич
ного суспільства. Маркс під
креслив, що при соціалізмі 
політехнічна освіта сприятиме 
підвищенню продуктивності 
праці і широкому розвитку 
науково-технічної творчості. 
Радянська дійсність повністю 
підтвердила його передба
чення.

Великі заслуги Маркса по
лягають в тому, що він разом 
з Енгельсом обгрунтував 
вчення про пролетарську мо
раль, основними рисами якої 
він вважає патріотизм, про-

летарськнй інтернаціоналізм, 
колективізм, соціалістичний 
гуманізм, войовничий атеїзм.

Маркс зазначив, що лише в 
соціалістичному суспільстві, де 
буде знищена приватна влас
ність на засоби виробництва, 
встановляться нові справжні 
відносини між людьми.

Вчення К. Маркса про про
летарську мораль знайшло 
своє конкретне втілення в мо
ральному кодексі будівника 
комунізму, принципи іікого 
розкриті в Програмі КПРС.

«Вже протягом більш як ста 
років історичний розпиток іде 
по шляху, передбаченому 
марксистською теорією. З 
кожним поворотом історії 
марксизм здобував все нові й 
нові перемоги, — відзначає
ться в тезах Інституту марк
сизму-ленінізму при ЦК КПРС 
до 150-річчя від дня народ
ження К. Маркса. — Правда 
життя на боці марксизму, він 
і далі здобуватиме перемоги, 
наближаючи час повного тор
жества комунізму на нашій 
планеті».

Л. ШКОТ, 
старший викладач Кірово
градського педінституту.

Перші марксистські 
організації в Росії виник
ли на початку 80-х років 
XIX століття.

Спочатку вони були створе
ні серед молоді навчальних 
закладів та передової інтелі
генції міста. В один з цих 
гуртків входили І. К. Тобілс- 
вич (Карпенко-Карий), лікар 
П. 1. Михалевич, О. К. Тар- 
ковськнй, М. Васильєв. Є. Че- 
каленко та інші. Часто гурт- 
ківці збиралися на квартирі 
Тобїлевича. Вони вивчали і 
розповсюджували нелегальну 
марксистську літературу, тво
ри Шевченка. Чернишсвсько- 
го, Добролюбова.

За ініціативою приїжд
жого Василя Панкратова 
був створений гурток се
ред єлисаветградських 
робітників.

У 1884 році почалися ареш
ти учасників цих гуртків. 
Михалевич, г Тарковський, 
Панкратов та інші були за
суджені до заслання в Сибір 

на 5 років, І. К. Тобілевичя 
вислали на три роки під на
гляд поліції в Новочеркаськ.

В 1897 році відновлюється в 
місті діяльність робітничих 
гуртків. З матеріалів Херсон
ського губернського жандарм
ського управління дізнаємося, 
що по справі «Південноросій
ського робітничого союзу» бу
ло заарештовано 18 чоловік з 
Єлнсаветграда, які тут вели 
революційну роботу. Серед 
них: Даргольи,. Лещинський, 
Таоатута, Гройсман та інші.

Цей гурток проводив читан
ня нелегальної літератури, 
скликав таємні сходки, прово
див пропаганду страйків.

Починаючи з 1897 року, 
в Єлисаветграді створю
ються соціал-демокра- 
тичні гуртки. Члени гурт
ків збираються на конс
піративних квартирах, чи
тають нелегальну літера
туру, ведуть пропаган
ду серед заводських ро
бітників, шахтарів, реміс
ників, розповсюджують 
листівки. 1-го травня 
1901 року була організо
вана перша маївка в мі
ському парку.

В період з 1898 року по 
1900 роки єлисавстградські со- 
ціал-демократичні гуртки 
стояли на позиціях економіз
му, заперечували політичну 
боротьбу. Лише з приїздом у 
Єлнсавстград в 11101 році з-за 
кордону представника від 
редакції газети «Іскра» ліка
ря А. Сощина, соціал-дсмо- 
кратичні гуртки міста твердо 
стають на позицію «Іскри».

