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Чи марення. Чіі, ложе, сон ио 
Відкинув гіііь серпанком десь. 
На золотих вервечках сонця 
Гойдавсь квітневий юний день. 
Співаля квіти. Спів спивали 
Устами сонячних листків. 
І зікиа рами розчиняли, 
Мав крилі світлі і дзвінкі. 
Весна квітчалась білим рястом 
І снила синім іпозком трав. 
День виростав по росту щастя. 
За рангом долі виростав 
Ясніла даль, 1 шлях світився — 
У квітні Ленін народився.

ЛЕНІНСЬКА
Марія Маган — дер- 

' жавна людина. Вона — 
депутат обласної Ради 
депутатів трудящих. А 
ще — ланкова артілі «Про
грес». І справ у неї виста
чає. Та найбільше турбу- - 
ють дівчину комсомоль
ські справи. І особливо 
цікавиться комсомолка, як 
її молоді земляки готую
ться зустріту 100-річчя від 
дня народження В. І. Ле
ніна. .Читала вона в газе
тах, чула на нарадах про 
ініціаторів змагання за 
гідну зустріч цієї знамен
ної дати. Тож коли захо
дить у райком комсомолу, 
обов'язково цікавиться: 
«А як у нас?» «У нас» — 
це значить у неї самої, у 
її подруг по ланці, у сусі
дів, у всіх молодих кол
госпників району. Ми знає
мо, що у Маріїній ланці 
справи йдуть добре. Торік 
зібрали з кожного із 42 
гектарів по 359 центнерів 
цукрових буряків, а в цьо
му році зобов’язалися ма
ти не менше 400.

А як справи у інших? 
Що не рік, на селі все 
більше з’являється комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів. І відрадно, що 
вони не просто групи пра
цюючої молоді, а школа 
комуністичного виховання, 
трудового і ідейного гар
ту. Молоді люди, об’єдна
ні з такі колективи, вирі
шують багато спільних 
справ, починаючи з ви
робничих і кінчаючи від
починком, дозвіллям. Ком
сомольсько-молодіжні ко
лективи колгоспів «Іскра», 
«Шляхом Леніна», «Черво-

ТРУДОВА
ний прапор» та інші ще на 
початку березня доповіли 
а райком комсомолу про 
готовність до весняних 
польових робіт. Зобов'я
зання, які вони взяли, під 
силу молодим виробнич
никам. Так, члени комсо
мольсько-молодіжного аг
регату Якова Зеленька з 
колгоспу «Червоний пра
пор» зобов’язалися ви
ростити на площі 60 гек
тарів по 48 центнерів ку
курудзи на зерно, що на 
10 центнерів перевищує 
цифру, яку намінено мати 
по району. Молоді механі
затори колгоспу «Шляхом 
Леніна» зобов’язалися зі
брати з кожного гектара 
по 28 центнерів озимої 
пшениці.

В районі створено ві
сімнадцять комсомоль
сько-молодіжних механі
зованих ланок, які незаба
ром вийдуть в поле. В кол
госпі імені Крулськоі та
ких ланок дві. В похід за 
зисокі врожаї зернових 
вирушили агрегати Василя 
Коваля та Миколи Крини
ці. Ланки Андрія Галушки 
з артілі «Червоний парти
зан» та Анатолія Демчен- 
ка з колгоспу імені Куй- 
бишева дали слово ви
ростити цукрових буряків 
з гектара не менше як по 
250 центнерів.

Непогано . йдуть у нас 
справи, Маріє! Наші ро
весники на своєму трудо
вому посту несуть сьо
годні Ленінську вахту.

М. МОШУРЕНКО, 
секретар Олександрій
ського райкому ком
сомолу,

В. ГОНЧЇІ'ЕНКО. 
м. Кіровоград.

ж.

У ВІНОК ЮВІЛЕЮ го жюрі отримала постанов
ка п’єси «Павлик Морозов» 
В. Губарева у виконанні юинх 
артистів Дворянської серед
ньої школи,

М. СОЛОДЧЕНКО,

йому шахтарському колективі 
працює переважно молодь',

В. КОЛЕСНИКОВ.

ОЛЕКСАНДРІЯ« Напередо
дні 99-річчя з ^ня народжен
ня В. І, Леніна бригада про
хідників Василя Сппиаренка 
встановила своєрідний рекорд. 
Гірники застосували сітьовий 
графік. При план) 210 про
гонних метрів воші пройшли 
310 метрів штреку.

Бригада В. Свипаренка бо
реться за право носити ім’я 
В. І. Леніна. В цьому друж-

ГОЛОВАН ІВСЬК. Сьогодні 
! колгоспі ім, Ульянова заго

яться факел фестивалю, при
свяченого Ленінському ювілею.

В урочистій тиші біля па- 
м’ятннхд Іллічу жовтенятам 
місцевої школи будуть пов’я
зані піонерські галстуки. В 
цей же день 60 кращих юна-

ВІЛЬШАНКА, В районному 
Будинку культури відбувся 
зріт шкільних дпаматнчрїіх 
гуртків, присвячення ІОО-рІчЧІо 
ВІД дня народження В, І. Ле
ніна. На огляді були рокаІа- 
ні п’єси і уривки з теорія ра
дянських драматургів.

Найвищу оцінку вимогливо-

знаємо
єм

В СЕРЦІ кожного
Майже в кожному місті чи селі цент

ральна магістраль названа іменем Лені
на. Його іменем названі колгоспи, скве
ри і парад. Все, що нам близьке і рідне, 
ми називаємо іменем найдорожчої лю
дини, іменем Ілліча.

Минулого тижня в Олександрії зібра
лися па обласний семінар секретарі ком
сомольських організацій артілей, які но
сять ім’я вождя. Гості побували в двох 
господарствах району — в колгоспі і ме
чі Леніна, що в селі Протопопівці. і в 
іҐОвопразькому колгоспі імені Леніна 
В першому вони ознайомилися. ЯК КОМ
СОМОЛЬЦІ артілі підвищують свій ідейно- 
політичний рівень, з формами проведен
ня ленінських уроків. Учасників семіна
ру зацікавила добра традиція, яка існує 
р. колгоспі ось уже шість років. В один 
із ленінських днів ветерани артілі вру ■

'шли рапорт молодим виробничникам і 
передали червоний прапор. Тепер кож
ного року в цей день комсомольці ра
портують фундаторам артілі про свої 
трудові звершення і.ро вірність справі 
батьків. Рапорти зберігаються в різьбле
нім шкатулці, яка знаходиться в музеї.

В новоаразькому колгоспі секретарі 
комсомольських організацій побували в 
комсомольсько - молодіжній тракторній 
бригаді № 1 і иа молочно-товарній фер
мі. Тут вони обмінялися досвідом орга
нізації змагання за перехідними ман
датами. познайомилися з життям комсо
мольців артілі.

На закінчення семінару в колгоспному 
клубі відбувся «вогник», на який були 
запрошені учасники Великої Вітчизняної 
війни, передовики колгоспного вироб
ництва. знатні люди Нової Праги.

ків і юнок району стануть 
комсомольцями. Квитки їм 
вручать Герої Соціалістич
ної Прані Пслагія Тимофіївка 
Громійчук та Олександр Се
менович Орлик.

