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УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ 

МОЛОДІ ОРДЕНОМ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

За видатні заслуги і великий вклад комсомольців, радянської молоді в становлення та зміцнення 
Радянської влади, мужність і героїзм, виявлені в боях з ворогами нашої Батьківщини, активну участь
у соціалістичному і комуністичному будівництві, за плодотворну роботу по вихованню підростаючих по
колінь в дусі відданості заповітам В. І. Леніна і в зв’язку з 50-річчям ВЛКСМ нагородити Всесоюзну 
Ленінську Комуністичну Спілку Молоді орденом Жовтневої Революції.

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. ПІДГОРИ И Й. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 25 жовтая 1968 р.
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ПРО УРОЧИСТИЙ ПЛЕНУМ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 
ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ 
КОМУНІСТИЧНОЇ
СПІЛКИ МОЛОДІ
25 жовтая о 10 годині ранку в Кремлівському 

Палаці з’їздів почав роботу урочистий пленум 
Центрального Комітету ВЛКСМ, присвячений 
50-річчю Ленінського комсомолу.

Появу в президії пленуму керівників Комуніс
тичної партії і Радянського уряду товаришів 
Л. І. Брежнєва, А. П. Кириленка, О. М. Косигіна, 
К. Т. Мазурова, А. Я. Пельше, М. В. Підгорного, 
Д. С. Полянського, М. А. Суслова, О. М. Шелепі- 
на, Ю. В. Андропова, В. В. Гришина, П. Н. Демі- 
чева, І. В. Капітонова, К. Ф. Катушева, Ф. Д. Ку
лакова, Б. М. Пономарьова, М. С. Соломенцева 
делегати і гості зустріли бурхливими, довго нести- 
хаючими оплесками.

В роботі урочистого пленуму Центрального Ко
мітету ВЛКСМ взяли участь члени Центрального 
Комітету ВЛКСМ, кандидати в члени Централь
ного Комітету ВЛКСМ, члени Центральної реві
зійної комісії ВЛКСМ, ветерани Комуністичної 
партії і комсомолу, делегації комсомольських ор
ганізацій республік, країв і областей країни, воїни 
Радянської Армії та Флоту, діячі науки, літерату
ри і мистецтва, керівні працівники центральних 
державних і громадських організацій.

Серед гостей пленуму — делегації братніх ко
муністичних спілок молоді соціалістичних країн, 
прогресивних організацій молоді капіталістичних 
країн і країн, що розвиваються, делегації Всесвіт
ньої федерації демократичної молоді і Міжнарод
ного союзу студентів, представники радянської та 
зарубіжної преси.

Пленум відкрив перший секретар ЦК ВЛКСМ 
М. Тяжельников.

В зал пносяться прапор Всесоюзної Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді, Пам’ятні прапори 
ЦК РКП (б) і ЦК КПРС, прапори комсомольських 
Організацій союзних республік, Москви і Ленін
града.

Овацією зустрів зал пропозицію першого секре
таря Московського міськкому ВЛКСМ В. П. Тру- 
Шина обрати почесну президію пленуму в складі 
Політбюро ЦК КПРС.

(Закінчення на 5-й стор.).

Центральний Комітет КПРС пал
ко поздоровляє комсомольців, 
усю радянську молодь з знамен
ним святом — 50-річчям Всесоюз
ної Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді.

Комуністична Спілка Молоді, 
створена з ініціативи нашого ве
ликого вождя і вчителя Володи
мира Ілліча Леніна, була і лишає
ться активним помічником і бойо
вим резервом Комуністичної пар
тії. Весь героїчний шлях комсомо
лу нерозривно зв’язаний з істо
рією нашої великої соціалістичної 
Батьківщини, з боротьбою робіт
ничого класу, радянського народу 
під керівництвом Комуністичної 
партії, за перемогу соціалізму і 
комунізму. Ленінський комсомол 
згуртовує навколо партії широкі 
маси радянської молоді, допома
гає ідейно виховувати стійких і пе
реконаних борців за щастя трудо
вого народу. За п’ятдесят років 
в рядах ВЛКСМ дістали ідейне за
гартування, перший досвід органі
заторської і громадської роботи 
близько ста мільйонів радянських 
людей.

Ордени Радянського Союзу на 
Червоному прапорі Ленінського 
комсомолу — яскраве свідчення 
того, як високо оцінюють партія, 
уряд І народ бойовий і трудовий 
вклад радянської молоді у великі 
досягнення нашої Батьківщини,

Під керівництвом партії комсо
мол самовіддано і мужньо бо
ровся за встановлення і зміцнення 
Радянської влади, за успішне здій
снення індустріалізації країни, ко
лективізації сільського господар
ства І завдань культурного будів
ництва.

Яскравою сторінкою о літопис 
Ленінського комсомолу увійшла 
активна участь радянської молоді 
у виконанні планів перших п’яти
річок, спорудженні велетнів со
ціалістичної індустрії — Дніпро- 
гесу, Магнітки, Уралмашу, в будів
ництві найбільших промислових 
центрів Сибіру, Півночі, Далекого 
Сходу та інших районів країни, 
міста юності Комсомольська-на- 
Амурі.

Батьківщина не забуде масово
го героїзму молоді на фронтах І 
в тилу в роки Великої Вітчизняної 
війни. За подвиги на полях битв 
більш як сім тисяч вихованців 
комсомолу удостоєно звання Ге
роя Радянського Союзу, три з по
ловиною мільйони нагороджено 
орденами 1 медалями СРСР.

Вірні ленінським заповітам, ком
сомольці І молодь 60-х років свя
то бережуть І примножують бо
йові І трудові традиції Радян
ського народу, самовіддано пра
цюють над розв’язанням величних
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завдань, висунутих Програмою 
КПРС і рішеннями XXIII з’їзду 
партії. І сьогодні радянський на
род з вдячністю відзначає активну 
участь молоді у спорудженні ве
летнів сучасної промисловості і 
енергетики, сталевих магістралей, 
у піднесенні сільського господар
ства, освоєнні нових земель, у 
поліпшенні торгівлі, комунального 
і побутового обслуговування насе
лення, в розвитку вітчизняної нау
ки і техніки.

Комсомольці, юнаки і дівчата 
разом з комуністами виступають 
ініціаторами соціалістичного зма
гання і руху за комуністичну пра
цю, борються за дострокове вико
нання п’ятирічного плану, за під
вищення ефективності соціаліс
тичного виробництва.

Велику школу життя, патріотич
ного загартування проходить мо
лодь в рядах Радянської Армії і 
Військово-Морського Флоту. Тут 
вона дістає міцні військові знан
ня, освоює складну сучасну техні
ку, набуває бойового досвіду. Мо
лоді воїни разом з своїми стар
шими товаришами по зброї пиль
но стежать за підступами імперіа
лістів, в першу-ліпшу хвилину го
тові стати на захист завоюзань Ве
ликого Жовтня.

Об’єднуючи в своїх рядах юна
ків і дівчат усіх національностей 
нашої країни, комсомол виховує 
їх в дусі любові і відданості со
ціалістичній Батьківщині, в дусі 
комуністичної Ідейності, дружби 
народів і пролетарського інтерна
ціоналізму. Гордість за соціаліс
тичні завоювання, непримирен
ність до буржуазного ладу та йо
го ідеології, солідарність з борця
ми за соціальне і національне ви
зволення, за мир і демократію, 
постійна підтримка зарубіжних 
братів по класу — такі характерні 
риси радянської молодої людини.

Працьовитість, жадоба знань, 
палке бажання оволодівати пере
довою культурою, розширяти свій 
кругозір, класова переконаність і 
активна боротьба проти підступів 
імперіалізму — яскраве свідчення 
того, що радянська молодь свято 
виконує заповіти Ілліча, вона 
прагне працювати і жити так, як 
учив великий Ленін. Сьогодні, як 
І завжди, молоде покоління Краї
ни Рад сповнене революційнрго 
ентузіазму, незламної впевненості 
в торжестві комуністичних ідеа
лів.

Своєю відданістю Ідеям кому
нізму, справі партії, Ініціативою і 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТИ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

енергією в будівництві соціалізму 
о комунізму Ленінський КОМСОМОЛ 
здобуз глибоку повагу і любов 
партії, всього радянського народу.

Грандіозні завдання створення 
матеріально-технічної бази кому
нізму, удосконалення суспільних 
відносин, виховання нової, всебіч- і 
но розвинутої людини, які ми має
мо розв’язувати. І немає нічого 
вищого і благороднішого для ком
сомольців, радянських юнаків 0 
дівчат, як вірне служіння народе- , 
ві, самовідданість у боротьбі з® | 
справу комунізму, відповідальність 
за світле майбутнє своєї Батьків
щини.

Центральний Комітет Комуніс
тичної партії Радянського Союзу 
висловлює глибоку впевненість В 
тому, що Ленінський комсомол., 
радянська молодь і надалі будуть 
активною творчою силою в будів
ництві комуністичного суспіль
ства.

Обов’язок комсомолу — напо
легливо добиватися, щоб комсо
мольці, всі юнаки і дівчата творчо 
оволодівали марксистсько-ленін
ською теорією, виробляли класо
ву самосвідомість, виховували в 
собі комуністичне ставлення до 
праці І соціалістичної власності? 
вміло застосовували на практиці 
набуті знання. Треба повсякденно 
розширяти і зміцнювати зв’язки з 
масами молоді, підвищувати бос° 
здатність комсомольських орга
нізацій, їх роль у політичному? 
господарському і культурному 
житті країни, в комуністичному 
вихованні підростаючого поколін
ня. Тільки люди комуністичної пе
реконаності, непримиренні до во
рогів робітничого класу, мужні 5 
стійкі, можуть з честю справитися 
з завданнями, висунутими істо
рією перед соціалістичним су
спільством.

Центральний Комітет КПРС за
кликає комсомольців і молодь до ■ 
ще активнішої участі у в сен ар од- і 
кому патріотичному змаганні за ' 
дострокове виконання завдань ; 
п’ятирічки, за гідну зустріч 100-річ- ! 
чя з дня народження Володимира 
Ілліча Леніна.

Хай живе Всесоюзна Ленінська 
Комуністична Спілка Молоді —» 
бойовий помічник і надійний ре
зерв КПРС!

Хай живе славна радянська мо
лодь — опора і майбутнє нашої 
Батьківщини!

Під керівництвом Комуністичної 
партії — вперед, до торжества 
комунізму!



__________ ____  24» шовтпя 19в8 року *—
______  2 стор. =—   — „Молодий комунар“     "

Промова товариша Л. І. Брежнєва
на урочистому пленумі ЦК ВЛКСМ

Дорогі товариші комсомольці!
Шановні ветерани партії і комсомолу!
Шановні зарубіжні гості!
Дорогі друзі!
П’ятдесят років минуло Ленінському комсомолові. 

Цс велике свято радянського народу. Всі ми, люди 
різних поколінь, почуваємо себе сьогодні молодими, 
бо юність наша починалася в комсомольських рядах. 
Півстоліття — строк немалий. Але не старіє наш ком
сомол.

Дозвольте мені від імені Центрального Комітету 
нашої партії, комуністів Радянського Союзу сердеч
но поздоровити Всесоюзну Ленінську Комуністичну 
Спілку Молоді, всю радянську молодь з цим великим 
і радісним свягом.

Народжений революційною бурею, загартований у 
горнилі класових битв, комсомол — не рідне дітиіце 
більшовицької партії, бойова юність Країни Рад. Бі
ля його колиски стояв великий Ленін. Партія завжди 
дбайливо ростила, виховувала, загартовувала ком
сомол, свій надійний бойовий резерв.

З 1924 року комсомол носить ім’я В. І. Леніна. 
Приймаючи це дороге ім’я, комсомольці поклялися 
жити, працювати і боротись по-леніиському, свяго 
виконувати заповіти великого вчителя і вождя. Сьо
годні ми вправі сказати, що комсомол вірний цій 
непорушній клятві. Всі славні діла, всі звершення 
комсомолу, нашої молоді одухотворені ленінською 
думкою.

Наша партія, весь радянський народ високо оціни
ли чудові бойові і трудові подвиги комсомолу. П’ять 
орденів на його прапорі. З почуттям великої радості 
хочу повідомити вас, що видатні заслуги радянської 
молоді знову відзначені: за поданням Центрального 
Комітету партії Президія Верховної Ради СРСР на
городила Ленінський комсомол у зв’язку з його 
п’ятдесятиріччям орденом Жовтневої Революції.

Ця нагорода — всенародне визнання самовідданої 
патріотичної діяльності нашої молоді, яка вірна запо
вітам Леніна,- яка всю свою кипучу енергію, свій розум 
і талант віддає великій справі революції, захисту Віт
чизни, будівництва комунізму. Всі ми, хто починав 
свою громадську діяльність у рядах комсомолу, з 
хвилюванням сприймаємо цю подію. Гаряче і сердеч
но поздоровляю комсомольців з цією почесною і за
служеною нагородою.

У зв’язку з ювілеєм комсомолу нагороджені також 
і окремі його організації. Всім їм — наші палкі по
здоровлення, побажання нових трудових подвигів і 
творчих успіхів на благо нашої великої Батьківщини.

Разом з нинішнім багатомільйонним загоном ком
сомольців славний півстолітній ювілей відзначають 
усі покоління Ленінської Спілки Молоді.

І в цю урочисту годину наше перше слово про тих, 
• чия молодість злилася з боротьбою за перемогу пер
шої в світі пролетарської революції, про тих, хто 

•починав свій шлях в рядах Російської Спілки Молоді 
в годину жорстоких боїв проти ворогів юної Респуб
ліки Рад. Разом з комсомольським квитком і револю
ційним мандатом юним бійцям вручалася гвинтівка. І 
йшли на смертний бій юнаки і дівчата молодої Рес
публіки Рад проти Колчака і Денікіна, Юденіча і 
Врангеля, проти інтервентів 14 держав.

У боротьбі з ворогами, під бойовими прапорами 
Комуністичної партії мужніли сини Ленінського ком
сомолу. Вони росли загартованими, переконаними 
борцями за щастя народне, за соціалізм.

Слова поздоровлення з ювілеєм в цей урочистий 
день ми звертаємо і до комсомольців тридцятих ро
ків, до тих, хто був у перших рядах будівників со
ціалізму, хто допомагав кувати індустріальне серце 
країни.

Революційним мандатом юного пролетаря, селяни
на, робфаківця була в ці роки комсомольська путівка 
на новобудови. Фронтом стали рубежі перших п’яти
річок, фронтом праці. Бойовим паролем звучали: 
Дніпрогес, Турксиб, Магнітна, КомсоМольськ-на-Аму- 
рі. Комсомол шефствував над найбільш відповідаль
ними будовами, був там, де найважче.

Ми не забули і ніколи не забудемо, як в лютий мо
роз кирками й лопатами копали юнаки і дівчата кот
ловани, як ногами утрамбовували бетон.

Пригадайте, друзі, як на селі перші комсомольці 
переорювали не тільки старі межі, але-, як тоді каза
ли, і старі звички, весь віковий уклад сільського жит
тя. Бувало так, що на все село два-три комсомоль
ці, але вони сміливо кидали виклик класовому воро
гові. Не страхаючись куркульських куль, підіймали 
комсомольці сільську молодь на боротьбу за колек
тивізацію.