Під впливом ленінської 
«Іскри» в Єлисаветграді 
виникає комітет РСДРП,

який керує роботою міс
цевих робітничих гурт- 
-ків, випускає листівки, які 
розповсюджувались не 
тільки в місті, а й у селах.

Як повідомляла «Іскра» від 
ЗО липня 1903 року, в_ місті 
почався загальний страйк ро
бітників заводів Яскульсько- 
го, Шкловського, Кличка, 
Бургардта, до яких приєдна
лися^ будівельники, малярії, 
пекарі, ремісники. В дні 

страйку в місті проходили де
монстрації і мітинги, на яких 
робітники вимагали скорочен
ня робочого дня, поліпшення 
умов праці, підвищення- за
робітної плати. Для приду
шення страйку місцеві власті, 
крім наявних сил поліції, ви
кликали сотню козаків та ро
ту солдатів. Страйк було 
жорстоко придушено, близько 
100 чолопік заарештовано.

Протягом 1903 року 
Єлисаветгра’дському ко
мітету РСДРП вдається 
встановити зв’язок з 
Херсонською, Харківсь
кою та Миколаївською 
соціал - демократичними 
організаціями, що знач
но посилило революційну 
роботу. В газеті «Іскра» 
від 15 серпня 1903 року 
була дана характеристика 
революційного життя в 
Єлисаветграді і повідом
лення про утворення 
Єлисаветградської орга
нізації РСДРП.

Масові арешти в 1902 
—1903 роках ослабили 
єлисаветградську органі
зацію РСДРП і привели 
^о засилля меншовиків. 
Створення більшовиць
кої організації в Єлиса
ветграді нерозривно зв я- 
зане з ім’ям видатного 
діяча більшовицько ї 
партії Артема (Сергєєва 
Ф, А.).

Під керівництвом В. І. 
Леніна створюється бю
ро комітету більшості. 
Опорним центром цього 
комітету на Україні було 
Південне бюро цк 
РСДРП. За завданням 
цього бюро Артем на 
початку 1904 року при
їздить в Єлисаветград 1 
створює більшовицьку 
організацію.

Р. ТУРБАИ, 
науковий співробітник 
обласного краєзнавчо
го музею.
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ПЕРШОТРАВНЯ
СОФІЯ. Барвиста першотравнева де

монстрація пройшла по вулицях болгар
ської 'столиці. Над колонами трудящих 
яскраві весняні квіти, знамена і прапори, 
численні транспаранти й макети, що ві
дображають досягнення болгарського 
народу в будівництві соціалізму, лозун
ги, які закликають до миру та міжна
родної солідарності трудящих.

Перед початком демонстрації болгар
ські телеглядачі з великим інтересом ди
вились на голубих екранах військовий 
парад на Красній площі у Москві.

УЛАН-БАТОР. Під лозунгом «Мир, со
лідарність і соціалізм» відзначили день 
1 Травня трудящі Народної ЛАонголії. 
Кульмінацією святкових торжеств стала 
демонстрація трудящих Улан-Батора, 
яка відбулась на площі Сухе-Батора. До 
учасників демонстрації з промовою 
звернувся член Політбюро, секретар 
ЦК МНРП Ц. Дугерсурен.

Монгольські комуністи, весь наш на
род, підкреслив він, палко підтримують 
дух Будапештської зустрічі представни
ків комуністичних та робітничих партій 
і вважають, що новий світовий форум 
представників-комуністів, який відбуде
ться в Москві 25 листопада цього року, 
безсумнівно, буде видатним вкладом у 
справу зміцнення єдності усіх сил, які 
борються проти імперіалізму.