Г. ПЕТРЕНКО, 
секретар Голованівсько- 
го райкому комсомолу.

КРЕМГЕС. Молодіжний ве
чір «Ленін і музика» відбув
ся в міському Будинку куль
тури. Дві години звучали 
улюблені твори вождя та пісні 
про Леніна.

Вечір організували міськком 
комсомолу та Кремгесівська 
дитяча музична школа.

11. КЛЬОВАНА.

КІРОВОГРАД, завод «Чер
вона зірка». Комсомольсько- 
молодіжна бригада 
ників-пресувальніїків 
го цеху 
бореться 
бригади 
пінської 
запалом 
ці Микола Марганцев, Леонід

і^вики
авгомат- 
мстизно- 

Сасова 
кращої 

лс- 
вахти. Із

Олександра 
за звання 
комсомольської 

трудової 
трудяться комсомоль-

Лнтвннснко, Любов Фсдорен- 
ко та інші.

Напередодні 99-ї річниці з 
дня народження В. І. Леніна 
молоді виробничники викону
ють щозмінні завдання на ИО 
процентів.

О. ЛАВРІНВНКО.
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Сьогодні в Кіровограді в примішеної кінотеатру «Комсомолець» відкривається

В СПИСКУ делегатів з вирішальним голо
сом його прізвище стоїть двісті другим,' 

в складі комісії по Го.ювполітосвіті і агі- 
заційші-пропагапдистськіл роботі — трид
цять шостим. За введення ііого, як досвід
ченого політпрацівпика, до складу комісії 
по. виробленню проекту рішення по друго
му питанню з’їзду — Головполітосвігі -• 
голосував Володимир Ілліч.

Олександр Зоні» — п'ятдесят шостий се
ред делегатів, посланих лі з’їзду на лікві
дацію контрреволюційного заколоту у Крон
штадті. В одних лавах із ним ішов на за
колотників О. О. Булнга-Фадєєв — де
легат від паргоргаиізації народно-револю
ційної армії Далекосхідної республіки.

Делегат від парторганізації 16-ої армії 
О. І. Зонін та О. О. Булига-Фадеєв — 
перші з радянських письменників, відзна
чені високою урядовою нагородою — орде
ном Червоного Прапора (1921 рік).

«Він належав до покоління, чия юність 
співпала з Жовтневою революцією і загар-

ЗА НЬОГО 
ГОЛОСУВАВ
ІЛЛІЧ

обласна фотовиставка, присвячена 109-річчю з дня народження В. І. Леніна.
З ф >то, представлених на виставці. 

Кременчуцька ГЕС.
Фого А. ДІБРОВНОГО.

і естетики виробництва на честь ЮО-річчя під дня на
родження В. І. Леніна. Кілька дній тому паш кореспон
дент зустрівся із секретарем комсомольської організації 
іиноду Володимиром ТЕРЕЩЕНКОМ і попросив розпо
вісти пре результати роботі: за перший рік дворічки.

НА НАШОМУ ЗАВОДІ 
кожний четвертий ро

бітник — комсомолець. А в 
дворічку культури й есте
тики виробництва включи
лися РСІ — і комсомольці, і 
люди далеко не комсо
мольського віку, адже кож
ний прагне якнайкращими 
результатами зустріти слав
ний ювілей.

Як тільки розпочалося 
змагання, комітет комсомо
лу затвердив склад громад
ської ради по культурі н 
естетиці виробництва. Б це
хах, комсомольських гру
пах було створено комсо-

мольські пости, які постійно 
слідкують за ходом дворіч
ки. Це питання весь час о 
центрі уваги заводських 
«прожектористів», комітету 
комсомолу заводу. На засі
даннях комітету комсомолу 
ми заслуховували ззіти ком
сомольських бюро цехів і 
ВІДДІЛІВ про хід дворічки. 
Щокварталу громадська ра
да підводила підсумки зма
гання.

Ініціатором змагання за 
культуру й естетику вироб
ництва рік тому виступили 
комсомольці першого цеху, 
де групкомсоргом Тетяна

Чайковська, а майстром Ми
кола Різниченко. Вони весь 
час і ведуть перед у зма
ганні. Цех № 1 найчастіше 
стає володарем вимпела 
комітету комсомолу. Висо
ких результатів у змаганні 
домагаються комсомольці 
«наймолодшого» на заводі 
цеху N2 29, де секретарем 
комсомольської організації 
Віталій Дубницький. В тре
тьому кварталі минулого 
року комсомольцям цього 
цеху було присуджено пер
ше місце у змаганні.

Результат роботи першо
го року дворічки — це не 
лише квіти в цехах, не лише 
зразковий порядок на кож
ному робочому місці, а й 
підвищення продуктивності 
праці. За минулий рік, як і 
за перший квартал ниніш
нього, завод успішно вико
нав план по всіх показни
ках. Всі цехи, комсомоль
ські групи перейшли на 
бездефектну здачу продук
ції.

РОЗПОВІДЬ 
ПРО НАШОГО 
ЗЕМЛЯКА, 
ДЕЛЕГАТА 
Х-ГО З'ЇЗДУ 
ПАРТІЇ 
О. І. ЗОНІНА

тах і журналах, в збірниках з’являються 
друїю-і їіоіо статті та розвідки, виходить 
книга літературно-критичних нарисів.

Повісті і романи Олександра Зоніна «Ка
пітан Діани», «Світло на борту». «Вмлі
вання моряка», «На стеньгах — прапори
революції», «Життя адмірала Нахімопа», 
. Адмірал Ушакоці, що з'явилися на книж
кових полицях у 30-х роках, численні опо
віданий. літературні зарисовки полюбилися 
читачеві і були високо оцінені критикою.

З перших днів Великої Вітчизняної вій
ни і до переможних її салютів відомий
письменник, капітан 3-го рангу Олександр 
Іттіч Зонін служив на Червонопрапорній 
Балтиці, Північному і Чорноморському
Флотах, брав участь в обороні Ленінграда 
і Талліна, ходив у бойові походи на під
водних човнах, есмінцях і торпедних ка
терах, був частим гостем морських піхо
тинців Він сам прагне все побачити і від
чути. 1 тому, .................мабуть, і не доводилось 

письменникові вимис
лювати сюжети і те
ми майбутніх книг:
вони були навколо 
нього, тому що автор 
жив серед- героїв 
творів. «Морське бра
терство», «2000 миль 
під водою», «Стій
кий», «Гримучий».

З нагоди виходу в 
світ роману О. Зоііі- 
на «На вірному кур
сі» (1957 рік) рецен
зент відзначав, що 

. роман «приваблює 
яскравими образами 
політпрацівннків І ко
мандирів, які вірно 
розуміють 
пред’явлені 
партією, і 
підходити 
справи з 
мірилом нашого зна--. 
менного часу».

Олександр Зонін — 
співець моря, він лю
бив флот і моряків, 

вони відповідали 
__ .у вірною друж
бою і міцною лю- •

і

вимоги, 
до ИІІХ 

вміють 
до своєї 
великим

тупа зась и горни ті громадянської війни. 
Зі збрзєю в руках відстоював він молоду 
Радянську республіку від інтервентів та 
білогвардійської нечисті», — так писала 
про Олександра Зоніна «Лнтературная га
зета» 27 лютого 1962 року в пскролозі.