Час був гарячий, як кажуть, дух перехоплював. 
Комсомол вчився сам і в міру сил своїх і знань вчив 
інших. Комсомольці створювали гуртки лікнепу, від
кривали шлях до багатств знання мільйонам непись
менних, несли світло нового життя. Великий вклад 
комсомольців у ту справді культурну революцію, яка 
була здійснена в нашій країні.

Молодь тридцятих років ввійшла в лі гопне комсо
молу як така, що штурмувала стратосферу, билася в 
рядах інтернаціональних бригад, покоряла тайгову 
глушину. Разом з старшими товаришами створювали 
комсомольці в ці роки фундамент соціалізму. Цей 
фундамент зцементований небаченим трудовим ге
роїзмом і революційним ентузіазмом.

З 50-річчям ВЛКСМ ми поздоровляємо сьогодні 
і комсомольців-героїв Великої Вітчизняної війни, тих, 
хто на перший заклик матері-Вігчизни, на заклик 
партії мужньо став на захист соціалізму.

Як і їх батьки і матері в роки громадянської вій
ни, юнаки і дівчата цілими комсомольськими органі

заціями йшли на фронт. Назавжди залишаться в на
ших серцях, в пам'яті майбутніх поколінь подвиги 
молодих героїв на фронтах, в тилу ворога, біля вер
статів і на колгоспних полях.

Молоде покоління, яке виросло вже при Радянській 
владі, довело, що воно дбайливо несе через роки і де
сятиріччя вогонь революційних традицій.

Як і за часів Миколи Островського, комсомоль
ська сталь гартувалась у вогні битв, у напруженій, 
самовідданій прані. Юнаки і дівчата, вчорашні шко
лярі, які не знали до того часу ні голоду, ні злиднів, 
у суворий час випробувань виявили витримку, стій
кість і непохитну віру в перемогу.

Зоя Космодем’янська, Олег Кошовий, Ліза Чайкі- 
на, Олександр Матросов, Микола Гастелло, Маріте 
Мельнікайте... Досить виголосити ці імена і перед 
нами виникає яскрава хвилююча картина масового 
героїзму, самовідданості, душевної чистоти і благо
родства, яких не знала історія попередніх епох.

Такими були комсомольці сорокових років, вихова
ні партією в дусі безмежної відданості ідеям лені
нізму, соціалістичній Вітчизні.

Так, товариші! Ніколи і нікому не перемогти краї
ну, де кожне нове покоління зберігає і примножує 
бойові традиції попередніх поколінь.

Ще не відгриміли гармати, як на заклик партії 
комсомол взявся за відбудову народного господарст
ва, зруйнованого війною. ЛІолоді, сильні духом юнаки 
і дівчата прийшли на «Запоріжсталь», у Донбас, Ста- 
ліпград повертати до життя все те, що було створено 
старшими братами та батьками і по-варварському 
знищено ворогом.

В небачено короткі строки ми загоїли глибокі рани 
війни. Там, де була випалена ворогом земля, зазеле
ніли ниви, виросли корпуси заводів, піднялися з руїн 
міста і села. Це був великий трудовий подвиг.

Комсомол наших днів — це двадцять три мільйони 
молодих борців за комунізм, юнаків і дівчат більш як 
ста націй і народностей. Це покоління, яке виросло 
після Вітчизняної війни.

Хоч це покоління і наймолодше, але воно звершило 
вже чимало славних справ. Свідчення цього — удар
ні комсомольські будови, трудові досягнення молодих 
робітників і колгоспників.

Ми не можемо уявити собі біографію комсомолу 
без епопеї Братська, Рудного, Норільська, Сумгаїта, 
Руставі та багатьох інших будов. 350 тисяч молодих 
людей за комсомольськими путівками поїхали підні-
мати цілину. Тисячі, добровольців допомагають буду
вати велетенську Красноярську ГЕС і самовіддано 
працюють на вирішальних будовах п’ятирічки. У те
перішніх комсомольців, як і у їх старших братів, є 
свої пам’ятні віхи, є свої імена, на які рівняється 
юність країни. Ми з цілковитою підставою можемо 
сказати, що комсомольська зміна гідно продовжує 
справи попередніх поколінь молодих будівників ко
мунізму.

Товариші! Сьогодні, напередодні 50-річчя Ленін
ської Спілки Молоді, ми думкою звертаємося до світ
лої пам’яті тих юнаків і дівчат, беззавітних героїв, 
бійців багатомільйонної армії комсомолу, хто віддав 
своє життя за нашу загальну справу.

Дівчина в шкіряній тужурці, вбита білогвардій
ською кулею, юнак у солдатській гімпастьорці, що 
прикрив серцем амбразуру фашистського дота, — 
вони сьогодні з нами. Ми згадуємо і говоримо про 
них не як про полеглих, а як про живих. Вони були 
молодими, коли смерть вирвала їх з бойових лав. Та 
вічно молоді, вони сьогодні з нами. Пропоную вшану
вати хвилиною мовчання пам’ять юних борців і будів
ників нового суспільства, які віддали за торжество 
безсмертних ленінських ідеалів найдорожче, що у них 
було, — своє життя.

Товариші! Завдання комсомолу в будівництві соці
алізму і комуністичному вихованні молодого поколін
ня визначені були Леніним на Третьому з’їзді комсо
молу в 1920 році. В. І. Ленін розкрив зміст, методи ро
боти Спілки молоді, конкретно показав, що має ро
бити комсомол як помічник Комуністичної партії, ви
значив роль і місце молоді в громадському житті, в 
будівництві комуністичного суспільства.

Треба було мати ленінський дар геніального перед
бачення, щоб в дні випробувань, коли молоду Країну 
Рад стискали лещата інтервенції, голоду, заколотів і 
розрухи, думкою проникнути в майбутнє ‘ 
молоді шлях у комуністичне завтра.

Майже півстоліття минуло від того дня, .,1СНІН 
виголосив свою промову. Але кожне нове покоління 
незмінно звертається до неї, шукаючи відповіді на 
ті питання, що висуваються новими умовами обста
новки, яка міняється.

Історична промова В. І. Леніна була і залишається 
найважливішим теоретичним документом нашої пар
тії, який визначає її завдання по вихованню молоді. 
Додержуючії заповітів Леніна, наша партія, її Цент
ральний Комітет на всіх етапах революційної бороть
би і комуністичного будівництва по-батьківському 
піклувались про молодь. 7
....Псі поради нашої партії комсомолові, всі заклики 
11, звернуті до молодої зміни, пройняті ленінським 
піклуванням про те, щоб молодь була активним учас
ником комуністичного будівництва', в усіх загально
народних справах могла виявити свою ініціативу і по-

Партія завжди була для комсомолу старшим дру
гом добрим порадником і наставником, завжди боа- 
ла близько до серця думи, потреби, прагнення моло
дого покоління. 0

Молоді властиво прагнути до майбутнього бо май
бутнє закладене і в пій самій. Вона йде за партією 
комуністів тому, що партія веде трудящих в майбут
нє, до великої мети, яка завжди вабила і надихала 
передову молодь. - до комунізму! «лякала

і вказати

як Ленін

Ми живемо в чудовий час, коли широким фронтом а 
В коаїні розгорнулось будівництво комуністичного 
суспільства створення матеріально-технічної бази | 
комунізму Це стало можливим тому, що, побудував- | 
ши соціалізм, радянський народ під керівництвом | 
партії створив нові суспільні відносини, могутні про- 
дуктивні сили, передову науку і культуру. Б

Подивіться, па які рубежі вийшла сьогодні наша £ 
Батьківщина: виплавка сталі досягне 107 мільйонів й 
тонн видобуток нафти сягне в цьому році за 300 В 
млн. ’тонн, видобуток вугілля становитиме майже 600 |
мли' тонн, виробництво електроенергії — 640 мільяр. п 
дів кіловат-годин!

Але партія завжди дивиться вперед. Нові за масшта- р. 
бами і за змістом завдання висунуті перед нами XXIII Д 
з'їздом КПРС, Програмою нашої партії. Ми маємо | 
зміцнювати і розвивати нашу суспільну і державну | 
організацію, удосконалювати соціалістичну демокра- й 
тію, добиватись дедалі повнішого розкриття переваг і 
творчих можливостей, закладених в соціалістичному 
ладі, дальшого поліпшення життєвих умов народу.

Ми маємо будувати і будувати — заводи і фабри
ки, шахти і електростанції, нові міста і селища, зро
шувальні системи і лінії електропередач,мільйони нових 
квартир, тисячі шкіл, дитячих садків. Ми знаємо, які 
казково багаті надра нашої Батьківщини. Але, ма
буть, тільки тепер, коли екскаватор і бульдозер, а ке 
кирка і лопата, стали символом новобудови, коли ал
мазні наконечники бурів на 5—6 кілометрів вгризаю
ться в землю, ми можемо по-справжньому використо
вувати наші природні ресурси.

Про розмах наших справ, про сміливість наших 
планів, про грандіозність того, що ми робимо, і що 
маємо здійснити, можна судити хоча б з таких при
кладів. З Татарії на захід до Бреста і на схід до Ір
кутська майже на 9 тисяч кілометрів пролягла нова 
нафтова артерія країни. А зараз на черзі споруджен
ня газопроводу з Сибіру, де багатющі запаси газу 
були досі недоступними людині, в європейську части
ну країни. Через тайгу, ріки і гори газ прийде в міста 
і селища, на підприєства і в житлові будинки. Або 
візьміть Саяно-Шушенську ГЕС, спорудження якої 
почалося в цьому році. Вона буде дорівнювати деся
ти Дніпрогесам. Ось які масштаби в наші дні!

В усіх цих великих ділах на пайпередовішій лінії 
комуністичного будівництва сьогодні, як і раніше, на
ша славна робітнича молодь — душа і серце комсо
молу. Вона з честю продовжує революційні традиції 
старших поколінь героїчного робітничого класу. 
СРСР, уміло освоює високе мистецтво ветеранів-май- 
стрів виробництва. Золоті руки молодих робітників 
і робітниць примножують багатство Батьківщини, 
створюють основу для поліпшення життя народу, вті
люють в життя сміливі ідеї наших вчених і кон
структорів.

Звертаючись до комсомольців заводів і фабрик, 
партія говорить: будьте застрільниками нового, пере
дового, вносьте свіжу думку, винахідливість у проце
си технології і виробництва, будьте нетерпимими до 
рутини.

Ми будуємо зараз більше квартир, ніж будь-яка 
інша країна в світг. В цій п’ятирічці поліпшать свої 
житлові умови і переїдуть в нові будинки більш як 
60 мільйонів чоловік. По суті справи йде процес онов
лення житлового фонду всієї пашої країни. Вдумай
тесь, дорогі товариші, в соціальний смисл цього про
цесу. Закінчують свій вік успадковані ще від цар
ських часів постарілі будиночки і бараки колишніх 
років. Мільйони родин в’їжджають у світлі сучасні 
будинки, одержують окремі квартири з електрикою, 
газом, з гарячою водою. Це означає, що докорінно 
змінюється побут людей, поліпшуються умови для 
відпочинку, культурного дозвілля, для навчання, ви
ховання дітей.

Звичайно, товариші, з житлом і побутом у нас ще 
є труднощі. Не всі ще живуть так, як хотілося б. Є 
Ще і робітничі гуртожитки. З цим доведеться якийсь 
іас миритися. Ці труднощі, як ви знаєте, зменшую
ться з кожним роком в міру того, як ширшає розмах 
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Док всесвіту плаЛКЛЮ’П до Р03в’язання інших загя- 
вплив на весі пппгНЄПИЯ ЯКНХ сПРавить величезний 

Р рес науки і техніки. ІІізпання зако- 
(Продовження на 3-й стор.).
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вів генетики дасть змогу керувати спадковістю, впли
вати на формування живих організмів, розв’язувані 
багато проблем боротьби з хворобами, значно розши
рити харчові ресурси людства.

Ви можете пишатися тим, що в нашій науці чимало 
комсомольців, або працівників, які пройшли школу 
комсомолу. Молоді науковці разом з маститими вче
ними беруть активну участь у розв’язанні найважли
віших проблем науково-технічної революції, вносять 
у наукову творчість дух новаторства, сміливого по
шуку.

Ми повинні виходити з того, що успішне виконання 
наших економічних планів немислиме без використан
ня найновіших науково-технічних відкриттів у нашо
му народному господарстві.

Ось чому партія закликає комсомол: ще ширше роз
гортати рух молоді за оволодіння сучасною наукою і 
технікою, активніше займатися питаннями наукової 
організації праці, управління виробництвом!

Л який простір ініціативи, славним трудовим почи
нам відкривається перед молоддю на селі!

Звертаючись до юнацтва у 1935 році, О. М. Горь- 
кий говорив:

«Ми повинні всю землю нашу обробити, як сад, 
осушити болота, забезпечити водою безводні пусте
лі, каналізувати і поглибити ріки, побудувати міль
йони кілометрів шляхів, вичистити величезні наші лі
сп. В нашій країні не повинно бути місця сарані, що 
пожирає хліб, комарам, які прищеплюють людям про
пасниці... Це, зрозуміло, ще не все, — є ще багато 
різноманітної веселої роботи по будівництву першої 
справді культурної соціалістичної держави, ця робо
та чекає вас, і вона вимагає широких наукових знань».

Звичайно, з того часу, як були сказані пі слова, 
було зроблено багато. Проведено величезні роботи по 
зрошенню пустель, будівництву каналів, шляхів, осу
шенню боліт. Радянські вчені, агрономи, льотчики ци
вільної авіації знищили страшний бич — сарану. 
Здолали і такого лиходія, як малярійний комар. Але 
яка захоплююча робота ще попереду!

Так, товариші, в сільському господарстві, як і в 
промисловості, ми вийшли на нові рубежі. Ми спро
можні тепер виділяти сільському господарству біль
ше капіталовкладень, більше машинг добрив, електро
енергії. Ми хочемо піднести сільське господарство по 
продуктивності і ефективності праці, по технічній ос
нащеності до рівня нашої промисловості.

Партія поставила справді велику мету — врятува
ти сільське господарство від примх природи, вивести 
його з постійної залежності від кліматичних умов. 
В нашій країні здійснюється довгостроковий план 
меліорації. Великі зрошувальні системи будуються 
біля легендарної Каховки і на північному Кавказі, в 
Узбекистані і Заволжі, йде спорудження третьої чер
ги Каракумського каналу.

Всі ми високо цінимо ініціативу комсомолу, який 
закликав молодь Присвятити себе роботі на селі піс
ля закінчення школи, оволодівати професіями агроно
ма, меліоратора, зоотехніка, інженера, механізатора, 
працювати на фермах і на полях, їхати працювати в 
сільські школи, лікарні, клуби.