БУДАПЕШТ. 1 Травня тисячі оркестріз 
у містах і селах Угорщини пройшли по 
вулицях, сповіщаючи про настання уро
чистого дня. Грандіозна, вражаюча де
монстрація трудящих відбулась у столи
ці країни Будапешті. В ній взяли участь 
чверть мільйона жителів міста.

ВАРШАВА. Більш як 400 тисяч трудя
щих вийшли 1 Травня на святкові вулиці 
і площі польської столиці.

Виступаючи на площі Парадів, пер

ший секретар ЦК ПОРП В. Гомулка під
креслив, що ніякі реакційні й антисоціа- 
лістичні сили і розчаровані в соціалізмі 
ревізіоністи не мають у Польщі ані най
менших політичних шансів. Колективи 
промислозих підприємств, весь народ 
рішуче засудили ворожі Народній Пол0- 
щі вилазки, виявили почуття відпові
дальності і політичної зрілості, патріо
тизм і відданість справі соціалізму.

БУХАРЕСТ. З нагоди 1 Травня в столи
ці Румунії на площі Авіаторів відбулись 
мітинг і демонстрація трудящих.

Демонстрація завершилась парадом 
спортсменів.

Першотравневі • торжества відбулися 
також в інших містах країни.

ПРАГА. Тут на одній з центральних 
вулиць відбулась багатотисячна демон
страція, присвячена міжнародному святу 
праці.

Над'увитою кумачем трибуною — 
портрети Маркса, Енгельса, Леніна, Гот- 
вальда. Майорять трикольорові держав
ні прапори, червоні знамена, плакати із 
закликами: «В єдності народу — за
здійснення програми дій КПЧ», «З Ра
дянським Союзом на вічні часи». З ві
тальною промовою до учасників тор
жеств звернувся О. Дубчек.

ХАНОЙ. Урочистий мітинг, присвяче
ний Дню міжнародної солідарності 
трудящих — 1 Травня, відбувся в столи
ці ДРВ. На ньому виступив голова ЦК 
Федерації профспілок В’єтнаму, член 
ЦК ПТВ Хоанг Куок В’єт, який від імені 
робітничого класу і народу В’єтнаму 
□ исдрвив щиру подяку комуністичним 
партіям, урядам, робітничому класові і 
народам братніх соціалістичних країн, 
робітничому' класові і народам світу, 
Всесвітній федерації профспілок та між
народним демократичним організаціям 
за величезну; зростаючу і дедалі ефек
тивнішу допомогу.

(ТАРС).

ГЕРОЇВТИЖДЕНЬ ПАМ’ЯТІ

Родом він з півдня Кірово
град щини, не пам’ятаю тільки, 
з якого району, де, напевне, 
живе й зараз хтось з його рід_ 
них або знайомих.

На різних фронтах воював з 
ним у складі однієї із стрілець
ких дивізій. Широкоплечий, з 
рум’яним обличчям, променис

тими очима і доброю ду
шею — таким зберігається в 
моїй пам'яті земляк Іван 
Одарченко. Він був розвідни
ком 780 стрілецького полку. У 
важку хвилину підбадьорить 
друга, товаришеві допоможе 
піднести гвинтівку чи речовий 
мішок.

Починався 1945 рік — рік 
зазершальних перемог Радян
ської Армії над німецько-фа
шистською Німеччиною. На 
окремих ділянках Сандомир- 
ського плацдарму встановила
ся відносна тиша. Десь в ту
мані заклекоче кулемет, над 
головами просвистить ворожа 
міна. Не спить солдат. Біля 
гнізда моєї бронебійки Одар
ченко пильно вдивляється в 
передній ворожий край. 12 
січня після артилерійської під

готовки він збирався в роз
відку — треба було дістати 
«язика».

— З успіхом повертайся, 
Іване, — побажав я йому.