Б громадянську війну Олександр Зонін, 
комісар і по.ііпірацівннк, бився в матро
ських загонах з білими бандами під Оде
сою. Ровчо, Полоцьком, Псковом, Петро- 
ірядом. Редагував газети 16-ої армії та 
Туркестанського фронту.

Після громадянської війни Олександр 
Зонін працює в Головному Політуправлін- 
ііі Радянської Армії, редагує журнал «По- 
.титработнак», згодом — редактор військо
вого відділу журналу «Молодая гвардия». 
Гі 1929 році закінчує інститут Червоної про
фесури

З цього часу і починається його літе
ратурно-журна тісгська діяльність. В газе-

Патріот флоту, 
Олександр Зонін зо
стався з ним і після 
смерті. Ось документ 
про цс:

«Витяг із вахтового 
журналу. Барснцовс 
морс 31 травня 1962 
року, четвер. 20.33, 
Лягли в дрейф. При

спущений військово-морський прапор. Віль
на від вахти команда вищипувана на юті 
по сигналу «Великий збір». З коротким 
пам’ятним словом виступив командир ко
рабля.

21.13. Урна з прахом письменника Олек
сандра Зоніна спущена в море в точці 69- 
29', 0" північної широкії і 31° ЗО' 5'' східної 
довготи... Командир корабля капітан 2 
рангу Боропгов В. Н.»І

Народився Олександр Ілліч Зонін ?7 пе
ресип 1901 року, в Єлисаветграді в родині 
фотографа. ,

Фото письменника надіслала ного дру
жина, письменниця Віра Казнмирівна Ксг- 
лінська, автор широко відомого роману 
про перших будівників Комсомольська-на- 
Амурі — «.Мужество!»»,

Володимир ЧАБАНЕНКО, 
керівник лекторської групи обкому 
ЛКСМУ.

-МОЛОДОГО КОМУНАРА»

НА КОНКУРС

Єгор Прокопович повертався з 
районного містечка вже під обід. 
Машина легко підскакувала па 
горбках, підминала утрамбовану 
стрічку дорсіи. А по обидва боки 
спокійно лежав товстою ковдрою 
сніг.

Серце ще з самої о ранку непокої
ли важкі стискування. Як тільки 
переступив поріг свого кабінету, 
одразу дістав таблетку — не робіт 
цього при комусь, бо не терпіп, ко
ли співчували. Неквапливо витяг з 
кишені товстий зошит. Розкрий. В 
очах зарябіли цифри. Завтра звіту
вати про підготовку до весни. З 
кожною перегорнутою сторінкою 
приходив спокій: очищене І від
сортоване насіння ячменю, вівса, 
гречки лежало в коморі; па подві
р’ї майстерні в ряд стояли відре
монтовані сівглкн, культиватори, 
борони.

Але зошита так до кіпця і не 
проглянув: на вулиці загуркотів 
трактор. Все ближче й ближче ляс
кав гусеницями по мерзлій землі. 
Зупинився. А через кілька хвилин 
порі« кімнати переступив замаще
ний сердитий тракторист, водій 
«лопати», його одноліток Максим 
Днмський. На людях Максим до
тримувався етикету: звав голопу 
на ви. на Ім’я і по батькові, або 
товариш Щербина Сам-на-сам 
вони були Єгор і Максим. Ніколи 
не забувати своєї великої дружби— 
і як в далекі роки разом ходили до 
дівчат, співали пісень, разом пішли 
і на курси трактористів, а у Віт
чизняну водили ганки у маршала 
Рибалка, ях па Курсько-Орловській 
дузі разом писали заяву до партії.

Доля Тх розлучила на рік, після 
війни, коли жителі села Три Іванів
ни обрали Егора Прокоповича Щер

бину, роз'їзного механіка, своїм 
головою артілі. Зимовою вечора до 
нього прийшов запорошений снігом 
Максим І сказав:

— Приймай, Єгоре, і мене о свою 
артіль...

— Я її сам тобі хотів запропону
вати, Максиме. Думав, не захочеш 
село, рідних кидати...

А зараз Максим кипів від гніву:
— Єгоре! Що це за нсподобстр.о.1!
— Та не кричи, я ж не глухий! — 

скривився Єгор Прокоповпч.
і Максим затих, він ніби впер

ше побачив свого,друга і не пізна
вав ного. Як постарів Єгор, осу
нувся, змінився. Де його пісня про 
розпряжені коні, про буйний зеле
ний хміль? Де його дужий голос на 
полі? І чомусь здалося Максимові, 
що він бачить ту мить, коли за
пропонують юлосуватн за нового 
голову і треба буде підіймати руку, 
а руна в нього не підніметься... Він 
присунувсь до Єгора; •

— Ти хворий? Чому не поїдеш на 
курорт?!

Важко дихаючи, голова з притис
ком спитав:

— Чого ти, Максиме, прийшов 
до мене?!

— Єгоре! Був учора наряд руйну
вати хати і а хуторі?

— Був.
— Отож, я іі поїхав. Степ, сніг, 

нікого нема. Підвернув лопату під 
першу хатину, отам, де дуб гілля
стий, а тут, як з-під землі. — паш 
Остап. У кожусі, у валянках і ♦ 
гирлигою в руках. «—Завертай, — 
каже. — свою машинерію в село. 
Сьогодні, — каже, — в тебе нічо
го не вийде». «Як, — питаю. — не 
вийде? У мене є наряд, я не до те
щі в гості приїхав». А він мені сво
єї; «Не дам ламати». Я рушив, 

а віч упав на дорозі: «Можеш че
рез мене їхати».

— Збожеволів він чи що? — обу
рився Щербина. — Ану поклич мені 
зараз же розсильного!

— Не треба кликати, Єгоре Про
коповичу, — швидкими кроками в 
кабінет заходив Артем Палій, сек
ретар комсомольської організації 
колі оспу. Весь у клеєві, у фарбах, 
з синіми плямами від чорни та па 
руках.

Недавно йому і його комсомоль
цям доручи; и організувати і офор
мити в їхньому селі народний му
зей. Влітку і будинок спорудять, а 
тепер відвели зал у конторі. 1 Лр- 
теїз цілі дні й вечори не виходив із 
нього. Щось ма.їював, клеїв, стру
гав, фарбував... Ярннка, ланкова, 
жартома казала, що вій. там скоро 
сам перетвориться в експонат...

Артем зупинивсь і повторив:
— Не тнеба Фликати посильного, 

то я так растадрв дядька Остапа.
— Хто тобі дозволив, відміняти 

наряд правління? Жаль стало отих 
скособочсних хат і клунь?

Той хутір у Щербини був. як про
кляття, як більмо на оці і рана в 
серці. Починалася зима — почина
лась біда. Сііігіґ відрізали хутір від 
села, від людей... Рятуй їх, прогор
тай до них дороги... Така ж пісня 
і весною, і восени. Хтось сердито 
сказав: «Купімо їм вертоліт»

Всім хуторянам звели тепер ка
м’яні будинки, де хто бажав — бі
ля річки, біля ліска, в центрі. Пе
реселились і самі ж казали, що ні
би вдруге на світ народились, а 
він, Артем, он якої завів. І ще б 
не диво, коли б хтось із старих бід
кався, що ногами вріс у землю, а 
го ж Палій, комсомольський секре
тар, що теж агітував хуторян пе
реходити в село і допомагав їм пе
ревозитись у нові будинки...