Дбайливо використовувати кожен гектар землі, ви
рощувати два колоси там, де ріс один, добиватися 
загального піднесення культури землеробства і тва
ринництва — ось бойове завдання сільської молоді. 
Великою є роль комсомолу і в поліпшенні побуту 
села, в поданні допомоги школі, в клубній роботі, 
спортивних та інших близьких молодим людям ціка
вих, корисних справах

Будь-яка робота у пас має суспільне значення. 
Будь-яка праця вливається в загальний потік зусиль 
народу, що створює комуністичне суспільство. Хоті
лося б добрим словом відзначити комсомольців, які 
присвятили себе роботі у сфері обслуговування і до
буту. На перший погляд їх робота здається простою, 
буденною. Та, мабуть, ніяка інша праця не має та
кого впливу на повсякденне життя людей, а коли хо
чете, то й на їх самопочуття, настрій і навіть на пра
цездатність. Партія приділяє багато уваги розвиткові 
торгівлі, громадського харчування, культурно-побуто
вому обслуговуванню в місті й на селі. І комсомол 
повинен активно допомагати в цій великій справі.

В одному з виступів перед молоддю Михайло Іва
нович Калінін говорив, що в будь-якій роботі, в 
будь-якій сфері людської діяльності можуть зустрі
чатися люди, яких називають ремісниками, І люди, 
яких називають майстрами, художниками своєї спра
ви. Все залежить від того, як людина ставиться до 
цієї справи, чи вкладає вона в роботу свою душу або 
ж розглядає її як тяжку повинність і працює за прин
ципом «звідси й досі».

Наша з вами спільна турбота полягає в тому, щоб 
юнаки і дівчата радянської країни росли не байдужи
ми ремісниками, а художниками, майстрами своєї 
справи, людьми, захопленими справою, людьми, для 
яких праця стала потребою І насолодою.

Радянський лад забезпечує широкі можливості для 
участі молоді в громадській і державній діяльності. 
Неможливо уявити собі роботу наших Рад, профспі
лок, державних установ без активної участі комсо
мольців. Близько 350 тисяч молодих людей обрані 
депутатами місцевих Рад, Верховних Рад республік. 
У найвищому органі законодавчої влади країни — 
Верховній Раді СРСР — 182 представники молодого 
покоління.

Дуже велику роботу проводять студентські комсо
мольські організації. Комсомол допомагає формуван
ню у студентів марксистсько-ленінського світогляду, 
виступає застрільником участі студентів у загально
народній праці і громадській діяльності.

Не менша робота лежить на плечах комсомолу в 
школі, особливо по керівництву піонерською органі
зацією. Ми добре знаємо, яка це нелегка справа. Во
на вимагає сердечності, працьовитості і, як усяка ро
бота з дітьми, терпіння 1 наполегливості, вміння по

вести дітей на хороші справи. На все життя діти за
пам’ятовують своїх вожатих. Комсомол гідно вико 
нує це важливе і почесне доручення партії.

Товариші! Ви всі добре знаєте, які прекрасні мож
ливості створено в нашій країні для культурного 
зростання і творчості. Стільки театрів і палаців куль
тури, кінотеатрів, клубів, бібліотек, музеїв, як у 
нас, — немає піде. І все, що створив у цій галузі ра
дянський народ, — доступне молоді- Я вже не кажу 
про те, що ми маємо також молодіжні театри і теат
ри для дітей, палаци та будинки піонерів, художні 
студії для юнацтва, видавництва для молоді і дітей 
тощо. Цс піклування партії, Радянської держави про 
культурний розвиток молодого покоління дає свої 
плоди Подивіться, як розгорнулась, наприклад, у нас 
художня самодіяльність, як зростає рівень майстер
ності її учасників! А паші народні театри, творчі 
об’єднання в заводських і сільських клубах, художні 
студії, клуби веселих і зиахідливих! їх творчість не 
тільки дає естетичну насолоду мільйонам людей у 
країні, але також виявляє, ростить і підносить моло
ді таланти, здатні збагатити наше мистецтво. Звичай
но, буває іноді, шо подекуди наших молодих авторів 
і виконавців зраджує смак. Але на те й існують 
творчі спілки, на те й комсомол, щоб вчасно побачи
ти це, подбаїи про те, щоб естетичне виховання моло
ді провадилось на високому ідейному і художньо
му рівні, щоб воно розвивало здорові смаки, було 
радісним і життєстверджуючнм, щоб воно одухотво
ряло працю і життя молоді.

Ми хочемо бачити нашу молодь не тільки всебічно 
освіченою і духовно красивою, але й здоровою, за
гартованою, фізично міцною. У ці дні всі ми стежи
мо за Олімпіадою в Мексіці, болієм за нашу коман
ду. Не все удалося там, як це хотілось нашим спорт
сменам. Боротьба була справді важкою, і ми вітаємо 
переможців, які повертаються па Батьківщину з 
олімпійськими медалями. Треба й падалі підносити 
міжнародний клас нашого спорту- Але головне — це 
масовість спортивного руху, розвиток фізичної куль
тури, яка б охоплювала всю молодь, загартування її 
вольових якостей, фізична підготовка юнаків і дівчат 
до праці та оборони.

Товариші! Будівництво комунізму в нашій країні, 
зміцнення могутності та обороноздатності нашої 
Батьківщини — надійного оплоту соціалізму, миру і 
свободи всіх народів Комуністична партія і весь на
род Радянського Союзу розглядають як найважливі
шу частину свого інтернаціонального обов’язку.

Ми ніколи не відокремлювали своїх завдань І 
.справ від загальної споави визволення трудящих усіх 
країн — справи соціалізму і миру, в усьому світі. 
Інтернаціоналізм, можна сказати, в крові у всіх нас. 
Він виношений кількома поколіннями радянських лю
дей, і кожна епоха піддавала його новій перевірці, 
ставила перед ним нові завдання.

Величезну багатосторонню допомогу подає в на
ші дні радянський народ патріотам В’єтнаму в їх ге
роїчній боротьбі проти імперіалістичної агресії. 
Активна підтримка справедливої визвольної боротьби 
арабських країн, різноманітні форми сприяння наро
дам молодих держав, які скинули колоніальне ярмо 
і стали на шлях антиімперіалістичної боротьби, на 
шлях прогресивного розвитку, широкі всебічні міжна
родні зв’язки радянського народу, в тому числі 
комсомолу, — все це прояв інтернацоналізму ра
дянських людей в сучасних умовах. І, звичайно, най
важливіше місце щодо цього займають почуття пал
кої дружби і солідарності радянських людей з наро
дами братніх країн соціалізму, постійний розвиток і 
поглиблення всіх форм контактів, зв’язків і плідного 
співробітництва з ними, глибоке почуття спільної від
повідальності за нашу спільну велику справу — 
справу соціалізму і комунізму.

Комсомол проводить велику роботу по вихованню 
молоді нашої країни в дусі інтернаціоналістських 
традицій партії Леніна. Мільйонами конкретних 
справ підтверджують ваші комсомольці свою солі
дарність з братами по класу, з трудящими всіх кра
їн. Честь і слава радянській молоді, яка високо несе 
прапор класорої солідарності, прапор пролетарського, 
соціалістичного інтернаціоналізму.

Товариші! Життя знову й знову підтверджує гли
боку правоту відомих ленінських слів про те, що вся
ка революція лише тоді чого-небудь варта, якщо во
на вміє захищатись. Захист наших соціалістичних 
завоювань, забезпечення мирної праці радянських 
людей наша партія завжди вважала своїм священним 
обов’язком як перед радянським народом, так і перед 
трудящими всіх країн. І в цьому комсомол був і за
лишається вірним, активним помічником партії.

Військово-патріотичне виховання молоді завжди бу
ло однією з найяскравіших сторінок діяльності 
комсомолу. З перших років свого існування комсомол 
шефствує над Військово-Морським Флотом, а з 1931 
року — і над Військово-Повітряним Флотом. І можна 
з впевненістю сказати, що серед тисяч і тисяч героїв, 
які прославили нашу Батьківщину в боях з фашист
ськими загарбниками в роки Великої Вітчизняної 
війни, чимало знайдеться тих, хто вперше познайо
мився з будовою кулемета і планером чи парашутом, 
з штурвалом літака чи моторного катера в гуртках, 
клубах і школах, організованих при сприянні комсо
молу.

І в наші дні військово-патріотичне виховання зали
шається одним з важливих завдань формування мо
лодого покоління. Як і багато інших справ, успадко
ваних від минулих десятиріч, це завдання має сьогод
ні свою специфіку. Військова техніка в наші дні —• ■ 
це не обтягнуті парусиною «Фармани» 20-х років і 
навіть не «Яструбки» і «Угочки» періоду Вітчизняної 
війни. Сьогодні захисники Радянської Батьківщини 
повинні володіти мистецтвом керування міжконти
нентальними ракетами, водіння надзвукових літаків, 
атомних підводних човнів, бути знавцями багатьох’ 
інших найскладніших видів зброї. Сьогодні потрібні

між окремими 
єдність міжна-

противники до-

вже не тільки просто сміливі, треновані, мускулясті 
хлопці з влучним оком і твердою рукою, а й. інжене
ри, математики, знайомі з таємницями електроніки і 
кібернетики. Отже, завдання і в цій галузі стали 
складнішими, відповідальпішими, піднялись на новий 
рівень. Але комсомольська хвагка, ентузіазм, дерзан
ня молодості, мужність і відвага потрібні сьогодні 
так само, як і за часів громадянської війни та перших 
п’ятирічок, як у вогняні роки Великої Вітчизняної. .. 
в цьому, товариші, перед комсомолом — поле діяль
ності величезного загальнодержавного, загальнона
родного значення.

Одне з головних джерел сили комсомолу, сили 
його впливу на молодь полягає в тому, що комсо
мол допомагає партії нести в широкі маси молодих 
громадян нашої країни велику правду марксист
сько-ленінських ідей. Комсомол допомагає партії 
озброювати наших юнаків і дівчат науковим розумін
ням історії, досвідом боротьби попередніх поколінь, 
розумінням змісту і завдань сьогоднішньої нашої пра
ці та нашої боротьби з класовими ворогами; він до
помагає молодим людям побачити чіткі і ясні перспек
тиви нашого дальшого руху вперед, до комунізму.

Хочеться знову й знову підкреслити, шо коли пар
тія говорить про політичне навчання молоді, про ово- 
лодінння марксистсько-ленінською теорією, то має
ться на увазі не механічне зазубрювання тих чи ін
ших положень, тих чи інших книжок, а оволодіння са
мою суттю марксистсько-ленінського світогляду. Це 
значить, що наші молоді громадяни повинні не просто 
добре звати основні положення марксистсько-ленін
ської теорії, а повинні вчитися знаходити в цій теорії, 
в роботах класиків марксизму-ленінізму, в докумен
тах партії основу, ключ, найбільш правильний метод 
для розв’язання тих питань, які ставить на порядок 
денний ваше сьогоднішнє життя. Отже, йдеться про 
вироблення справжньої глибокої марксистської пере
конаності, чіткого класового підходу до всіх явищ 
громадського життя, про те, щоб навчитися творчо 
застосовувати велике багатство теорії марксизму-ле
нінізму.

Ми живемо в епоху гострої класової боротьби на 
світовій арені. Імперіалістичні держави розгорнули 
запеклу ідеологічну війну проти країн соціалізму, 
намагаючись активізувати підривну роботу всередиві 
соціалістичного табору, вбити клини 
соціалістичними країнами, ослабити 
родного комуністичного руху.

В ході цієї боротьби наші класові 
кладають чимало зусиль, намагаючись вплинути і на 
уми молоді в соціалістичних країнах. Вони прикри
ваються маскою «друзів молоді», намагаються за
тягти у свої тенета політично нестійких, недосвідче
них молодих людей, притупити їх класову, революцій
ну пильність брехливими розглагольствуваннями бур
жуазно-ліберального характеру, намагаються розпа
лювати націоналістичні настрої, шукають відщепен
ців. ласих до легкого життя.

Центральний Комітет нашої партії звернув увагу 
комуністів і всього радянського народу на підступну 
тактику імперіалізму в його боротьбі проти соціаліс
тичних країн. При цьому було особливо підкреслено, 
що відповіддю на підривну діяльність імперіалістич
ної пропаганди повинна бути непримиренна боротьба 
з ворожою ідеологією, в якій би Формі вона не ви
ступала. Центральний Комітет КПРС закликав всі
ляко зміцнювати комуністичну переконаність, патріо
тизм та інтернаціоналізм радянських людей, їх ідей
ну стійкість і вміння протистояти будь-яким формам 
буржуазного впливу.

Хід подій у світі за останні місяці з достатньою пе
реконливістю показав, наскільки обгрунтовано і своє
часно були поставлені ці завдання.

Дорогі юні друзі! Наша партія твердо впевнена, 
що і в ідеологічній боротьбі, яка розгорнулась між 
двома світами, —- як і в усіх справах, — комсомольці 
завжди будуть вірними помічниками комуністів. У 
цій ооротьбі наші люди повинні бути ідейно загар
товані і тверді у своїх переконаннях. Наша ідейна 
з іроя, сила якої нездоланна, бо це — зброя правди 
повинна бути завжди гостро відточеною, повинна бу
ти завжди напоготові.

Імперіалістам ніколи не розхитати нашої мораль
но-політичної єдності. Ідеологам буржуазії не вдасть
ся нав язати нашим людям мораль свого суспільст- 

дв гол°вне мірило всіх цінностей — приватна 
власність, де панують вовчі закони, духовна і мо- 
ральиа спустошеність. Імперіалізмові нічого протя- 
поставпти великш силі благородних ідей і гпаппіоч. 
них шлей, які запалюють радянських людей 
молодь на подвиги в праці і боротьбі. ’ У
маіібетіі₽ Л за ««'штамом і комунізмом
матим нітам п.«“"' ™' щ0 служ™0 гу”
манним цілям, що вся наша робота присвячена слі- 
ж нию народові, боротьбі за його щастя Ми енльн 
ших ідеатшлюї? В ІМ/Я втілення ° життя найсвітлі- 
ня важлипіп^ 1 ^Ля «омсомолу немає завдай- 

паІан” ’ иочесніш°го, ніж виховувати мочо- 
гідннми ппоЯппйВ0ЄІ Країни спРавжІ,іми комуністами 
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Дорогі друзі!
яізм.₽Входит“ В йо?оК"вітлуШ6уХу вїтаеЮТЬ “ому' 

життя багато покопінк ~ ’ в ,м я. яких віддавали
СЬОГОДНІШІ К6МС0М0ТМИРпВ0ЛГОШ0Н-ЄРІВ’ — будете ви, 
Гідно виконати що істппиРаДЯН<^Ь^01 краї11н- Але Щоб 
ре підготуватися Тп₽Й ЧНУ МІС1Ю’ треба до неї до6- 

А иіуватнся. іреба вчитися комунізму.
(Закінчення на 4-й стор.).



4 стор* „Молоднії комунар“
26 жовтня 1968 року-

Промова товариша Л.
(Закінчення).

Що це значить у нинішніх умовах?
Вчитися комунізму — це значить завжди прагну

ти бути активним учасником комуністичного будів
ництва, щоб твоя праця — джерело задоволення і 
радості житія для самого тебе, зливалася з працею тво
їх товаришів для загального добра. Це значить завжди 
ставити перед собою мету — стати ще кваліфіковані- 
шим працівником, оволодівати все новими науковими 
і технічними знаннями. Це значить завжди шукати 
нові, ще ефективніші шляхи у виробництві.