Попрощавшись, розвідник 
зник у тумані. Ще били наші 
далекобійні гармати і в глиби
ну ворожої оборони посилали 
вогняні смерчі «катюші», а 
Іван вже привів 9 гітлерівців. 
Від них дещо взнали наші 
командири. >

На рахунку Одарченка вже 
була не одна бойова справа. 
На грудях нашого земляка 
виблискували орден Червоної 
Зірки і медаль «За відвагу». 
Одарченко був представлений 
до нагороди ще одним бойо
вим орденом, але не суди
лося його носити на грудях.

Якось однієї тихої ночі 

Одарченко з начальником пол
кової розвідки молодим капі
таном М. Ломовим на мото
циклі виїхав у розвідку. Назад 
не повернулися...

Вранці наш полк підійшов 
до міста Конштадта. Біля 
крайніх будинків у засніженій 
канаві лежали закатовані Ло
мов і Одарченко. Тх понівече
ні тіла наводили нас на здо
гад, що перенесли наші одно
полчани тут, на околиці чужо
го міста. Польські дівчата, що 
переховувалися б одному з 
будинків, бачили, як два наші 
розвідники вступили в смер
тельну сутичку з двадцятьма 
гітлерівцями. Капітан Ломов з 
пістолета вклав трьох фашис
тів. А потім прострілена пра
ва його рука повисла стебели
ною. Одарченко стримував на

сідаючих ворогів, розстрілюю. 
ЧИ їх впритул. ВІД різкого УДі. о
ру прикладом в потилицю не
притомним повалився на мерз
лу землю.

...У центрі міста над свіжо 
виритою могилою виступив ко
місар полку гвардії майор 
Г. М. Нагорський. Під залпи 
бронебійок і автоматів покри
ту червоним атласом домови
ну бійці повільно опустили в 
яму. Не грав оркестр, не пла
кали солдати, а поклялись, що 
будуть громити фашистських 
звірів до переможного кінця.

Полк рушив на захід. За 
Одером-нас чекали тяжкі бої.

О. КОВТУН, 
учасник Великої Вітчиз
няної війни.

м. Мала Виска.

ФУТБОЛ

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЗАПОРІЖЖЯ

ж
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0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

Пер-
ШКЭ- 
май-

Друга програма. 19.30 — «Кра
са людська». Телеальманах. 
(Львів).

— Програма «Час». (М). 21.15— 
Молодіжна програма «По
гляд». (К). 22.20 — Наші пре
м’єри. «Запорожець». Телеспек
такль. (Луганськ).

(Одеса). 11.00 — Для 
«Юні кіннотники».

— Для школярів. 
«Сіріус-2». (Ленін- 
— Передача для ді- 
Таїпоші». 12.20 —

Друга програма. 21.40 — Ху
дожній фільм. (К).

17.00 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 18.30 — Акту
альний екпан. 18.50 — Першість 
Європи з фугбола: Угорщина — 
СРСР. 21.ОС — «На меридіанах 
України». (К). 21.30 — Естрад
ний концерт. (К). 22.00 — Ху
дожній фільм «Я крокую по 
Москві». 23.35 — «Тільки фак
ти». (МІ.

студій країн — учасниць «Ін
тербачення». (М). 16.55 — Наша 
афіша. (К). 17.00 — Урочисте за
сідання, присвячене 150-річчю з 
дня народження К. Маркса. В 
перерві — програма «Час». (М). 
21.00 — Я. Волчек. «Фізики і лі
рики». Спектакль Волинською 
обласного драмтеатру 
Т. Г. Шевченка. (К).

ОЧКО

• Металурги рідко кого ви
пускають із свого поля на
віть з одним очком. Зокре
ма, у футболістів «Ростсіль- 
маша» вони виграли з ра
хунком 3:1, у своїх одно
клубників з Липецька — 1:0, 
тільки з харківським «Мета
лістом» розійшлися мир
но — 1:1.