— Жаль хутора стало?!
— Жаль. Єгоре Прокопоьичу! Там 

же частка нашої історії!
Максим розсміявся;
— Ви чуєте, товаришу Щерби

на, — історія! Історія, яка всім ста
ла в печінках, історія, якій справи
ли поминки!

Артем відкинув чуба і заговорив 
швидко, ніби боявсь', шо ііого пс-’ 
реб'ють. Та вони не перебивали. 
Артемов) слова поступово звучали 
урочисто, натхненно. І перед дво
ма побратимами ніби з грози яв
лялася болюча повість про хутір...

Відгриміла революція і підкупала 
гарматами громадянська війна. Бід
нота села Три Іванівни, вирішила 
оселитися в стену, біля маленького 
лісьа-острівц», біля неширокої до

лини, де в осоці і травах починав 
біг невеличкий струмок. Перші 
комсомольці, юнаки у червоиолр- 
мінських шинелях І гостроверхих 
будьонівках будували хатини і зем
лянки, сколихнули степ піснями, 
вечорову тишу своїм сміхом, а лі
сок шепотом закоханих, сонячні 
ранки — працею. А зачули про ко
муни — зібралися на сх'од біля 
гіллястого дуба та іі порішили: 
хай і в нас буде степова комуна, і 
назвемо її — «Промінь Леніна»..,

Ох і вітряно, ох і важко, ох і 
зимно було першим комунарам. 
Жили, іі на безводді, й на безхлі
б’ї, У перший рік бандити спали
ли їхні ожереди, а в другий по
труїли два колодязі. Загинули всі 
коні, в корчах помер і кошох, що 
теж напнися тієї пекельної води... 
А у третій — чорне вороння пере
стріло біля яру їхнього голопу. як 
вертався з Єлисаветграда. Зарубали 
сокирами, скинули з урвища і з 

того часу біла рута цвіте там 
червоно...

Ох і лютувало чорне вороння, 
все хотіло загасити «Промінь Лені
на», все очікувало, — не витрима
ють молоді комунари, розбіжаться, 
як миші в полі, розвіються, як ту
ман у степах. А вони і в огні не 
горіли, їхній промінь не гас, розго
рявся дужче, яснів та зорів усім 
навколишнім селам... 1 коли восе
ни 1929 року Три Іванівни організу
вали в себе колгосп, хутір приєд
нався до села і дав новонародженій 
артілі спою назву...

— Історія то, дядьку Максиме? — 
трохи з докором запитав Артем.

— Історія... Горджуся, що у нас 
артіль «Промінь Леніна», а чому 
так зветься і пс знав.

— Помовч, Максиме, — зупинив 
ного Щербина, — розповідай, Ар
теме. далі.

Та в мене вже цих розпові
дей у музеї для пих і місця не 
вистачить. Відкриємо — побачите, 
почитаєте...

У вітчизняну з полону, з фа
шистських таборів смерті виривали
ся люди. Матері і дівчата ділилися 
з ними останньою одежиною, ос
танньою крихтою хліба. І знаєте 
скільки людей врятували вони? 
Двісті тридцять сім юнаків і чоло
віків. Німці, почувши про тс, нале
тіли на хутір, 3 чоловіків не зна
йшли нікого. І все ж біля дуба 
розстріляли — для науки — стару 
бабусю, жінку, дівчину і маленьке 
Дівчатко...

Щороку тепер біля тої о дуба у 
той гіркий час кладуть чотири він
ки печалі- — три великі й один ма
ленький...

Артем змовк. Щербина не зводин 
очей із вікна. Він знав той дуб, 
бачив ті чотири 'вінки... Зітхнув, 
глянувши на зошит: ’

— Хутір руйнуйте. Але Його іс
торію .збережемо. Можна почекати 
день або два?

—, Навіщо?' " . ” ’ '”•• •
—Я послав Ярипку в місто за 

Фотографом, Сфотографуємо хати- 
••У, де перші комсомольці організу
вали комуну, І кручу Над 'яром, де 
згинув перший 'гцлоЬа. і, живих 
перших комунарів.

Єгор Прокопович ДОВГО дивився 
на Палія, розчервопілого, з пасмом 
білявого чуба, що впав па високе 
воло, на його піджачок у клею, 
фарбах, на руки в чорнилі, а потім 
підійшов, простягнув правицю:

— Спасибі, комсомолята... «Про
мінь Леніна» в надійних руках. 
Мабуть, Максиме, почекаємо з 
Руйнуванням.»
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ЕКСКУРСІЮ

трудящих усього світу Володимир Ілліч Ленін. Зараз у цьо
му будинку, колишній класичній гімназії, знаходиться ор- ПГНВ ЛгііііІП ГЛПОпнгт *• І і.__ • і» . т., 1

2. НА ЙОГО ПРИКЛАДІ

•х"' А

матеріали про дитячі роки В. 1. Леніна,

гімназисти 8‘і-х

чисто. Але головне торжество і- ■ - - боті1 і
жения Леніна - попереду. Про нього на і ПІ 
думи, йому присвячені всі справі' та комс
ціп.

І. ОЛЯ ПРОВОДИТЬ

Двоповерховий білий, будинок з прибудовою із .чещеної 
цегли по вулиці Радянській, J2 зовні, нічим не іішМВцш. 
Ллє це одне з тих місць в Ульяновську, де схг/М^ИИся 
дороги десятків тисяч людей, які приїздять познайомитися 
з рідним містом Ілліча. Тут у 1873—1887 роках вчився за
сновник Комуністичної партії і Радянської держави, вождь 

дсиа Леніна середня школа’ А» 1 імені В.' І. Ленїна.
З глибоким хвилюванням переступаю поріг школи, 

ленькпи вестибюль освітлений лампами денного світла, 
роні сходи, застелені м’якими червоними доріжками 
дуть иа другий поверх. ■

Вам у шкільний музей? *— ввічливо питає чергова.
Будь ласка, прямо і наліво. Там вас зустріне екскурсовод.

Иду прямо і потрапляю в довгий вузький коридор, зали
тий рівним, люмінесцентним світлом. Зараз уроки, в кори, 
дорі нікого, і тільки в кінці його маячить постать дів
чинки. Прямую туди.

— Здрастуй, дівчинко! і
— Здрастуйте. Ви на екскурсію? Підемо, будь ласка, на 

другий поверх.
Поки піднімаємося по чавунних сходах, на яких відлита 

дата «1809 р.», взнаю, що Дівчинку звуть Оля Котова, вчить
ся вона в 6 «Б» і проходить кандидатський стаж для всту
пу н члени ради ленінського музею школи.

— Лін знаходимося, — пояснює Оля, — в прибудові Із 
червоної цегли, яка була зроблена в 1883 році — в рік за
кінчення гімназії Олександром Ульяновнм. А ось і кімна
та, де вчився семикласник Володя Ульянов.