Вчитися комунізму — це значить безустанно вивча
ти теорію маркензму-ленінізму, виробляючи в собі 
ясне розуміння великої історичної справи, за яку бо
рються наша партія і наш народ, тверду ідейну пере- 
конаність у справедливості цієї боротьби. Це значить 
завжди розвивати в собі класову самосвідомість, ви
ховувати себе на революційних традиціях Комуністич
ної партії і робітничого класу, в дусі непримиренності 
до класових ворогів та їх ідеології. Це значить учити
ся розпізнавати класового ворога, якою б личиною 
він не прикривався.

Вчитися комунізму — це значить брати активну 
участь у громадському житті, звикати до управління 
громадськими справами, завжди і в усьому відстоюва
ти інтереси нашого суспільства, нашого народу, на
шої держави.

Вчитися комунізму — це значить словом і ділом, 
своїм особистим прикладом утверджувати норми ко
муністичної моралі. Це значить весь час підвищувати 
свій культурний рівень, розширяти свій кругозір, зба
гачувати розум все новими й новими знаннями із 
скарбниці людської культури.

Вчитися комунізму — це значить виховувати себе 
в дусі беззавітного радянського патріотизму. Це зна
чить прагнути всіма силами сприяти зміцненню мо
гутності і процвітанню нашої великої Батьківщини- 

Це значить, як зіницю ока, берегти морально-полі
тичну єдність нашого суспільства, зміцнювати друж
бу народів нашої країни, бути непримиренним до 
будь-яких виявів націоналізму. Це значить завжди 
бути готовим віддати всі свої сили, а якщо потрібно 
буде, і життя за справу захисту своєї соціалістичної 
Батьківщини, за щастя свого народу, за справу кому
нізму.

Вчитися комунізму — це значить виховувати себе 
в дусі пролетарського, соціалістичного інтернаціона
лізму, в дусі братерської дружби з народами соціа
лістичних країн, бойового союзу з усіма борцями за 
справу миру і свободи народів, в дусі класової солі
дарності з трудящими усього світу.

Отакі завдання стоять перед нинішнім поколінням 
радянської молоді, перед багатомільйонною армією 
молодих борців за комунізм.

Щоб розв'язати всі ці завдання з честю, щоб бути 
на висоті вимог часу, наша молодь повинна бути це 
тільки свідомою, освіченою, культурною, але й повин
на зміцнювати згуртованість своїх рядів, свою органі
зацію. Це природно, жодна армія, хоч як добре вона 
озброєна, не здобуде перемоги, якщо не буде спаяна 
єдністю волі, організації, дисципліни. Таку єдність 
волі, таку згуртованість нашої молоді забезпечує 
вірний помічник партії Леніна — Всесоюзна Ленін
ська Комуністична Спілка Молоді.

На честь 50-річчя комсомолу у нас по всій країні 
пройшло те, що ви так добре назвали Всесоюзними 
комсомольськими зборами. Юнаки і дівчата на заво
дах, у колгоспах і радгоспах, в учбових закладах і

І. Брежнєва 
пійськових частинах підбивали підсумки ювілейного 
змагання, рапортували про свої успіхи, говорили про 
?е як комсомол готується до зустрічі великої дати - 
гтооіччя з ДНЯ народження Володимира Ілліча Лені
на, висловлювали подяку партії за піклування про 
молодь.

j справедливо. Ліолоді, комсомолові є за що дя
кувати партії, Але сьогодні, в день вашого ювілею, 
біде доречно й нам, людям старшого покоління, від 
імені тринадцяти з половиною мільйонів комуністів 
нашої кранш віддати належне комсомолові за ту лю
бов яку наша молодь почуває до Радянської Батьків
щини до ленінської партії, за той величезний вклад, 
який комсомол вносить в будівництво комунізму.

Комсомолів — яка це прекрасна політична школа!
Як багато вона дала всім нам! Скільки активних бор* 
ців за справу комунізму, скільки знаменитих на всю 
країну майстрів індустріальної і сільськогосподарсь
кої праці, скільки визначних діячів нашої пар- 
тії і держави, видатних учених, конструкторів, полко
водців, корифеїв літератури і мистецтва вийшло з 
комсомольської школи! І тепер, коли наш комсомол 
святкує свій піввіковий ювілей, ми всі кажемо йому 
з хвилюванням у серці: спасибі тобі, славний прапо
ре нашої бойової юності! Спасибі тобі, вічно вирую
ча революційним ентузіазмом, запалом новаторства, 
беззавітною енергією юності, Спілко молодих ленін
ців! Будь такою ж і далі, якою ти була ці 50 років! 
Веди за собою молодь Країни Рад на .пращо і на 
подвиг під прапором партії Леніна в ім’я комунізму, 
о ім’я щасливого майбутнього всього людства!

Дозвольте, товариші, оголосити привітання Цент
рального Комітету Комуністичної партії Радянсько
го Союзу.

Виступ товариша М. В. Підгорного
при врученні ВЛКСМ ордена Жовтневої Революції
Дорогі товариші!
Дозвольте аід імені Президії Верховної Ради 

СРСР, Радянського уряду і всього радянського наро
ду палко поздоровити комсомольців, юнаків і дівчат 
країни, людей старших поколінь, чия молодість була 
нерозривно зв’язана з комсомолом, і всіх присутніх 
на цих урочистих зборах з знаменною подією — пів
віковим ювілеєм Всесоюзної Ленінської Комуністич
ної Спілки Молоді і відзначенням високою нагоро
дою Батьківщини — орденом Жовтневої Революції,

У привітанні Центрального Комітету нашої партії, 
у теплій і хвилюючій промові Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва дано 
високу оцінку діяльності комсомолу. І справді, това
риші, за п’ятдесят років комсомол під керівництвом 
партії пройшов великий, справді героїчний шлях бо
ротьби і звершень.

Продовжуючи славні традиції. Ленінський комсо
мол, наша чудова молодь і нині успішно і самовідда
но працюють на всіх ділянках будівництва комуніз
му.

В героїці творчих буднів, на комсомольських удар
них будовах, у вузах і школах виковується характер 
радянської молодої людини — її революційний ен
тузіазм, бойовий запал, працьовитість, твердість, на
полегливість і невичерпна енергія в досягненні по
ставлених цілей, патріотизм, глибока вірність ідеям 
марксизму-ленінізму. Соціалістичний лад, радянська 
конституція розкривають перед кожною молодою 
людиною найширші можливості для всебічного роз
витку її особи, виявлення всіх її здібностей. Комсо
мол під керівництвом Комуністичної партії прово
дить велику роботу по вихованню молоді, прилучає 
юнаків і дівчат до громадського життя, виводить їх 
на широкий шлях політичної і трудової діяльності,

Нагородження ВЛКСМ орденом, встановленим на 
ознаменування 50-річчя Великого Жовтня, ще раз 
свідчить про визнання Комуністичною партією і Ра
дянською державою видатних революційних, бойо
вих і трудових заслуг комсомолу.

Шостий орден — орден Жовтневої Революції, 
який прикрасить сьогодні овіяний славою прапор 
ВЛКСМ, — це нагорода комсомольцям усіх поко
лінь: сивим ветеранам і комсомольцям сьогодніш
нього дня.

Це нагорода — героям громадянської війни, твор
цям велетнів індустрії перших п’ятирічок, активістам 
колективізації сільського господарства, робфаківцям, 
які штурмували фортеці науки. Це нагорода — ге
роям Великої Вітчизняної війни, будівникам важкої 
і легкої індустрії, творцям найбільших у світі елек
тростанцій, покорителям цілини.

Це нагорода і тим, хто тепер створює машини, 
плавить сталь, оре поля, вчить дітей, розгадує таєм
ниці науки, прокладає космічні траси, досягає нових 
висот у мистецтві і культурі, планує і будує міста, 
надійно охороняє мирну працю, підвищує обороно
здатність нашої соціалістичної держави.

Це нагорода всім комсомольцям нашої неосяжної 
і могутньої Батьківщини, нагорода всій Комуністичній 
Спілці Молоді, яка гідно І заслужено носить ім’я ве
ликого Леніна.

Дозвольте оголосити Указ Президії Верховної Ради 
СРСР про нагородження Ленінського комсомолу ор
деном Жовтневої Революції,

«За видатні заслуги І великий вклад комсомольців, 
радянської молоді у становлення та зміцнення Ра
дянської влади, мужність і героїзм, виявлені в боях 
з ворогами нашої Батьківщини, активну участь у со
ціалістичному і комуністичному будівництві, за пло
дотворну роботу по вихованню підростаючих поко
лінь в дусі відданості заповітам В. І. Леніна і в зв’яз
ку з 50-річчям ВЛКСМ нагородити Всесоюзну Ленін

ську Комуністичну Спілку Молоді орденом Жовтне
вої Революції».

За дорученням Президії Верховної Ради СРСР з 
великою радістю вручаю Всесоюзній Ленінській Ко
муністичній Спілці Молоді орден Жовтневої Рево
люції.

Під бурхливі овації залу М. В. Підгорний прикріп
лює орден Жовтневої Революції до прапора Ленінсь
кого комсомолу.

Дорогі товариші!
Відзначаючи заслуги комсомольців і молоді в гос

подарському та культурному будівництві, мужність і 
героїзм, виявлені в боротьбі з ворогами нашої Бать
ківщини, активну роботу по вихованню молоді, і о 
зв’язку з 50-річчям ВЛКСМ орденами Радянського 
Союзу нагороджено ряд міських, районних і первин
них комсомольських організацій.

ОРДЕНОМ ЛЕНІНА НАГОРОДЖЕНО:
Магнітогорську міську комсомольську організацію 

Челябінської області.
Новокузнецьку міську комсомольську організацію 

Кемеровської області.

ОРДЕНОМ ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА

Краснодонську міську комсомольську організацію 
Луганської області.

Шепетівську міську комсомольську організацію 
Хмельницької області.

ОРДЕНОМ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ І СТУПЕНЯ

Первомайську районну комсомольську організацію 
Миколаївської області.

Любанську районну комсомольську організацію 
Мінської області.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА

Альметьєвську міську комсомольську організацію 
Татарської АРСР.

Балаковську міську комсомольську організацію 
Саратовської області.

Березниківську міську комсомольську організацію 
Пермської області.

Воскресенську міську комсомольську організацію 
Московської області.

Дивногорську міську комсомольську організацію 
Красноярського краю.

Дзержинську міську комсомольську організацію 
Горьковської області.

Качканарську міську комсомольську організацію 
Свердловської області.

Новокуйбишевську міську комсомольську організа
цію Куйбишевської області.

Находкінську міську комсомольську організацію 
Приморського краю.

Рубцовську міську комсомольську організацію Ал
тайського краю.

Салаватську міську комсомольську організацію 
Башкирської АРСР.

ПРИЙОМ
Центральний Комітет ВЛКСМ 

25 жовтня влаштував у Кремлів
ському Палаці з’їздів прийом у 
зв’язку з 50-річчям Всесоюзної 
Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді.

У КРЕМЛІ
Були присутні учасники уро

чистого пленуму ЦК ВЛКСМ.' ве
терани партії і комсомолу, пар. 
тиші, державні, громадські діячі 
Серед гостей були посланці зару- 
біжних молодіжних органічній

Курганінську районну комсомольську організацію 
Краснодарського краю.

Кагарлицьку районну комсомольську організацію 
Київської області.

Новополоцьку міську комсомольську організацію 
Вітебської області.

Янгіарикську районну комсомольську організацію 
Хорезмської області.

Кентауську міську комсомольську організацію 
Чимкентської області.

Комсомольську організацію Комсомольського ра
йону Кустанайської області.

Руставську міську комсомольську організацію Гру
зинської РСР.

Сумгаітську міську комсомольську організацію 
Азербайджанської РСР.

Капсукську районну комсомольську організацію 
Литовської РСР.

Котовську районну комсомольську організацію 
Молдавської РСР.

Даугавпілську міську комсомольську організацію 
Латвійської РСР.

Ленінську районну комсомольську організацію 
Ошської області.

Нурекську міську комсомольську організацію Тад
жицької РСР.

.Октемберянську районну комсомольську організа
цію Вірменської РСР.

Небіт-Дагську міську комсомольську організацію 
Туркменської РСР.

Кохтла-Ярвеську міську комсомольську організа
цію Естонської РСР.

Комсомольську організацію Московського автомо
більного заводу імені І. О. Лихачова.

Комсомольську організацію Ленінградського Кі- 
ровського заводу,

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОШАНИ»

Невинномиську міську комсомольську організацію 
Ставропольського краю.
Херсонсько; обл.сті‘“У КОМСОМО"«ЬКХ організацію 

Ташкентської облас? КОМСОМОЛЬ':Ь’<У організацію 

Цілин7гра?ськоУї області^ НОМСОМОЛЬ“-'<У організацію 

Л^ЩРЛи т°вари^'' ще раз поздоровляю Всесоюзну 
І илтп У КомУн'стичну Спілку Молоді з її 50-річчям 
коНа~ЄННЯМ орденом Жовтневої Революції. Пал
ко поздоровляю також комсомольські організації, 
удостоєні високих нагород Радянської держави. 
комсомол6?лГ-ТИТИ .впевнен‘сть, ЩО Ленінський 
комсомол І далі буде вірним помічником паптії в 
ЗД.ИСНЄНН, величних завдань будівниц^Х^у. 

лод'іЯнашоїДвеликОТв'° 8-ІМ комс°«ольцям, всій мо- 
праці на благ» й? Батьків^«и успіхів у навчанні і 
юиакові і6д?™ніВ,ТЧИЗНИ' ЩаП’ * кожному

Присутніх вітав перший секре
тар ЦК. ВЛКСМ Є. М. Тяжельни- 
ков.

Прийом пройшов в обстановці 
сердечності і дружби.

________________ (ТАРС).
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»Молодий комунар“ 26 шовттш 1966 рому

ПОВВДОМЛЕНИЯ
№О-3Г ~О1 Ж—

З великою промовою пепелЇЇАЇЇ С?°Р-)- 
пленуму виступив Генеральний ’^никами урочистого 

го Комітету КПРС л ТбрХєв Рвьар ЦеНТралько’ тання Центрального Комітету КоЛніДаЧНТав приві* 
Радянського Союзу Всесоюзній Лен її Ч-НОІ ПарЛ£ 
тичній Спілці Молоді, зустрінуте т-ияїї 1и КомУаіс” 
бурею оплесків. Р ' І часниками пленуму

І олова Президії Верховної Рапп гогт» 
літбюро ЦК КПРС М. в ПіпготІІ» аС₽’ Члеи. По* Президії Верховної Ради СРГРРП Н Г0Л0снв Указ 
Всесоюзної Ленінської Комуністичної рпа.гороЛ»енни 
орденом Жовтневої Революції Лп ЧРП« ЛКИ Мол°А1 
нища прапора комсомолі'И.юХТшо "0ЛОТ‘ 
сока урядова нагорода ще одне вяЇЇД.,сІа ви' 
нВаЛрїї.ПЄРЄД КОМУНІСТНЧ-о п^іе^^^нс^ 

О М’ г™АГОРНИЙ зачитав Указ Президії Верховної 
Ради СРСР про нагородження орденами 39Ркомсо-

мольських організацій країни і сердечно поздоровив 
учасників пленуму, всіх КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДЬ З ВИ
СОКИМИ урядовими нагородами.