1 для кірової радців поча
ток матчу не віщував нічого 
хорошого. У першому таймі 
господарі поля намагалися 
приголомшити гостей швид
ким темпом і навальними 
атаками. Але нічого цим не 
добилися, навпаки — витра
тили багато сил, так що на 
другий тайм їх не вистачи
ло. А кіровоградці після від
починку диктували суперни
кам свою волю і першими 
відкрили рахунок. Гол зі 
штрафного удару забив Ми
кола Корольов.

Здавалося, що так гра й 
закінчиться. Та за три хви
лини до фінального свистка 
запоріжцям вдалося відкви- 
тати гол. Таким чином, 1:1.

* * *

1! травня, 
в Жовтих 

Водах з авангардівцямі).

Наступну гру, 
«Зірка» проведе

Індекс 01197,БК 00315.

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

НЕДІЛЯ, 5 травня. Перша 
програма. 10.05- — Тслсновпііп. 
(М). 10.15 — Для дітей. Мульт
фільм. (<Ч). 10.30 —- «Всі прапо
ри до нас у гості». (Одеса). 
11.30 — Для школярів. «Опера
ція «Сіріус-2». (Ленінград). 12.00 
Телевісті. (К). 12.10 — До Дня 
преси. (Кіровоград). 12.30 — Для 
школярів. «Юні кіннотники». 
(М). 13.20—До 150-річчя з дня на
родження К. Маркси. «Маркс і 
марксизм». Спільна передача 
Радянського телебачення і голе-

ПОНЕДІЛОК. 6 травня, 
ша програма. 18.00 — Для 
лярів. Телефільм «Крилаті 
стри». (К). 18.30 — Слухачам
шкіл основ марксизму-леиінізму. 
Історія КПРС. «Партія на чолі 
захисту соціалістичної Вітчиз
ни». (М). 19.00 — «Співає
В. ГІаю.хіна». (Кіровоград). 19.30
— Телефільм «Руку, степ». (Кі
ровоград). 19.55 — «До Дня ра
діо». (Кіровоград). 20.10 — 
Оголошення. (Кіровоград). 20.15
— Музичний антракт. (М). 20.30

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКС.МУ 
Г. Кировоград.

ВІВТОРОК, 7 травня. Птрша 
програма. 11.00 — Телефільм. 
«Люди, тайга, магістраль». (Кі
ровоград). 11.25 — Телевізійний 
документальний фільм. «Народ
жена в боротьбі». (Кіровоград). 
18.05 — Для школярів. «У нас в 
гостях «Дзвіночок». (К). 18.30— 
Документальний фільм. (К). 
18.50 — Телереклама. (К). 19.00 
— Телевісті. (К). 19.20 — Кон
церт. прнсвяченийч Дню радіо. 
(К). 21.00 — «Спектр». Моло
діжна програма. (Львів). 21.40— 
«З Днем Перемоги». (Кірово
град). 22.00 — Художній фільм 
«Балада про комісара». (Кіро
воград).

СУБОТА, 4 травня. 9.00 — Пе
редача з Одеси. 13.50 — До 150- 
річчя з дня народження Карла 
Маркса. «Юність Маркса». (М). 
15.05 — Для юнацтва. «Експеди
ція «Терра інкогніта». (М). 
16.00 — До 150-річчя з дня на
родження Карла Маркса. «Риси 
дорогого образу». (Харків).

НЕДІЛЯ, 5 травня. 10.05 — Те
левізійні новини. (М). 10.15 
Мультиплікаційний фільм. (М). 
10.30 — «Всі прапори до нас у 
гості», 
школярів.
(М). 11.30
«Операція 
град). 12.00 
тей. «Три
Мультиплікаційний фільм. 16.55 
— Урочисте засідання, присвя
чене 150-річчю з дня народжен^^,^ 
ня Карпа Маркса. Трансляція 5 
Кремлівського Палацу з’їздів. 
21.00 — Художній фільм «Рік. 
як життя». І серія. (М). 22.30 — 
В ефірі «Молодість». (Ленін
град). 23,15 — «Тільки фак
ти». (М).
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