Оля розчиняє двері, і ми входимо в просторий клас. Спра
ва від входу — мармурова дошка і иа ній слова: «Тут учив
ся Володимир Ілліч Ульянов — Ленін в 7-му класі 1885— 
1886 рр.».

В класі три ряди парт із зачиненими кришками. Чорна 
широка дошка на стіні, кафедра для викладача, карти пів
куль 1841 року видання. На останній парті біля вікна сто
їть на підставці металева табличка. На він вигравіювано; 
«Тут сидів Володимир Ульянов, учень 7 класу».

Оля порушила тишу:
— Класний наставник Володі Ульянова Олександр Федо

рович Фсдотченко в 1685 році в кондуїтному списку учнів 
сімбірської гімназії писав: «Ульянов Володимир. Учень 
вельми обдарований, старанний і акуратний, встигає з усіх 
предметів дуже добре. Веде себе зразково. Середні відмітки 
за рік з усіх предметів дуже добрі. Переведений у 7 клас».

Докладно розповідає Оля про навчання, літературні Інте
реси Володі Ульянова в сьомому класі, про те, як він зу
стрічався і розмовляв з простими селянами, матросами річ
кових суден, як проймався співчуттям до тяжкої долі тру
дового народу і ненавистю до гнобителів.

Дівчина закінчила розповідь, коли в клас зайшла велика 
група учнів з Куйбишсва. Оля всміхнулась своїй подружці, 
яка привела екскурсантів, і запросила продовжити огляд. 
Вона показала актовий зал, в якому Володимир Ульянов 
блискуче склав випускні екзамени, експозиційний зал, до 
демонструються ......-г.’_........ г- Г— ".
прилади, якими Володя, мабуть, користувався на уроках. По
тім ми пройшли в кутковий зал, перетворений в картинну га
лерею. Тут виставлені для огляду 12 оригіналів картин ЛІ. 
Жукова про Леніна, роботи художників студії імені Греко- 
кова, скульптура В. Цигеля «Ульянов-гімназист», На най- 
виднішому місці висить транспарант з словами великого 
вождя: «Тільки в праці разом з робітниками і селянами 
можна стати справжніми комуністами».

В цьому залі закінчується екскурсія. Подякувавши Олю 
за пояснення, залишаюсь в школі, щоб взяти кілька іитер- 
’ю.

(Інтерв'ю з піонерською вожатою Тамарою 
КАРЕ ВО ІО)

ЗАПИТАННЯ: — Ваша школа, Тамаро, єдина в своєму 
роді: тут вчився Володимир Ілліч Ленін. Тому хочеться 
взнати, як здійснюється виховання пашнх піонерів та ком
сомольців иа прикладі життя і революційної діяльності Іл
ліча? ...

ТАМАРА: — Якщо відповідати коротко, то — постійно, 
послідовно, широко. До цього нас зобов’язує орден Леніна 
на прапорі школи, ім’я Леніна, яке вона носить. Правда, 
тіховна робота з учнями має свої особливості оскільки 
в пас є великі можливості в цьому відношенні. Нам. ЯК ка
жуть, І стіни допомагають: в цих стінах Володя Ульянов 
провів всі свої гімназичні роки. В школі створено ленінсь
кий меморіальний комплекс, Значення його в справі вихо
вання школярів просто неоціненне.

Девіз наших піонерів і комсомольців: «Жити, вчитися, 
працювати по-лснінськн». Щоб виконувати його спідо. , 
школярі повинні добре знати життя ВолоДнмнра Ілліча. - 
відпилювати велике історичне значення його револю 1 
боротьби і теоретичної спадщини. Вивчення всього ч 
починається для учнів нашої школи з першого року.. • -
та, це вже стало правилом, проводять його в кл;асі-у 
зеї, де п 1885-1886 роках вчився Володя Ульяйов. Вчителі 
розповідають їм про Володимира Ілліча, знайомлять > зІ 
диціямн нашої школи. Потім першокласники наі автобус» 
роблять екскурсію ПО ленінських МІСЦЯХ міста. J зустрічі 
тайни, читацькі конференції по книгах про ’-іптнстів
з людьми, що знали Ілліча, «вогники» з У • - * *о м ,ІСІ
письменників, художників, що працюють над І ого 
піна, — настільки цікаві, що врізаються в м я . ка_ 
школяра на все життя. А туристські "^Аоров ’ 'Т‘ц. побу- 
нікули без них не проходять. Піове₽" ‘ * ленінський ЛС- 
вали в Казані, Кукушкіно, Ліоскві, І орк.гх .цтупііііп в
нінграді. В січні піонери Росінської Федоріл ’ 10tj.
експедицію «Дєрогами ленінської M,l1,S'_vn!.... експедиція 
Річчю від дня народження вождя Sj’}’ звичайно буде 
в нашому рідному місті. Наша дружина, звичайно, зд 
одною з найактивніших в ній. комсомольських

Зараз в піонерських загонах І класних

1.

допомогу жителів 
подарував музею 
Іллінічла Улья- 

в 1931 році.

До Юі'-річчя від дня народження В. 1. Леніна ми від
криємо нові експозиційні зали. Будімо сердечно раді есім, 
хто завітаь до нас у гості!

4. ВИСОКИЙ НАСТРІЙ

Фсто В. КЛИМЧУКА.

1962—03 навчальному році їх було від загальної кіль» 
учнів 39 процентів, то в минулому році — біля 60.

Ми прагнемо допомогти уч
ням виробити систему в оволодін
ні знаннями, прищепити їм кра
щі риси .характеру: працьови
тість, наполегливість, акурат
ність. Наскільки нам це 
ться, говорять дані про вступ 
наших випускників у 
учбові заклади країни, 
приклад, в 1968 році з 80 ви
пускників 76 поступили у вузи 
на стаціонарне навчання, а двоє 
— на вечірні факультети.

входять більш 
Члени ради 

стають вже екс- 
двічі на місяць:

3. РАДІСТЬ ПОШУКІВ 
І ЗНАХІДОК

(•Інтерв’ю з головою ради шкільного музею В. 
Леніна, ученицею 9-го класу Олеіо СОЛОВКОВОЮ).

ЗАПИТАННЯ: — Олю, розкажи, будь ласка, про роботу 
ради музею Ілліча, про ваші пошуки, знахідки, плани.

ОЛЯ: — Шкільний музей Володимира Ілліча Леніна іс
нує вже 15 років. Весь цей час учні ведуть пошуки доку
ментів і матеріалів, які розповідають про Володю Ульянова 
та історію нашої школи. Кожна знахідка — це результат 

■ довгих, копітких пошуків. Зате скільки радості приносять 
ці знахідки — чи то фотографії внутрішніх приміщень сім- 
бірської гімназії тих років, коли в ній вчився Володя Улья
нов, чи то портрети вчителів Володі, або підручники, карти, 
фізичні прилади, якими користувались 
років і в їх числі, мабуть, Ілліч-

В пошуках ми опираємося на велику 
нашого міста. Дідусь нашого одного учня 
трупову фотографію, иа якій знята Гайна 
нова—Єлізарова. Фотографія була зроблена 
коли сестра Леніна приїжджала в Будинок відпочинку.