З доповіддю «50 років Всесоюзної Ленінської Ко
муністичної Спілки Молоді» виступив перший секре« 

ВЛКСМ Є. М. Тяжельннков.
ВІД імені покоління комсомольців 20-х років на 

пленумі виступили професор Вищої партійної школі» 
при ЦК КПРС, делегат III з’їзду РКСМ, колишній 
секретар ЦК РКСМ В. Ф. Васютін і поет О. І. Вези- 
менський.

Від імені комсомольців 30-х років пленум вітав на
чальник Південно-Західної залізниці, Герой Соціа
лістичної Праці, ініціатор стахановського руху на за
лізничному транспорті П. Ф. Кривонос, від імені ком
сомольського покоління 40-х років — Герой Радян
ського Союзу, відповідальний секретар Комітету ве
теранів війни О. П. Маресьев, від імені комсомольців 
50-х років — Герой Соціалістичної Праці, один з ІиЬ

ціаторів руху за комуністичну працю, керуючий трес
том Мосбуд № 1 Г. В. Масленников.

Від імені комсомолії 60-х років на пленумі висту-, 
пили вальцювальник Магнітогорського металургійно» 
го комбінату В. Л. Шахтарів, бригадир тваринницької 
бригади, секретар комсомольської організації кол
госпу «Слава труду» Дятловського району Гродиен- і 
ської області Н. І. Холопик, студент Ленінградсько» 
то інституту інженерів залізничного транспорту 
А. П. Михайлушкін. ‘

Тепло зустріли учасники пленуму виступ Героя Ра
дянського Союзу льотчика-космонавта СРСР В. В. Ніч 
колаєвої-Терешкової.

Палкий привіт і поздоровлення радянській молоді 
від героїчного в’єтнамського народу передав учасни
кам пленуму перший секретар ЦК Спілки трудящої 
молоді В’єтнаму Ву Куанг.

Учасників урочистого пленуму вітали піонери, воїни 
Збройних Сил СРСР, учні профтехосвіти.

Учасники пленуму від імені комсомольців і радян
ської молоді одностайно прийняли лист Центрально
му Комітетові Комуністичної партії Радянського 
Союзу.

З заключним словом на пленумі виступив перший 
секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельннков.

Урочистий пленум ЦК ВЛКСМ, присвячений 50-річ- 
чю Ленінського комсомолу, закінчив свою роботу.

.

50 РОКІВ ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ
КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ

ліа урочистому пленумі 
ЦЛС аЛКСМ. 25 жовтня 1968 року

ролися проти експлуататорського ладу, 
за Радянську владу, за диктатуру проле
таріату.

З небувалою силою розкрилась полі
тична актизність, революційна пристрас
ність, нестримна енергія трудящої мо
лоді.

В цих умовах об'єднання численних 
спілок молоді, згуртування їх на плат
формі більшовизму стало насущним зав
данням дня.

29 жовтня 1918 року І Всеросійський 
з’їзд Спілок робітничої і селянської мо
лоді проголосив народження комсомо
лу. Ця історична подія принципіально 
по-новому визначила роль молоді в су
спільному житті. Під керівництвом пар
тії комсомол ідейно й організаційно 
згуртував в одно ціле передову робітни
чу і селянську молодь, кращих молодих 
представників інших соціальних катего
рій і груп.

Вперше було створено єдину молодіж
ну організацію нового тилу — комуніс
тичну за своїми цілями і завданнями, 
масову і самодіяльну за своїм характе
ром, яка міцно стоїть на позиціях Кому
ністичної партії, працює під її керівни
цтвом.

їх було небагато, перших комсомоль
ців, лише двадцять дві тисячі. Але це бу
ли двадцять дві тисячі молодих бійців 
революції, натхнених великою ідеєю 
оновлення світу. Вони з головою порину
ли в кипуче життя, взявши в руки гвин
тівку, книгу і лопату.

Вирувала громадянська війна... Міста 
і села були обклеєні закличними плака
тами: «Ти записався добровольцем?», 
«Товаришу! Ти вмієш поводитися з 
зброєю? Якщо ні, негайно йди до свого 
комітету і запишись на навчання», «Рай
ком закрито: всі пішли на фронт».

Вітри революції носили молодість по 
степах вируючої України, по обпалених 
берегах тихого Дону і Волги, по сопках 
Примор’я, снігах Сибіру і сивого Уралу, 
В боях мужнів і зростав комсомол, він 
кликав у свої ряди тих, хто був вірний 
робітничо-селянській справі, справі пар
тії.

Сини і дочки всіх народів Росії стали 
на захист завоювань Жовтня, Вічно жи
вуть в нашій пам’яті, в наших серцях 
імена безстрашних комсомольців Мико
ли Островського, Віталія Бонівура, Тетя
ни Соломахи, Гукаса Гукасяна, Олек
сандра Кондратьєва, тисяч і тисяч черво
них орлів революції.

Республіка Рад прикріпила до запоро
шеної гімнастьорки комсомолу першу 
нагороду •— орден Бойового Чорвоного 
Прапора.

Дорогою ціною дісталась нашому на
родові перемога. Поклянемося ж па
м'яттю молодих революціонерів Петро
града і Москви, героїв Нарви і Каховки, 
Трипілля і Волочаєвки, що так само бу
демо берегти і відстоювати рідну Радян
ську владу,

Ще не до кінця були зметені з радян
ської землі інтервенти і біла нечисть, 
ще не розсідлали коней молодецькі бу- 
дьоннівці, а партія, Ленін покликали мо
лодь до верстата і плуга, за парту і 
креслярську дошку.

Країна лежала в руїнах. Відбудова 
зруйнованих міст І сіл, фабрик і заводів 
вимагала від народу небаченого напру
ження сил, відваги і самовідданості.

Дорогі товариші!
Всі ми перебуваємо під враженням 

глибокого, хвилюючого, сердечного ви
ступу Генерального секретаря ЦК КПРС 
Леоніда Ілліча Брежнєва і привітання 
Центрального Комітету партії,

З почуттям величезної радості дізна
лись ми про нагородження комсомолу 
орденом Жовтневої Революції і про від
значення 39 комсомольських організацій 
високими урядовими нагородами.

Кожен з нас з новою силою відчув 
сьогодні батьківське піклування партії, 
ленінське тепло і вимогливість до ра
дянської молоді та її бойового авангар
ду — комсомолу.

Дозвольте, товариші, від вашого імені, 
аід імені всього комсомолу, радянської 
молоді сказати нашій партії, її бойово
му штабові — ленінському Центрально
му Комітетові, Політбюро ЦК КПРС, 
Президії Верховної Ради, Раді Міністрів 
СРСР слова найпалкішої подяки за висо
ку оцінку діяльності Ленінського ком
сомолу.

50-річчя Всесоюзної Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді — радісне- свя
то комсомольців, всієї радянської мо
лоді.

Це знаменний день для всіх, хто про
йшов у рядах комсомолу перше револю
ційне загартування.

Як велику подію а громадсько-полі
тичному житті країни його відзначають 
наша рідна Комуністична партія, великий 
радянський народ, наші ровесники — 
товариші по боротьбі в усіх кінцях пла
нети.

Ленін і партія створили, виростили і 
випестували комсомол, озброїли його 
еисокою і благородною метою, запали
ли безсмертними ідеями революційного 
перетворення світу.

Досвід півстоліття, пройденого комсо
молом під керівництвом партії, учить, 
що молодь віддана ленінізмові, вірна 
справі партії, допомагає вихованню 
переконаних борців за торжество кому
нізму.

Яскравий слід з історії Радянської краї
ни залишило кожне покоління комсо
мольців.

Ми захоплюємось подвигом батьків • 
дідів на Жовтневих барикадах і на фрон
тах громадянської війни.

Ми ніколи не забудемо про самовід
дану, завзяту працю першобудівників 
соціалізму.

Ми схиляємось перед героїзмом тих, 
хто відстояв у смертному бою соціаліс
тичну Вітчизну, врятував народи Європи 
від кошмару коричневої чуми.

Ми пишаємось покорителями цілини і 
творцями індустріальної могутності на
шої великої держави, пишаємось тими, 
хто у віках прославив покоління шістде
сятих років, проклавши шлях у космос,

І сьогодні, звертаючись до старших 
поколінь комсомольців, ми від щирої о 
серця говоримо вам, дорогі товариші, 
Слова нашої найпалкішої любові і вдяч
ності.

Ми клянемося рідній Комуністичній 
партії свято берегти і примножувати р ’ 
волюційні, бойові і трудові традиції н 
Щого народу.

Товариші!
Свій ювілей Ленінський комсомолВід 

значає через рік після всенарод

святкування 50-річчя Радянської влади і 
напередодні 100-річчя з дня народжен
ня Володимира Ілліча Леніна.

Все, чим живе, про що мріє сьогодні 
радянська молодь, вся радість сьогод
нішнього комсомольського свята нероз
ривно зв’язані з партією, з Леніним, з 
Великим Жовтнем.

Жовтнева революція ознаменувала ко
рінний перелом в долі молодого поко
ління нашої країни. Соціалізм врятував 
молодь від експлуатації, політичного 
безправ’я, відкрив шлях до творчої пра
ці, знань і культури, дав їй впевненість 
в завтрашньому дні.

Молода людина стала повноправним 
громадянином, перед нею відкрився ши
рокий шлях до управління громадськи
ми і державними справами.

Молодь — спадкоємиця незліченних 
духовних і матеріальних багатств, ство
рених працею і генієм радянського на
роду. Вона — активна творча сила пе
ретворення суспільства на комуністич
них началах.

І всім, що сьогодні має молоде поко
ління, воно зобов’язано партії, її мудро
му керівництву, її материнській любові.

Новим свідченням піклування партії є 
Постанова ЦК КПРС «Про 50-річчя 
ВЛКСМ і завдання комуністичного вихо
вання молоді».

У цьому документі величезного теоре
тичного і практичного значення визна
чено основні напрями діяльності комсо
молу на сучасному етапі, намічено кон
кретні заходи, що забезпечують підви
щення ролі і відповідальності ВЛКСМ у 
господарському, культурному, держав
ному будівництві.

Дозвольте від імені урочистого плену
му ЦК ВЛКСМ, від імені всього комсо
молу, радянської молоді запевнити Ко- * 
муністичну партію, її Центральний Комі
тет, Радянський уряд, наш великий народ 
у тому, що Ленінська Комуністична Спіл
ка Молоді буде й далі гідним і вірним 
сином партії, народу, соціалістичної Віт
чизни!

соціалістичної Віт-

I,
Товариші!
Партія більшовиків 

створення комсомолу.

під керівництвом марксистської парти 
юнаки і дівчата дістають реальні можли
вості успішної боротьби за свої права, 
за демократію, за соціалізм.

Присвятивши себе боротьбі за визво
лення всіх експлуатованих, партія тим 
самим виразила корінні інтереси і тру
дящої молоді, привернула на бік рево
люції тисячі молодих борців, об єднала 
ІУ піл пролетарськими прапорами. «Ми 
партія майбутнього, - писав В. І. Ле
нін — а майбутнє належить молоді. Ми 
партія новаторів, а за новаторами зав
жди охочіше йде молодь. Ми партія са
мовідданої боротьби з старим гниллям, 

. -----  ^протьбу завжди пер-
(Твори, Т, 11, стор.

була ініціатором 
Історія показала, 

ЩО тільки разом з робітничим класом,

партія новаторів, а за новаторами зав
жди охочіше йде молодь. Ми партія са
мовідданої боротьби з старим гниллям, 
а на самовіддану боротьбу завжди пер
шою піде молодь» (Твори, Т. 11, стор, 
3081

у вирішальну годину, намічаючи курс 
На збройне повстання, більшовики на 
своєму VI з’їзді спеціально розглянули 
питання про роль Спілок молоді.

В історичні дні Жовтня пліч-о-пліч З 
батьками і старшими братами молоді ро
бітники і селяни, солдати і матроси бо-

З того часу кожному комсомольсько
му серцю близькі і дорогі такі пдняття, 
як «ЧОП», тиждень «Червоногб плуга» 
таря», «Легка кавалерія», «Комуністии» 
ний суботник».

В одній з відозв тих років КОМСОМОЛ!»« 
ці Петрограда писали:

«Сьогодні голод, завтра холод, їм 
навздогін смертоносний сипняк. Холод—« 
ми підемо пиляти ліс. Голод — віддамо 
свої останні сили продовольчим заго« 
нам... Хай же знають наші батьки і бра
ти, що в ці тяжкі дні ми всі без вагань 
ідемо разом з ними».

Партія, Ленін створювали комсомол як 
організацію молодих революціонерів. 
На III з’їзді РКСМ, в суворому 1920 році, 
Володимир Ілліч Ленін говорив з комсо
молом про найбільш корінні, про найго
ловніші його завдання о умовах пере
мігшої диктатури пролетаріату.

Історична ленінська промова має неми
нуще значення. Вона була і залишається 
програмою боротьби комуністичної мо
лоді, є великим вкладом у марксистську 
теорію, великим заповітом вождя моло
дому поколінню.

У липні 1924 року VI з’їзд РКСМ по
становив іменувати комсомол Ленін
ським. У маніфесті з’їзду говорилося: 
«Не для червоного слівця, не з бажання 
носити найкраще з усіх імен прийняли 
ми це рішення. Ні, ми прийняли його 
для того, щоб уся трудяща молодь усіх 
народів, які населяють СРСР, разом з 
своїм передовим загоном — Комуніс
тичною Спілкою Молоді пройнялась єди
ною волею і твердою рішимістю навчи
тись по-ленінському жити, працювати н 
боротися, здійснювати заповіти, залише
ні нам Леніним».

Вся героїчна історія комсомолу — пе
реконливий доказ його непохитної вір
ності цій священній КЛЯТВІІ

II.
Непорушним законом життя і 

сомольських поколінь стали 
слова: «Тільки в праці разом з 
нами і селянами можна стати справжні
ми комуністами».

І разом з усім народом комсомольці, 
радянська молодь піднімали величезні 
пласти нового життя, створювали еконо
мічну основу соціалізму — його могут
ню індустріальну базу, перебудовували 
село на соціалістичних засадах.

Екзаменом на вірність ленінським за
повітам стали для радянської молоді 
незабутні роки перших п’ятирічок. По 
країні закрокувала трудова слава Ленін
ського комсомолу, який по праву може 
пишатися тим, що поклав свою цеглу у 
фундамент індустріальної могутності Ра
дянської Батьківщини.

Героїчними віхами на шляху комсомо
лу стали Кузяецьк і Магнітна, Дніпрогес 
і Турксиб, Уралмаш, Сталінградський 
тракторний і Комсомольськ-на-Амурі.

А згадаймо, як починався великий пере
лом на селі, як розгорталася найгостріша 
класова боротьба, в якій сільський комсо
мол показав себе вірним і бойовим по
мічником партії. Яку мужність, яку класо
ву свідомість і розуміння громадського 
обов’язку потрібно було мати звичайно
му сільському хлопцеві, щоб разом з 
комуністами виступити проти віковічного 
приватновласницького укладу, перепини
ти шлях куркульському заколоту, пер- 

(Продовження на 6-й стор.).