А ось ііце випадок. Ми довідались, що в нашому місті 
живе дочка Миколи Петровича Моржова, який викладав у 
класі Володі Ульянова-латинську мову. Почалися пошуки. 
Адресний стіл не зміг нам допомогти — дочка вчителя но
сила друге прізвище. Тоді ми по телебаченню звернулись до 
жителів міста з проханням повідомити, де живе дочка 
Моржова.

Через три дні людина, яку ми розшукували, -- Любов 
Миколаївна Єрмошина — відгукнулась. Вона приїхала в 
школу, поділилась спогадами про свого батька, потім по-

вдає-

виші 
На-

ф Перший день кожного навчального року починається в учнів середньої’ школи Л 1 з урочисто» 
лінійки. Лунають напутні слова Вчителів, старих комуністів. А потім десятикласники беруть за руки 
малюків, які щойно стали учнями, і вводять їх у школу, де вчився залитий Ленін. Перший в їхниГ- 
му житті урок проходить у класі-музеї, в якому уважно слухав пояснення вчителів, бездоганно від
повідав домашні завдання, щиро допомагав друзям семикласник Володя Ульянов...

ф Цей знімок (вгорі) зроблений 1Б жовтня 1966 року. Член ЦК КПРС, перший секретар Ульянов
ського обкому партії А. А. СКАЧИЛОВ прикріплює до прапора середньої школи № 1 Імені В. 1. Ле- 
«,.ІНЛИ ,Іа,*“',иіУ нагоР°ЛУ Батьківщини — орден Леніна. Праворуч від прапори — директор школи 
Лі. в. сьомій»

ф Золота медаль Володимир» Ульянова.

ф Голова ради Ленінського музею школи Оля СОЛОВЙОВА.

дарувала музею його фотографію і документи. Подивились 
міг па фотографію І здивувались. В одній книзі ми бачити 
зовсім Інший портрет Моржова Після перевірок і порів
нянь з Іншими портретами Моржова ми написали у ви
давництво, щоб ця неточність була виправлена.

Випускник гімназії Г. В. Тсіілов подарував нам альбом 
дев'ятнадцяте рідкісними фотографіями старого Сім.з з_ ____ Г,,_ИГ_ , л ,

бірська. Багато з них ми бачили вперше.
Всіма пошуками керує рада музею. В неї 

як <И) піонерів та комсомольців 5-10 класів, 
спочатку проходять підготовну, а потім 
курсоводами. Кожний екскурсовод чергує 
приймає відвідувачів, відповідає на численні листи. В раду 
музею приймаємо тільки відмінників.

Наша школа, шкільний музей В. І. Леніна привертають 
велику увагу радянських і зарубіжних туристів. Тільки в 
минулому році в школі побувало понад СОО тисяч чоловік, 
причому у третіпін з них були гідами наші учні.

З стор*-

(Інтерв'ю з директором школи ЛІиКОЛСЮ ВіСНЛЬО- 
вичем СЬОМІНИМ)

ЗАПИТАННЯ: — Миколо Васильовичу, сі.. „ігь, 6} 
ласка, як ваші учні виконують головний заповіт Леніна 
вчитися?

МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ: — Навчання — це великий 
труд. 1 воно дає добрі наслідки тоді, коли учнівський ко
лектив згуртований і працює з настроєм, натхненно. Висо
кий робочий настрій нам допомагають створювати 
стіни школи — адже тут вчився геній людстг.’ — Ленін, 
обставина, якщо хочете, покладає і на педагогів, і 
учнів особливі обов’язки. І найголовніший з них — це 
сока якість знань.

Наші школярі добре вчаться. Тут в першу чергу дає 
бе знати відмінна праця вчителів. Доречно нагадати вис
ловлювання Іллгфиколаношіча Ульянова про те, шо у хоро
ших вчителів иЯчоже бути поганих учнів. Поганих учнів У 
нас не було і не буде, а відстаючі трапляються. Весь нав
чальний рік над ними шефствують вчителі — комуністи і 
комсомольці, учнівська комсомольська організація, піонер, 
ські загони. 1 не навіювання.а конкретна, постійна допо
мога сприяють переходу таких учнів і класу в клас. З 
причини невстяганкя в нас на протязі ось уже кількох ро
ків не було жодного другорічника. А кількість дітей, які 
вчаться на четвірки і п’ятірки, росте з кожним роком. Як
що в -- -
кості

Жовтенята, піонери, комсомольці дуже дорожать честю 
рідної школи, в якій на протязі восьми років навчання був- 
відмінником Володя Ульянов. Вонн пишаються високою 
нагородою орденом Леніна, якого удостоєна наша шко
ла за успіхи в навчанні і комуністичному вихованні підро
стаючого покоління. Ця висока нагорода зобов’язує нас 
усіх працювати І вчитися ще краще.

Від імені піонерів і комсомольців ордена .•■.піна Улья
новської середньої інколи № і імені В. і. Леніна передаю 
через газету «.Молодий комунар» привіт всім школпрам 
Кіровоградської області. Запрошуємо васт друзі, у наше 
місто, в нашу школу, яка готується гдно зустріти ленін
ський ювілей.

Добро пожалувати!
А. КРЯТЕНКО, 

спецкор «Молодого комунара». 
Ульяновськ — Кіровоград.
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ФЕСТИВАЛЬ САМОДІЯЛЬНИХ МИТЦІВ
19 квітня. О сімнадцятій годині площу Кірова виповш ли робітники, служ

бовці, учні Кіровограда. Факел фестивалю самодіяльного мистецтва, присвя
ченого 100-рі.ччю від дня народження В. 1. Леніна, запалюють старий більшо
вик Павло Кпрнлович Дурнев, кадровий робітник заводу «Червона зірка» 
Григорій Михайлович Гаванко та молода фрезерувальниця цього заводу 
Людмила Бєлосвєтова. ...

Потім колони учасників свята прямують в парк імені В. І. Леніна, покла
дають вінки до пам’ятника вождю.

Факели фестивалю самодіяльного мистецтва від сьогодні палають в усіх ра
йонах області. с ЧОРНОМОРЧЕНКО.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
£₽РЕДА, 23 квітня. Перша 

програма. 10.00 — Телсиовции. 
(М), 10.15 — «Маршрути п’яти4' 
річки». ІКалінішрад). 10.45 — 
СІЯ багатство музика», (Пеи- 
djjjs Н.ЗО — ФотоХвнлкика. (К). 
у.35 — «Шкільний скрап». ІС- 
одМя для учнів 5. класу, «Рнм- 
кійка культура кінця ресгіублі- 
КК — початку імперії'. (К). 
ІЙВР — Кіножурнал та фільм 
інароду вірнії синю, (Кірово
град). 16.00 — Для школярів. 
4ІЛЛІЧСВІ прпсвячуі’.еья». (К). 
V.00 <— Програм?. Українського 
кольорового телебачення'. (К). 
16.00 —> Для дітей. «Іскорка». 
(Донецьк). 18.30 — Ленінський 
університет мільйонів. Політ
економія соціалізму. В. І. Ленін. 
^Великий почи , (М), 19.00 — 
Першість СРСР з футбола'. «Дн- 
йайо» (К) — ЦСКА. В перерві

»~телсвісті. (К). 20.J5 г- Ін
формаційна програма «Час» 
Х.М). 21.15 — «Наші репортажі*. 
{Кіровограді. 22.25 — Телефільм. 
{Кіровограді 21.55 — Кіно
фільм «Народу вірнії спин». 
(Кіровоград). .23.00 — «Співає 
Лздо Лескозар . Телефільм. 
{(Кіровоград1 23.2Q — Наші ого
лошення. ((Кіровоград).