всіх ком- 
ленінські 

і робітни-
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(Продовження).

шим записатися до колгоспу, вивести на 
поля трактор і на весь голос сказати: 
відтепер і навіки тут буде нове, соціа
лістичне життяі

Віра в торжество комунізму була го
ловною рушійною силою ударних комсо
мольських бригад, які зруйнували всі 
уявлення про людські можливості, про 
темпи виробництва. На весь світ прогри
міли трудові подвиги молодих патріотів.

Це про них із захопленням писав Мак
сим Горькийг «Я бачив цю молодь «на 
місці дії» в 1928 році, коли серед вели
чезного голого поля лише подекуди 
стирчали залізні скелети майбутнього ве
летня, створюваного енергією цієї моло
ді. Здавалося, що, мабуть, не вистачить 
заліза, та й сил теж не вистачить. Та от 
вистачило! Сил молоді нашої з надлиш
ком вистачить на справу здійснення всьо
го плану соціалістичного будівництва 
Союзу Рад».

В роки перших п'ятирічок комсомол 
висунув цілу плеяду таких героїв праці, 
як Олексій Стаханов і Костянтин Борін, 
Марія і Євдокія Виноградови, Дарина 
Гармаш і Мамлакат Нахангова, Паша Ан- 
геліна і Петро Кривонос та багато тисяч 
інших.

Вони уособлювали нове покоління, що 
виросло в умовах соціалізму. їх безмеж
на відданість справі партії і народу, 
творчий порив, уміння долати труднощі, 
потяг до знань стали запалюючим при
кладом для всіх поколінь комсомольців.

Успіхи соціалістичного будівництва 
справили великий вплив на хід світової 
історії, на світовий комуністичний і ро
бітничий рух.

За виявлену ініціативу в справі удар
ництва і соціалістичного змагання Ле
нінський комсомол був нагороджений 
орденом Трудового Червоного Прапора.

Соціалізм повністю переміг у нашій 
країні. Він глибоко проник у свідомість 
радянського народу, викликав небувале 
піднесення його духу, був відображе
ний у чудових книгах, піснях і кінофіль
мах тих років. Радянська людина само
віддано працювала, натхненно творила, 
радувалась життю, кохала і мріяла.

Та радянський народ знав: імперіа
лістів ні на хвилину не залишає на
дія на реставарцію в СРСР капіталіс
тичних порядків. Партія комуністів ба
чила небезпеку нової війни, готувала 
країну до захисту завоювань революції.

Юнаки й дівчата оволодівали військо
вими знаннями. Створювались гуртки 
Тсоавіахіму. Комсомол активно шефству
вав над Військово-Морським Флотом і 
Військово-Повітряними Силами. Країна 
з гордістю вимовляла імена Валерія 
Чкалова і Анатолія Сєрова, Михайла 
Громова і Микити Карацупи, танкістів 
братів Михеєвих і героїв-папанінців. На 
них рівнялась радянська молодь.

«Готовий до праці і оборони» — 
не просто слова, не просто девіз, 
суть життя передвоєнного покоління мо
лоді, яке готувало себе до вирішальної 
битви з фашизмом.

Ніколи не згладяться в народній пам’я
ті грізні дні воєнного лихоліття. Чотири 
роки вирувала битва, безприкладна за 
своїми масштабами. Мова йшла про 
життя і смерть Радянської держави, про 
долю всього людства.

Тяжкі випробування припали на долю 
радянських людей. На міцність переві
рялося все: могутність соціалістичної 
економіки, колгоспний лад, морально- 
політична. єдність наших народів, об’єд
наних у Союз Радянських Соціалістичних 
Республік.

Країна стала єдиним воєнним табором. 
За закликом партії на захист Вітчизни 
піднялись усі народи нашої багатонаціо
нальної Батьківщини. Мільйони юнаків і 
дівчат стали в ряди бійців.

Колені дев’ять з десяти ленінград
ських комсомольців пішли на передову. 
У перші ж дні війни двісті шістдесят ти
сяч воїнів дав фронту комсомол Москви.

На зміну батькам і старшим братам 
до верстата ставали підлітки, жінки, дів- 
чата-комсомолки освоювали чоловічі 
професії. Комсомольці Уралу, Сибіру, 
Поволжя виступили ініціаторами ство
рення комсомольсько-молодіжних фрон
тових бригад.

Всю країну облетів заклик працювати 
не тільки за себе, але й за товариша, 
який пішов на фронт, щодня працювати 
за двох. «Все для фронту, все для пере
моги!».

Героїзм став нормою життя радян
ських людей. Навіки залишаться в нашій 
пам'яті подвиги героїв, які стояли на 
смерть біля стін Брестської фортеці, 
Москви, Ленінграда, Севастополя, Оде
си, Києва, громили ворога під Сталін- 
градом і на Курській дузі, під Прагою і 
Будапештом, підняли прапор перемоги 
над рейхстагом.

На захоплених ворогом територіях би-

їм був

перед Батьківщи-
війни

відгриміти переможні зал- 
демобілізований солдат 

а країна вже одягалася в

це 
це

лися загони народних месників, діяли 
підпільні організації і групи.

Навіть заклятий ворог дивувався з 
незламної стійкості і безприкладної муж
ності комсомольців-партизанів і підпіль
ників Лізи Чайкіної, Саші Чекаліна, 
Іманта Судмаліса, Маріте Мельнікайте, 
наших безстрашних хлопчаків — піоне
рів Льоні Голикова, Марата Казея, Валі 
Котика.

Подвиги героїв Краснодона і Людіно- 
ва, Таганрога і Оболі увійшли немеркну
чою сторінкою в героїчну історію Ленін
ського комсомолу.

Грудьми закрив амбразуру ворожого 
дзота Олександр Матросов. Блискавкою 
кинув з неба на ворогів палаючий літак 
Микола Гастелло. Світле, юне життя 
своє принесла на олтар Вітчизни Зоя 
Космодем’янська.

Які сили живили їх, таких земних і 
незвичайних у своєму безсмертному по
двигу! Вони народжені на нашій землі, 
їх вигодувала Вітчизна-мати. їх виховала 
більшовицька партія. Школою 
Ленінський комсомол.

За видатні заслуги 
ною в роки Великої Вітчизняної 
і за велику роботу по вихованню радян
ської молоді в дусі безмежної відда
ності Вітчизні ВЛКСМ було нагороджено 
орденом Леніна.

Минули роки, минуть ще десятиріччя й 
віки, але подвиг народу у Великій Вітчиз
няній війні назавжди збережеться в люд
ських серцях.

Не встигли 
пи, не встиг 
зняти погони, 
риштовання.

Від передгір’їв Кавказу до західних 
кордонів лежали руїни і згарища. Було 
зруйновано тисячу сімсот десять міст, 
понад сімдесят тисяч сіл.

Під керівництвом партії радянський 
народ у найкоротші строки залікував 
воєнні рани, відбудував зруйноване вій
ною господарство.

У нелегкі післявоєнні роки радянська 
молодь знову показала приклад само
відданості і трудового героїзму: другим 
орденом Леніна відзначила країна цей 
подвиг комсомолу.

Комуністична партія поставила перед 
народом нові завдання по створенню 
матеріально-технічної бази комунізму. 
В ці роки комсомол продовжив і розви
нув славні традиції ударного будівни
цтва, шефства над найважливішими ді
лянками народного господарства.

За комсомольськими путівками за ос
танні 12 років більш як мільйон вісімсот 
тисяч юнаків і дівчат прийшли на ново
будови країни. Посланці комсомолу боа- 
ли участь у спорудженні найбільшої в • 
світі Братської ГЕС, сталевої магістралі 
Абакан — Тайшет, газопроводу Бухара — 
Урал, Норільського гірничометалургій- 
ного велетня, в освоєнні багатств Сибі
ру, Півночі і Далекого Сходу, піднятті 
цілинних і перелогових земель. Комсо
мол ще раз продемонстрував готовність 
і здатність виконувати найскладніші і 
найвідповідальніші доручення партії.

За великі заслуги комсомольців і ра
дянської молоді в соціалістичному бу
дівництві, за самовіддану працю в ос
воєнні цілинних і перелогових земель 
комсомол був нагороджений третім ор
деном Леніна.

В останні роки значно зросли темпи 
зростання промислового і сільськогос
подарського виробництва.

Важливою віхою в житті партії і наро
ду став XXIII з’їзд КПРС, який визначив 
актуальні економічні, соціально-політич
ні та ідеологічні завдання будівництва 
комунізму в нашій країні.

Радянська молодь палко схвалює на
креслені партією заходи в галузі роз
витку промисловості та сільського гос
подарства і разом з усім народом напо
легливо бореться за їх здійснення.

Успішно виконується п’ятирічний план, 
інтенсивно розвиваються провідні галузі 
соціалістичної промисловості.

Неухильне зростання суспільного ви
робництва і добробуту трудящих демон
струє перед усім світом великі перева
ги соціалізму, відкриває широкі можли
вості для дальшого прискорення темпів 
комуністичного будівництва.

Тисячі ентузіастів вливаються сьогодні 
в ряди будівників Усть-Ілімської і Ну- 
рецької ГЕС, Західно-Сибірського і Ка
рагандинського металургійних велетнів, 
сталевих магістралей, в ряди тих, хто 
освоює нафтові і газові багатства пів
острова Мангишлак і Західного Сибіру.

Юнаки і дівчата становлять половину 
тих, що працюють у промисловості і бу
дівництві, близько сорока процентів тру
дівників сільського господарства.

Мільйони ударників комуністичної пра
ці, молодих раціоналізаторів і винахід
ників, сотні тисяч учасників конкурсів на 
кращого за професією, громадські кон
структорські бюро, дослідні розшукозі 
групи, загони «Комсомольського про-

жектора» — все різноманітнішими ста
ють форми участі молоді в боротьбі за 
розвиток народного господарства.

50-річний ювілей Ленінського комсо
молу викликав нозе трудове піднесення 
радянської молоді. До ЦК ВЛКСМ над
ходять численні телеграми, листи, в яких 
молодіжні колективи, окремі комсо
мольці рапортують про свої трудові ус
піхи.

Оглядом бойових справ, колективним 
звітом молодих будівельників стала еста
фета «Ювілею комсомолу — трудові по
дарунки».

Будівельники й монтажники всесоюз
них ударних комсомольських будов до 
ювілею ввели до ладу діючих ЗО най
більших об’єктів промисловості і транс
порту.

ЗО тисяч комсомольсько-молодіжних 
колективів тваринницьких ферм, десятки 
тисяч тракторних бригад, механізованих 
загонів і ланок змагаються за високу 
культуру виробництва, за одержання ви
соких урожаїв при найменших затратах 
праці, за підвищення продуктивності ху
доби та ефективне використання техніки.

Рапорти про трудові ювілейні пода
рунки надійшли з Москви і Ленінграда, 
України і Уралу, Узбекистану і Казахста
ну, з усіх республік, країв і областей на
шої країни.

Дозвольте, товариші, від імені учасни
ків урочистого пленуму ЦК ВЛКСМ 
сердечно подякувати всім юнакам і дів
чатам, всім комсомольським організа
ціям, які добились високих результатів у 
праці, висловити впевненість, що вони і 
надалі свої сили, енергію, знання відда
дуть справі торжества комунізму.

Товариші!
Підготовка і святкування^ 50-річчя 

ВЛКСМ є важливим етапом на шляху до 
100-річчя з дня народження В. і. Леніна. 
Комсомольці і молодь країни активно 
включились у всенародне соціалістичне 
змагання за виконання завдань п'ятиріч
ки до 7 листопада 1970 року.

Важливою справсю Ленінського ком
сомолу буде участь в дальшому освоєн
ні багатств нових районів нашої країни.

— Звання будівельник, — говорив сьо
годні у своєму виступі Генеральний сек
ретар ЦК КПРС Леонід Ілліч Брежнєв,— 
і надалі буде у великій пошані. Партія, 
її Центральний Комітет вірять, що ком
сомольські будови можуть зростати най
швидшими темпами, шо комсомольці- 
будівельники завжди і всюди будуть 
прикладом. Справдити цю впевненість 
партії — наш комсомольський обов’я
зок. Будувати швидко, будувати добре, 
з найбільшим ефектом використовувати 
техніку — ось за що боротимуться мо
лоді будівельники.

Подібно до того, як наші попередники 
ввійшли в історію будівниками Дніпро- 
гесу, Магнітки, Комсомольська-на-Амурі, 
сьогоднішнє покоління вважатиме свій 
обов’язок виконаним, якщо потомки, пе
регортаючи сторінки історії, з вдячністю 
згадають радянську людину, яка відкри
ла для народу незліченні багатства надр 
землі, зв’яжуть наші імена з перетво
реним Сибіром, Північчю, Далеким Схо
дом!

На честь ювілею великого Леніна ком
сомол бере шефство над спорудженням 
100 найважливіших народногосподар
ських об’єктів. В їх числі найбільша в 
світі Красноярська ГЕС, газопровід Пів
ніч — Центр, автозавод в м. Тольятті та 
багато інших будов.

Партія поставила велику мету — за
хистити сільське господарство від капри
зів природи. У країні будуються великі 
зрошувальні системи. Це і наша комсо
мольська справа. Вкласти свою працю в 
здійснення споконвічної мрії землеро
ба — що може бути благороднішим для 
комсомольця, для молодої людини!

Молодь бере активну участь у розв’я
занні найважливіших завдань розвитку 
сільського господарства, в боротьбі за 
піднесення економіки і культури села. 
Дбайливо використати кожен гектар 
землі, добиватися загального піднесення 
культури землеробства і тваринництва — 

• в цьому комсомол бачить своє бойове 
завдання.

Тисячі юнаків і дівчат самовіддано 
працюють у сфері обслуговування й по
буту. Це буденна робота, але дуже по
трібна народові. Вона вимагає високої 
відповідальності, сумлінності, постійної 
уваги до людей.

Ключовою проблемою комуністично
го будівництва є неухильне зростання 
продуктивності праці. Комсомольські ор
ганізації промислових підприємств, бу
дов, транспорту, сфери обслуговування, 
колгоспів і радгоспів зроблять все для 
того, щоб кожен молодий трудівник по
всякденно удосконалював свою профе
сіональну майстерність, був прикладом у 
праці, у підвищенні якості вироблюва
ної продукції, усвідомлював нерозрив

ний зв’язок особистих ідеалів з велики
ми цілями народу.

Зробимо все, товариші, щоб викорис
тати нагромаджений досвід, святкове 

трудове напруження для 
ленінського ювілею.

піднесення і 
гідної зустрічі

III.
Товариші!
Наш багатомільйонний комсомол ус

пішно справляється з найважливішими 
дорученнями партії тому, що завжди ви
ховувався в дусі марксизму-ленінізму, 
що вся його діяльність пройнята ідеями І 
цього великого вчення.

В ньому і тільки в ньому бачить ра- І 
дянська молодь свій ідейний прапор, ке
рівництво до дії. Осягаючи світ ленінсь- І 
кої думки, стаєш далекогляднішим, впев
ненішим, загартовуєш у собі якості ре
волюційного бійця!

Ще на першому з’їзді комсомол про- І 
голосив головним своїм завданням по
ширення ідей комунізму. І всі 50 рокіз 
він послідовно і неухильно працює над 
його здійсненням.

Змінювалися форми й методи цієї ро
боти, нагромаджувався досвід, завдяки І 
піклуванню партійних організацій вдос
коналювалася система політичної освіти 
молоді.

У школах і вузах, в гуртках і семіна
рах, на науково-теоретичних конферен- | 
ціях мільйони комсомольців оволодіва
ли і оволодівають вічно живою марк
систсько-ленінською наукою.

У Постанові ЦК КПРС «Про 50-річчя 
ВЛКСМ і завдання комуністичного вихо- [ 
вання молоді» говориться:

«Здійснення планів комуністичного бу
дівництва буде тим успішнішим, чим ви
ща свідомість підростаючої зміни. Тіль
ки люди високої Ідейної переконаності, 
політичної зрілості, освіченості, міцної 
дисципліни й організованості, які не бо
яться ніяких труднощів і випробувань, І 
можуть з честю розв’язати завдання, ви- | 
сунуті історією перед соціалістичним ла
дом».

Партія закликає нас сьогодні готувати 
покоління всебічно розвинутим, високо- | 
освічених людей, стійких і самовідданих Я 
борців за перемогу комунізму, здатних | 
управляти справами суспільства і дер
жави.

Ленінський комсомол буде й далі ви- І 
ховувати молодь на досвіді Комуністич
ної партії, на революційних, бойових і І 
трудових традиціях народу, розвивати у 
неї почуття радянського патріотизму, не- І 
рушимої братерської дружби народів 
СРСР і пролетарського соціалістичного 
інтернаціоналізму.

Безустанно підвищувати революційну І 
пильність комсомольців і молоді, напо
легливо прищеплювати їм непримирен
ність до буржуазної ідеології і моралі, 
нещадно викривати антинародну реак
ційну суть капіталізму — обов’язок усіх 
комсомольських організацій.

Комсомол зробить все, щоб виконати 
завдання, поставлені партією. Ми будемо 
прагнути, щоб усі комсомольці, всі юна
ки і дівчата глибоко оволодівали рево
люційною теорією, виховували в собі 
ідейну переконаність, класовий підхід 
до явищ суспільного життя. Вся наша 
молодь повинна знати вчення Леніна, 
вміти жити і боротись по-ленінському.

Підготовка до ленінського ювілею бу
де новим етапом в освоєнні радянсь
кою молоддю ідейної спадщини вели
кого вождя і вчителя. До 100-річчя з дня 
народження Володимира Ілліча Леніна 
кожен комсомолець складе звіт про 
свої успіхи у вивченні основ ленінізму, 
про досягнення в праці, навчанні і гро
мадській роботі.

, Імперіалізм веде запеклу ідеологічну 
війну проти країн соціалізму, проти на
шої Батьківщини. Квітневий Пленум Цент
рального Комітету партії підкреслив, що 
сучасний етап історичного розвитку ха
рактеризується різким загостренням іде
ологічної боротьби.

Весь величезний апарат антикомуніс
тичної пропаганди націлений зараз на 
те, щоб ослабити єдність соціалістичних 
країн міжнародного комуністичного ру
ху, роз єднати передові сили сучасності 
спробувати підірвати соціалістичне сус
пільство з середини. у

ставка робиться на ідейне 
намагаються пМ°7А’’ ~аці1 "Р^ивники 
намагаються ослабити її революційний 
мість*апоотПРИТУПИ™ класовУ самосвідо- 
ню поХти ТаВИ™ стаРшомУ поколін- 

МУ чужими соціалістично-
мораллю У 6у₽жуа’ними нравами І 

. ® ї“х умовах недопустиме будь-яке 
ослаблення виховної роботи, бо « всяке 
Xм ЛеШнГнННЯ С0Ц,аЛІ—‘ ідеоло^ 

ленма ' ~„озн?чає тим самим поси
лення ідеологи... буржуазної».

(Продовження на 7-й стор.).
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Доповідь є. М Тязкельяикова
(Продовження).

Під керівництвом партійних комітетів 
комсомольські організації вживають за
ходів для дальшого вдосконалення ідео
логічно. роботи, використовуючи весь 
арсенал засобів, форм і методів кому
ністичного виховання.

Для молоді характерне прагнення 
знань і пошуку, вона інтенсивно зростає 
в ідейному і культурному Відношенні. 
Треба вміло і вчасно задовольняти 
зростаючий інтерес молоді до політики, 
її прагнення розібратись у складностях 
і суперечностях сучасного світового роз
витку.

Кожен комсомольський працівник і ак
тивіст повинен провадити повсякденну 
політичну роботу в масах молоді, аргу
ментовано й правдиво відповідати на 
хвилюючі питання, бути прикладом гли
бокого вивчення і творчого освоєння 
марксистсько-ленінської теорії.

У справі комуністичного виховання 
важливе місце належить комсомоль
ській пресі, молодіжним редакціям ра
діо і телебачення. Комсомол видає 219 
газет і журналів. Тираж самої тільки 
«Комсомольскои правдьі» — флагмана 
нашої молодіжної преси — досягає 7 
мільйонів.

Комсомольські видавництва півроку 
випускають близько 40 млн. примірни
ків книг. Величезну кількість книг ви
пускає видавництво «Детская литера- 
тура». Вірна традиціям більшовицької 
преси, комсомольська преса стає деда
лі активнішим агітатором, пропагандис
том, умілим організатором широких мас 
молоді.

Про молодих героїв громадянської 
війни, про будівників перших п’ятирі
чок, про незламних, мужніх солдатів Ве
ликої Вітчизняної написано чимало та
лановитих книг, створено чудові спек
таклі і фільми, музичні твори і художні 
полотна, які увійшли в золотий фонд 
радянської літератури і мистецтва. Вони 
завжди на озброєнні комсомолу.

Сердечна дружба, творчі і ділові від
носини між комсомолом і діячами куль
тури мають багаті традиції. Комсомол 
постійно прагне до об'єднання навколо 
себе молодих представників нашої бага
тонаціональної літератури і мистецтва.

Наш час народжує свого героя. Кому
ністична ідейність, працьовитість, радян
ський патріотизм, відданість справі пар
тії і народу, любов до соціалістичної 
Батьківщини, готовність віддати свої си
ли і життя в боротьбі з її ворогами, мо
ральна чистота — ось риси нового поко
ління радянських людей, які свято на
слідують неоціненний досвід батьків.

Людиною, яка втілила найкращі, най
яскравіші якості радянського характеру, 
став вихованець Ленінського комсомолу 
Юрій Гагарін. Весь світ був захоплений 
подвигом нашого легендарного героя. 
Простий і скромний, схожий на тисячі 
звичайних хлопців, мужня й чарівна ро
сійська людина, вихованець трудових 
резервів, сталевар, льотчик-винищувач, 
перший у світі космонавт— величезну, 
небувалу славу ніс на своїх плечах наш 
Юра, і ніс гідно. Він зробив безсмерт
ним покоління шістдесятих років, про
клавши людству шлях у космос. Образ 
його, подвиг його житимуть вічно, як віч
но пливтиме голуба Земля, осяяна гага- 
рінською посмішкою!

Наша молодь пишається своєю пре
красною країною, ‘її могутністю і велич
чю. В життя комсомолу ввійшла нова 
чудова традиція. Це всесоюзні походи 
по місцях революційної, бойової і трудо
вої слави. Народившись з потреби моло
дого покоління прилучитися до славних 
подій героїчної історії нашого народу, 
наблизити час і людей, які дивували 
світ своєю волею, мужністю, мудрістю, 
спертися на їх досвід, — цей рух став 
могутнім засобом виховання моральних 
якостей революціонера, борця, патріота.

Молодь відчуває велич подвигу бать
ків і розуміє свій прямий обов язок, 
свою почесну справу — оточити увагою 
і піклуванням людей, які віддали бо
ротьбі за щастя Батьківщини багато си
ли, енергії, здоров’я.

Ми повинні завжди пам’ятати! 
людям ми зобов’язані найдорожчим, 
що має людина, — вільною соціалістич
ною Батьківщиною, чистим небом над 
головою, впевненістю у завтрашньому 
дні. Оточити їх увагою і піклуванням — 
наш синівський обов’язок. Нехай добри
ми помічниками прийдуть комсомольці в 
дім ветерана, в сім'ю загиблого воїна, 
Допоможуть матері солдата. Піклування 
про ветеранів війни і праці —- святии 
обов’язок усіх комсомольців і піонерів.

Комсомольські організації виховуют» 
У кожній молодій людині постійну готов

ність зі зброєю в руках стати на захист 
Радянської країни, піклуються про підго
товку молоді до служби в Збройних Си
лах СРСР, сприяють неухильному вико
нанню закону «Про загальний військовий 
обов’язок».

Постійно розвивається і зміцнюється 
дружба комсомольських організацій з 
радянськими воїнами, шефство над час
тинами і з’єднаннями. Традицією стали 
урочисті проводи молоді до армії.

Служба в лавах Збройних Сил є чудо
вою школою патріотизму, мужності, ДИС
ЦИПЛІНИ. Вірні військовій присязі, вихова
ні на прикладах доблесті наших великих 
предків, на подвигах своїх батьків, моло
ді воїни пильно стоять на варті завою
вань соціалізму.

В період підготовки до 50-річчя 
ВЛКСМ молоді ракетники Н-ської гвар
дійської частини звернулися із закликом 
до всіх армійських комсомольців: «Ста
вай, комсомольцю, на всеармійську по- 
вірку! Покажи Батьківщині, партії, наро
дові свої знання, майстерність, уміння 
досконало володіти зброєю і технікою, 
бити ворога, покажи свою силу, вправ
ність, спритність і військову кмітливість, 
свою дисциплінованість і старанність». 
Цей заклик підтримали всі комсомоль
ські організації Радянської Армії, Вій
ськово-Морського Флоту, внутрішніх і 
прикордонних військ.

Комсомол пишається радянськими вої
нами. Завжди і скрізь вони високо не
суть честь інтернаціоналіста, солдата ре
волюції. І доти, доки в світі існує імпе
ріалізм, ми повинні тримати порох су
хим, бути готовими будь-якої хвилини на 
заклик партії, на заклик Батьківщини 
всією нашою збройною могутністю ви
ступити на захист завоювань Жовтня!

Товариші!
Важливе завдання комсомольських ор

ганізацій — піклування про всебічний 
розвиток особи молодої людини, про 
виховання комуністичної моралі, підви
щення культури юнаків і дівчат. Треба 
вчити молодь розумно використовувати 
свій вільний час.

Комсомольські комітети разом з 
профспілками, органами культури вжи
вають потрібних заходів до того, щоб 
діяльність усіх культурно-освітніх закла
дів найповніше відповідала зрослим за
питам сучасної молоді.

Комсомольські організації покликані 
широко знайомити юнаків і дівчат з ба
гатющою духовною спадщиною народіа 
нашої країни, розвивати масову худож
ню самодіяльність, поліпшувати органі
зацію відпочинку молоді за місцем про
живання.

Виконуючи постанову Центрального 
Комітету партії, комсомол посилює свою 
турботу про фізичне виховання дітей і 
юнацтва. Фізкультура і спорт — це здо
ров’я мільйонів, це підготовка до праці, 
до військової служби, виховання сили і 
мужності, стійкості і витривалості.

Ми пишаємося спортсменами — вихо
ванцями Ленінського комсомолу, які 
прославляють нашу Батьківщину перемо
гами у світових і європейських першос- 
тях, на олімпійських іграх.

IV.

Товариші!
Великий вождь революції заповідав 

нам наполегливо і послідовно оволодіва
ти знанням «усіх тих багатств, які виро
било людство».

Кожний з нас усвідомлює, що без 
здійснення цього ленінського заповіту 
залишилася б утопією електрифікація 
країни, нездійсненною мрією — при
боркання атомної енергії і підкорення 
космосу.

Культурною революцією називає наш 
народ похід за знаннями, коли вся краї
на сіла за парту вчитися грамоті, опано
вувати науку, щоб у всеозброєнні буду
вати нове життя, щоб за невеликий строк 
ліквідувати споконвічну неписьменність і 
відсталість мас. Було прийнято на 
озброєння бойовий лозунг: «Кожний 
комсомолець повинен навчити одного 
неписьменного».

В рік заснування ВЛКСМ на кожну 
тисячу комсомольців припадали одиниці 
з вищою освітою. Нині майже кожний 
другий комсомолець має диплом спе
ціаліста вищої або середньої кваліфіка
ції атестат зрілості. У комсомолі 360 ти
сяч інженерів, 525 тисяч лікарів і педа
гогів.

Загальна письменність, вісім з полови
ною мільйонів студентів вузів і техніку
мів, 50 мільйонів за партами шкіл, 165 
тисяч молодих науковців — ось наша 
сьогоднішня відповідь на ленінський за
клик.

Прагнення до знання закладається а 

школі, підтримується всім укладом на
шого радянського життя. Похід за знан
нями, розпочатий 50 років тому, триває 
і досі. Виконуючи ленінський заповіт, 
комсомол бачить своє найважливіше зав
дання в дальшому розвиткові цього по
ходу.

Робота з школярами, студентами, все
бічна допомога в здійсненні загальної 
середньої освіти, формування ідейної 
переконаності, виховання колективізму, 
товариськості — всі ці завдання стояли і 
стоять перед комсомолом.

Ленінський комсомол наполегливо 
розвиватиме і зміцнюватиме чудові тра
диції співдружності з школою в роз
в'язанні складних завдань комуністично
го виховання особи, підвищуватиме роль 
і відповідальність комсомольських орга
нізацій у боротьбі за якість знань учнів.

Рух виробничих учнівських бригад, 
юних дослідників, геологічні походи і 
всесоюзні олімпіади юних математиків, 
фізиків, хіміків сприяють поліпшенню 
роботи радянської загальноосвітньої 
школи.

Особливого піклування комсомолу по
требує сільська школа. Завдання полягає 
в тому, щоб допомогти піднести рівень 
навчально-виховної роботи, зміцнити 
матеріальну базу, створити необхідні 
умови для розвитку дослідницької робо
ти, технічної творчості, фізичного та 
естетичного розвитку учнів.

'З глибокою повагою і безмежною 
вдячністю ставимося ми до людей, чию 
працю по праву можна порівняти з най- 
видатнішим подвигом, — до наших ра
дянських учителів. Комсомол завжди па
м’ятає про свій обов’язок допомагати 
вчителю.

Ось уже більш як чотири десятиріччя 
комсомол виконує почесне і відповідаль
не доручення партії по керівництву піо
нерською організацією. Він — старший 
вожатий 23-мільйонної армії піонерів, їх 
наставник і друг. ■

■Необхідно, щоб комсомольські органі
зації повсякденно проявляли глибоку за
цікавленість у справах дітей, враховува
ли психологічні, вікові особливості та 
інтереси дітей, постійно допомагали в 
роботі піонерським організаціям.

Піклування про підготовку і вихован
ня кваліфікованої зміни для промисло
вості і сільського господарства завжди 
було важливою справою комсомолу.