Слова Г. ЩЕРБИНИ 
Музика К. ШУТЕНКА.

ТеіЕЕКІЧН

Друга програма. 21.15 —
Весна хліборобська. (К). 21.25 
« Концерт народної самоді
яльної капели -.Дніпро», (К). 
22.15 — Українська кінопапора- 
иа. (К).

ЧЕТВЕР, 21 квітня. Перша 
програма. Ц.0) — Телевісті. (К), 
11.10 — Кіножурнал та доку
ментальний фільм «У нафтови
ків Башкирі!». (Кіровоград). 
(6.15 — Мультфільм «Світля
чок»« (К). 16.30 <- Для дітей. 
«Зірочка». (К). 17.00 ■— Голубий 
екран — школярам. «Колиска 
талантів». (Кіровоград). 17.30 
— «Світ зупиненої миті». Теле
фільм. (Кірбвоград). 17.40 — 
До 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. «Морська душа 
Співає». (Одеса). 18.30 — Теле- 
вісті. (К). 18.50 — Міжнародний 
огляд. (К). 19.15 — «Угрюм-рі- 
ка», IV серія. (К), 20.30 — Ін
формаційна програма «Час». 
<М). 21.15 — «Старт-69». (К).
21.55 — До 100-річчя з дня на
родження В .1. Леніна. «Сталь 
і троянди». Прем’єра телефіль
му. (Запоріжжя). 22.35 — «Со- 
пот-07». Телефільм. (Кірово
град). 23.30 — Новішії. Комен
тар. (М).

Друга програма. 17.05 — «Ро
сійське військове мистецтво 
XVIII сторіччя». (К). 22.05 —
Музика сьогодні. (М). 22.35 —
«Мові твори львівських компо
зиторів». (Львів).

Котяться ланом хвилі,
Шумом шумпягь міста.
Зводжуся в гордій силі — 
Мрія зріє свята.
Приспів:

Обрій широкий проміниться ближче, 
Біла голубка у небі снує.
Бо над планетою вище і вище 
Леніна сонце встає.
Часу знамення — чудове і віще— 
Правда барвінком людей обів’є.
Бо над планетою вище і вище 
Леніна сонце встає.

Радістю очі сяють,
Думи — ясні, ясні.
Щастя рідного краю, 
Наче пісня 8 мені.
Приспів.
Квітнути буйно житу, 
Завжди садам шуміть.
З миром мудрості жити 
Сотні довгих століть.
Приспів:

Обрій широкий проміниться ближче, 
Біла голубка у небі снує.
Бо над планетою вище і вище 
Леніна сонце встає.
Масу знамення — чудове і віще — 
Правда барвінком людей обів’є.
Бо над планетою вище і вище 
Леніна сонце встає.

СЕРЦЕМ І ЙМЕННЯМ
Радянські люди, молодь, 

говорячи словами В. Мая- 
ковського, серцем і іменем 
Леніна думають, дихають і 
живуть. Редакційна пошта 
приносить багато листів ро
бітників, студентів, колгосп
ників, учнівської молоді, в 
яких молоді люди діляться 
думками про те, як працю
ють над творами Ілліча, як го

туються зустріти 100-річчя 
від дня народження. Чимало 
в редакційній пошті віршів, 
новел, оповідань про вели
кого вождя пролетаріату. 
Зокрема, напередодні 99-ї 
річниці від дня народження 
В, І. Леніна вірш «Про Лені
на» та оповідання «Ленін 
завжди зі мною» надіслала 
Тамара Букацел із села

Крупського Новомиргород- 
ського району, сценку «/1е». 
нін на сухотнику» — Григо
рій Комлєв з Олександрії, 
оповідання «Дорогий пода- 
рунок» Людмила Бриль з 
Олександрійського району, 
студентка Київського дер
жавного університету імені 
Т. Г. Шевченка Світлана Ан
тоненко з хвилюванням пи
ше про те, як побувала в 
Київському філіалі Цент
рального музею В. І. Леніна...

Нижче вміщуємо два з 
одержаних листів.

СОВІСТЬ
СВІТУ
дї КОСЬ один дідусь сказав мені: 

Здається, ви, молоді, зовсім не знаєте 
Леніна.

Я тоді дуже образилася, бо вважала це 
не тільки персональною образою. Ми чита
ємо художню літературу, знаємо біографію... 
Книги, кіно, театр, спогади... Хіба мож>£. 
не знати Леніна?

Але з роками зрозуміла: Леніна для се
бе треба відкрити, треба відчути серцем та 
розумом його як вождя І людину водночас, 
живу людину. Тоді Ленін 
близьким, що приходить розуміння йогб 
земної величі і зникають 
догми, поступаючнсь місцем справжній гор
дості за людину з усміхненими очима, 
швидкими рухами і геніальними думками. 
Це не приходить саме. Спочатку будуть 
книги (дуже багато книг), люди (дуже ба
гато людей), життя (в різних своїх проя
вах) І роздуми (довгі, один на один). Зви
чайно, можна і без цього. Та біднішим 
будеш сам.
А" МУЗЕЯХ майже завжди тихо. Мирно 
* спочивають численні експонати, гусне 
тиша над ними, тануть серед тиші Кроки.

. Сюди приходять па екскурсії — побачити, 
послухати, взнати. Тут зринає думка: му
зей — це книга, яку кожен чиг.і по-різному. 

В музей Леніна ходять не на екскурсію, 
щоб поставити «галочку.■ її пам’яті ~ тут 
уже був. Сюди приходять в і ості. До ЛецІ- 
па, до революції. Пдуть тому, що не мо
жуть не йти.

Тут тихо, бо кожен говорить з пождем 
один на один, але тиша не мертва — в ній 
щивуті, слова, правдиві й прості. Тут. ніщо 
не мовчить, бо кожен з експонатів (не люб
лю цього слова її ленінському домі) — сто
рінка літопису революції і соціалізму.'

Людині взагалі пластино звертатися до 
минулого. А музей Леніна — якраз щасли
ве поєднання історії минулого, реальності 
сьогодення і прийдешності завтрашнього 
дня.
«в ПРИЙШЛІ ЗРАНКУ, в роздягальні зро- 

зуміла, що зараз у музеї якась делега
ція. Цікаво, з якого куточка землі? Я вже 
бачила тут англійців, французів, поляків, 
чехів, угорців. — сюди приходила майже 
вся Європа. Французи та англійці прискіпли
во роздивляються в музеї, задають безліч 
запитань, і исе до того, щоб нарешті- зро
зуміти — и чому ж сила цієї невеликої па 
зріст людини. Вони шукають секрет ле
нінської і нашої радянської сили, немов на 
неї можна буде видати патент. Та секрета 
ж нема — просто величезна переконаність у 
справедливій суті комуністичної справи. 1 
все в пас. — від цієї навічно усвідомленої 
переконаності.

Делегація була з НДР, з Товариства ні
мецько-радянської дружби. Отже, сьогодні 
у Леніна — німці, 
і пожалкувала, що 
Разом ходимо по 
дянської країни і 
чини.

... Дитинство, роки навчання в гімназії. 
Кучеряве хлопчисько, жваве і розумне. Про
те вже й тут величезна робота І неабиякий 
світогляд. На шкільній полиці «Грецька 
граматика», «Географія Російської імперії», 
твори Тургенева, Доб
ролюбова. Чернишев- 
ського. Під склом 
вітрини — табель ус
пішності за IV клас і 
золота медаль по за
кінченні гімназії.

стає настільки

кудись усталені

Отже, сьогодні 
Я вперше бачила їх тут 
не знаю німецької мови, 
залах — громадяни Ра- 
громадяии пової НІмеч-

Німці-скскурсантн не перестають дивува
тися тій кількості і обсягу тема ПІКИ кни
жок, зцо використовував В. 1. Ленін для 
роботи над своїми працями. Наприклад, ви- 
иодячн теорію імперіалізму, він зробив ви
писки з 148 книг (із них 106 — німецькі, 
23 — французькі, 17 — англійські) та 232 
статей в 45 періодичних виданнях.

Книги, книги, книги.., І серед них Ленін, 
що вмів вибирати з них найістотніше, »- 
оперувати досвідом минулого в ім’я пере
моги майбутнього, володіючи словом, як 
зброєю.

Зал юнацьких років, коли було сказано: 
«ні, ми підемо іншим шляхом», «Союз бо
ротьби», арешти, заслання, боротьба, чужи
на, знову боротьба — за партію, за рево
люцію, за Росію, Боротьба і життя злились 
назавжди.

ДОВГО СТОЯЛИ перед першим номером 
ленінської «Іскри». На стіні невеличкий 

вицвілий аркуш, надрукований густим пе
титом. За цим аркушем стоять В. І. Ленііі 
і робітничий клас, які зливаються для ме
не в розумінні революції.

Листи до Н. к. Крупської. Дружина,,друг 
і соратник Ілліча. Сувора і чиста любов до 
неї, до матері, Марії Олександрівни, якій 
12 березня 1916 р. з Цюріха він писав: «До
рога матусю! Міцно цілую, моя дорога, і ба
жаю здоров’я».

Геніальний вождь, люблячий син і чоло
вік.., 1 ще багато-багато можна говорити 
про Володимира Ілліча. Про нього в музеї 
розповідає кожна книжка, що була колись 
в Іллічсвих руках, кожна його річ, кожна 
його справа, листи, рукописи, спогади. Тут 
Леніна не ділять на Леніна-вождя і Лсніна- 
людииу. Тут живе Ленін таким, яким був 
у житті, без хрестоматійного глянцю. Тут 
живе Володимир Ілліч Ленін, а не тільки 
стоїть йому пам’ятник.

... Сюди треба йти но вузькій доріжці між 
червоних знамен. Здається, що йдемо дов
го-довго. Посмертна маска.., Адже ще тіль
ки мить тому здавалося, що він, Ілліч, 
ніколи не вмирав, а ось — свідчення його 
смерті, Біла посмертна маска... Старенька 
жінка починає щось схвильовано говорити 
німецькою мовою.

А ТРЕТЬОМУ ПОВЕРСІ - книги. Тисячі 
томів на 99 мовах світу. 1 великий гло

бус з червоними цяточками міст, де вида
но ці книги. Вся земна куля в червоних 
цяточках. Подарунки. Теж з усіх кінців 
країни і світу. У вікно дивиться сонце на
шого дня — мені в очі. О, ці книги — ти 
полика небезпека для тих, хто грає в життя 
і смерть, хто не розуміє поступу історії, 
хто влаштовує власний добробут на сльозах 
і крові мільйонів — для капіталістів, імпе
ріалістів. й

Я ж гортаю ці сторінки з думкою про 
тс, що навіть через 45 років по смерті ні 
на миті, не вмирав Ленін для людства. Бо 
існує в світі така сильна річ, як пам’ять.

ПОЗНАЙОМИЛАСЯ з інструктором То
вариства радянсько-німецької дружби 

Лією Шталь з Штральзунда. Запитала про 
те, що найбільше мене хвилювалб:

— З якою думкою ви прийшли сюди, в 
музей Леніна?

— Я прийшла тому, що не могла не при
йти, хоч уже була в ленінському Музеї в 
Москві, п Горках. Але не могла не прийти 
знову. Ленін — совість світу. Совість і 
росіян, і українців, І німців. Ви повинні ме
не зрозуміти.

Вони пішли. А до музею заходили сту
денти, якась бабуся з онуками, дівчата- 
школяркн. ІЦе хтось, і ще...

С. АНТОНЕНКО,
• студентка.

м. Київ.

ПРОСТО, 
ЗВОРУШЛИВО

Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. Телефони: 
секретаріату — 29-33-55, відділу пропаганди — 

29-35-57, решти відділів — 29-33-55.
Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.

І ТЕПЛО
Тиша. Шкільний день за

кінчився. Кроки дзвінко від
лунюють у коридорі.

Я йду па побачення до 
Леніна. І, як завжди, хви
лююсь. М'яко ВІДЧИНЯЮ 
двері Ленінської кімнати. 
Вона зустрічає мене уваж
ним поглядом Ілліча. Мимо
волі питаю себе: «А ідо я 
зробив корисного в своєму 
житті? Чи достойний я своїх 
батьків, дідів?»

Тут, в Ленінській кімнаті, 
переді мною народжується 
образ живого Ілліча. Ось 
юний Володя Ульянов, Ось 
він гімназист. В, І. Ленін па 
третьому з’їзді комсомолу. 
Бачу, з якою любов’ю і вір
ністю дивиться па вождя 
солдат, що пройшов бої, ба
чив смерть.

Ленін у моєму житті... 
Завжди, всюди і в усьому 
хочеться бути схожим на 
великого вождя. Жити по- 
ленінськії, — це, перш за 
все, бути людиною. Жити, 
як Ленін — віддавати себе 
людям, служити їм, вірити 
в них, любити їх. Це зна
чить залишити па землі 
добру пам’ять про себе.

Я ніколи не бачив Леніна, 
не чув його голосу, але з 
малих років багато знаю 
про нього, Ленін думав про 
майбутнє, а значить — і 
про мене, моїх ровесників.

Ілліч.,, Кого з вождів на
зивали ось так — просто, 
зворушливо і тепло? ІЛЛІЧ... 
Кого іцс так любили? Кому 
що так довірливо, з надією 
несли із пайвіддалепіших 
сіл свої турботи, свої запи
тання, біль свій і свої думи?

Для мене Ленін — втілен
ня духовного світу людей 
комуністичної ери. Ленін з 
кожним і в кожному. З ле- 
ніськими заповітами ми бу
дуємо комунізм, крокуємо 
по космічних трасах,

Я і мої ровесники стоїмо 
па порозі самостійного жит
тя. Різні будуть у нас доро
ги, та ціль одна — прино
сити користь своєму народо
ві, своїй Вітчизні. Гак нам 
заповідав Ілліч.

Іван МОРОЗОВ, 
учень 10 класу Зибків- 
ської середньої школи 
Оі.уфріївського району.
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