Близько двох мільйонів юнаків і дів
чат навчається в системі професіональ
но-технічної освіти. Комсомол допомагає 
їм вийти в самостійне життя тямущими 
спеціалістами і кваліфікованими майст
рами, гідним поповненням героїчного 
робітничого класу.

Численним активним загоном нашої 
молоді є радянське студентство. Це май
бутні педагоги і лікарі, інженери і агро
номи, командири виробництва, діячі нау
ки й культури. Ось чому комсомольські 
організації вузів повинні дбати про 
формування у студентів марксистсько- 
ленінського світогляду, навиків громад
ської діяльності, творчого мислення, ін
тересу до науки і техніки. Без глибоко
го вивчення марксистсько-ленінської тео
рії, без ясного розуміння політики пар
тії і держави не може бути хорошого 
радянського спеціаліста, свідомого бу
дівника комунізму.

Понад два мільйони студентів брали 
участь у всесоюзних конкурсах на кращу 
наукову працю з суспільних дисциплін. 
З ініціативи комсомолу у вузах країни 
створено сотні наукових студентських 
товариств, конструкторських бюро.

Проявом високої громадської актив
ності вузівського комсомолу стали сту
дентські будівельні загони. В нинішньо
му році 270 тисяч студентів працювали 
на найважливіших будовах п'ятирічки, 
вели шкільне, культурно-побутове і ви
робниче будівництво на селі, проводи
ли там велику виховну роботу.

Трудовий студентський семестр допо
магає юнакам і дівчатам виробляти 
якості, необхідні майбутнім організато
рам виробництва, дбайливим господа
рям соціалістичного добра.

Важливою справою комсомольських 
організацій є активна участь у комплек
туванні вузів, особливо за рахунок пере
дової робітничої і сільської молоді, тур
бота про поліпшення умов навчання, по
буту і відпочинку студентської МОЛОДІ.

З кожним роком молодіє наша наука. 
Молодь займає велике місце в таких її 
найновіших галузях, як кібернетика, ма
тематична логіка, генетика, ядерна фізи
ка.

Ми живемо в епоху науково-технічної 
революції, тому завдання полягає в то
му, щоб організувати справді масовий 
рух молоді за оволодіння висотами су
часної науки і техніки. Політично зріла і 

озброєна найновішими науково-техніч
ними знаннями, молодь зможе ще пло
дотворніше вносити свій вклад у за
гальнонародну справу будівництва ко
мунізму.

Комсомольські організації залучають 
молодих робітників, колгоспників, служ
бовців до вечірніх і заочних шкіл, техні
кумів і вузів, до науково-технічних то
вариств і гуртків, розвивають у них ін
терес до надбання знань, до професій
ного зростання і підвищення кваліфіка
ції, науково-технічної творчості.

Ми прагнемо до того, щоб вони були 
застрільниками нового, передового, вно
сили свіжу думку, винахідливість в про
цеси технології і виробництва, були не
терпимими до рутини.

У цьому році в огляді технічної твор
чості молоді взяли участь 5 мільйонів 
юнаків і дівчат. Піклування про підви
щення загальноосвітнього і культурно- 
технічного рівня молоді — одно з най
більш відповідальних завдань комсо
мольських організацій, кожного комсо
мольця.

ЦК ВЛКСМ звертається до керівників 
міністерств і відомств, до командирів 
промислового і сільськогосподарського 
виробництва, радянських і профспілко
вих органів з проханням більше виявля
ти піклування про створення необхідних 
умов для розвитку технічної творчості 
молоді, зростання професійної майстер
ності, щоб рух за оволодіння науково- 
технічними досягненнями став справді 
масовим. Ми впевнені, що цю відпові
дальну, загальнодержавну справу візь
муть близько до серця наші вчені, інже
нерно-технічні працівники, спеціалісти 
сільського господарства, вся радянська 
народна інтелігенція.

V.

Товариші!
Ленінський комсомол — бойовий загін 

міжнародного комуністичного і демо
кратичного молодіжного руху.

Інтернаціоналізм увійшов у наше жит
тя разом з революційним поривом 
Жовтня, став невід’ємною рисою радян
ського характеру. Протягом своєї пів
столітньої історії комсомол завжди був 
з тими, хто вів рішучу боротьбу проти 
імперіалізму, колоніалізму, фашизму, за 
демократію і соціалізм, за краще май
бутнє молодого покоління. Ленінський 
комсомол був одним із засновників Ко
муністичного Інтернаціоналу молоді.

Виконуючи свій інтернаціональний 
обов’язок, молоді радянські доброволь
ці билися проти фашизму за свободу 
республіканської Іспанії. їх силу пізна
ли японські «самураї» в небі Китаю, їх 
відвагою і мужністю захоплювалися на
роди Європи в роки другої світової 
війни.

Сьогодні їх традиції живуть у справах 
тих, хто споруджує греблю в Асуані, 
допомагає ліквідувати неписьменність і 
хворобу в країнах Азії і Африки, що 
пробудиился до нового життя, допома
гає оволодівати сучасною технікою.

Яскравий приклад вірності радянської 
молоді своєму інтернаціональному обо
в'язку — зростаюча допомога і підтрим
ка героїчному в’єтнамському народові, 
що бореться!

Молодь нашої країни вимагає повного 
і беззастережного припинення варвар
ських бомбардувань ДРВ, виведення 
американських військ з Південного В’єт
наму, надання в'єтнамському народові 
права самому вирішувати свою долю.

Ми завжди будемо з вами, наші доро
гі в’єтнамські брати!

Активною силою міжнародного демо
кратичного молодіжного руху є спілки 
молоді соціалістичних країн. Радянська 
молодь вносить свій вклад у зміцнення 
єдності країн соціалістичної співдруж
ності, робить усе, щоб зберегти і захи
щати завоювання соціалізму.

В рішучій підтримці завоювань соціа
лізму в Чехословаччині виявились наше 
пролетарське розуміння інтернаціональ
ного обов'язку, наша готовність до кін
ця відстоювати справу революції, спра
ву соціалізму.

Ми твердо віримо, що для молодого 
покоління братньої країни, яке народи
лося і виросло при соціалізмі, не може 
бути іншого майбутнього, крім соціаліс
тичного.

Наша дружба має глибоке історично 
коріння. Вона багата проявами справж
нього піклування про успіхи спільної 
справи. В рік смерті Леніна перші ком
сомольці Праги надіслали Нижньогород-

(Закінчення на 8-м стор.).
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ському губкомові РКСМ у подарунок 
свій Червоний прапор і лист. В ньому 
говорилось: «Цей прапор завжди майо
рів у перших рядах комуністичних мані
фестацій. Посилаючи вам наш найстарі
ший прапор, клянемося у вірності вам і 
всьому робітничому класовії».

У цих простих словах — глибоке розу
міння інтернаціональної солідарності і 
великих обов’язків перед революцією і 
соціалізмом, які бере кожна спілка, на
зиваючи себе комуністичною.

Ленінський комсомол, вся радянська 
молодь цілком і повністю підтримують 
своєчасні дії партій і урядів п’яти соціа
лістичних країн, спрямовані на припинен
ня контрреволюції, на захист соціалізму 
в Чехословаччині.

Нехай знають імперіалісти, що народи 
соціалістичних країн ніколи не дозволять 
повернути історію назад, підірвати на
шу дружбу, завжди будуть готові дати 
рішучу відсіч будь-яким підступам та 
авантюрам імперіалістів!

Ми шлемо наш комсомольський при
віт молоді соціалістичних країн і бажає
мо нових успіхів у будівництві соціаліз
му і комунізму!

Міцніють зв’язки Ленінського комсо
молу з комуністичними спілками молоді 
капіталістичних країн. їм доводиться 
працювати у важких умовах, бо імперіа
лізм, втрачаючи одну позицію за од
ною, обрушується на прогресивну, рево
люційну трудящу молодь.

Про що, наприклад, свідчать масові 
політичні виступи молоді і студентів ці
лого ряду капіталістичних країн, які ос
таннім часом стали в центрі уваги між
народної громадськості?

Ці виступи свідчать про те, що в на
строях значної частини молодого поко
ління, яке живе в умовах капіталізму, 
стався перелом, виявився явний розлад 
з існуючим укладом життя, який правля
чі кола цих країн хотіли б закріпити, на
в’язати майбутнім поколінням.

Саме цей розлад є причиною виступів 
трудящої молоді проти капіталістичної 
експлуатації і влади монополій, причи
ною протестів широких верств студент
ської молоді проти антидемократичної 
системи освіти, молодої інтелігенції — 
проти духовного закабалення, проти пе
ретворення молодих творчих умів у 
чорноробів капіталу.

Різні верстви молоді об’єднано ви
ступають проти сваволі і насильства уря
дів імперіалістичних держав у зовнішній 
і внутрішній політиці, проти агресивної 
політики імперіалізму.

Все виразнішою стає загроза справі 
миру і безпеки народів з боку імперіа
лізму СІІІА, який постійно розв’язує вій
ни в різних районах земної кулі.

Саме американські імперіалісти поту
рають мілітаристським, неофашистським 
силам ФРН, які рвуться до ядерної 
зброї, прагнуть реваншу. Підступам во- 
рогІБ миру молодь протиставляє свою 
єдність і згуртованість.

Комсомол, радянська молодь пишаю
ться мужністю своїх братів по класу, які 
під керівництвом марксистсько-ленін
ських партій здобувають нові перемоги. 
Ми передаємо зам бойовий комуністич
ний привіт і .жаємо нових успіхів у 
боротьбі проти монополістичного капі
талу, за політичні і соціально-економіч
ні права молоді, за торжество соціаліс
тичних ідеалів!

Ми підтримуємо народи арабських 
країн у боротьбі проти зазіхань імперіа
лізму і вимагаємо виведення військ із
раїльських агресорів з окупованих араб
ських територій!

Розвиваються дружні зв’язки радян
ського юнацтва з молодіжними і сту
дентськими організаціями країн Азії, 
Африки і Латинської Америки.

Наша молодь близько сприймає і ро
зуміє благородні цілі боротьби народів 
країн Латинської Америки проти амери
канського імперіалізму і національних 
олігархій, за незалежність, демократію і 
соціальний прогресі

Ми з вами, молоді патріоти Анголи, 
так званої «Португальської» Гвінеї, Мо
замбіку, які зі зброєю в руках б’ються 
за свободу своїх народів!

Палкий привіт молоді колоніальних і 
залежних країн, що ведуть боротьбу 
проти імперіалізму і расизму, за свою 
свободу і національну незалежність!

Ленінський комсомол, радянська мо
лодь беруть активну участь в діяльності 
Всесвітньої федерації демократичної 
молоді І Міжнародної спілки студентів, 
які об’єднують у своїх рядах широкі 
□ерстви прогресивної молоді,
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IX Всесвітній фестиваль молоді і сту
дентів у Софії ще раз продемонстрував 
успіхи сил миру, демократії і соціаліз
му, рішимість молоді боротись проти 
імперіалізму і реакції, проти американ
ської агресії у В’єтнамі.

Він сприяв зміцненню єдності і згур
тованості, солідарності і спільних бойо
вих дій молоді. Ми не пошкодуємо сил, 
щоб постійно зміцнювати бойову єдність 
і солідарність усіх загонів демократичної 
молоді землі!

Ми шлемо наш палкий комсомоль
ський привіт представникам робітничої 
молоді, молодим селянам, студентству і 
молодій інтелігенції всіх континентів, які 
борються за свої політичні і громадян
ські права, за доступ молоді до розв’я
зання основних проблем політичного, 
економічного і культурного життя своїх 
країн.

У наші дні реакція і агенти імперіа
лізму роблять ставку на розкол прогре
сивного молодіжного руху як в окремих 
країнах, так і в міжнародному масштабі.

В умовах гострих класових сутичок ни
ні, як і раніше, нетерпляча дрібнобур
жуазна революційність спекулює на по
літичній недосвідченості молоді.

Своїми авантюристичними лозунгами 
«ліві» екстремісти не тільки відривають 
молодь від справді революційної бо
ротьби, але й дають привід для розгулу 
крайньої правої реакції.

Ідеологи буржуазії, намагаючись ос
лабити, розхитати єдність міжнародного 
молодіжного Руху роблять особливу 
ставку на розкольницьку політику пра
вих лідерів соціал-демократичних спі
лок, які порвали з інтересами трудя
щих, відкрито стали на захист капіталіз
му.

Праві сили швидко знаходять спільну 
мову з лівими екстремістами в нападках 
на спілки молоді соціалістичних країн, 
на братні комуністичні спілки молоді.

Історичний революційний досвід пока
зує, що непримиренна боротьба з усі
ма відступами від марксизму-ленінізму з 
правим і «лівим» ревізіонізмом, з анар
хізмом, а також з сектантством — не
обхідна умова дальшого згуртування мо
лоді соціалістичних країн, зміцнення єд
ності міжнародного комуністичного і 
демократичного руху молоді.

Нас глибоко хвилює доля китайської 
молоді. Шовіністичний великодержавний 
курс Мао Цзе-дуна завдає серйозної 
шкоди справі соціалізму в Китаї, вихо
ванню підростаючого покоління,

Затіваючи так звану «культурну рево
люцію», група Мао Цзе-дуна розігнала 
комсомол, обдурила молодь, використа
ла хуліганствуючі загони хунвейбінів і 
цзаофанів у боротьбі за утримання вла
ди, для розгрому партійних комітетів, 
конституційних органів влади.

Але ми віримо, що китайський народ, 
його молодь зуміють подолати всі труд
нощі і зберегти соціалістичні завоюван
ня в своїй країні.

У свій піввіковий ювілей комсомол ще 
раз заявляє, що радянська молодь, спов
нена почуттів інтернаціональної відпо
відальності, буде й далі високо нести 
прапор пролетарського інтернаціона
лізму!

Участь в будівництві комунізму в на
шій країні, зміцнення могутності і обо
роноздатності Батьківщини — радянська 
молодь розглядає як найважливішу час
тину свого інтернаціонального обов’язку.

VI.

Товариші!
З перших днів свого існування комсо

мол виступив як активна революційна, 
творча сила радянського суспільства, 
школа підготовки переконаних борців за 
справу комунізму, зайняв важливо місце 
в житті країни.

Для Ленінського комсомолу немає ви
щої честі, немає вищого покликання, 
ніж бути надійним помічником і резер
вом нашої партії.

За п’ятдесят років в лавах ВЛКСМ ді
стали ідейне загартування близько ста 
мільйонів чоловік. Мільйони вихованців 
комсомолу прийнято в ряди КПРС.

Сьогодні ВЛКСМ — бойовий авангард 
молоді — об’єднує понад 23 мільйони 
юнаків і дівчат всіх національностей і 
народностей Радянської держави.

Рішення XXIII з’їзду, жовтневого 
(1964 р.) І наступних Пленумів ЦК КПРС 
створили найбільш сприятливі умови для 
Дальшого поліпшення роботи комсомо
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лу, розширення масштабів його діяль
ності, розвитку його ініціативи.

Партійне керівництво — головне дже
рело сили, міцності і боєздатності Ле
нінського комсомолу!

Центральний Комітет Комуністичної 
партії виявляє повсякденне піклування 
про радянську молодь, про Ленінський 
комсомол, керує його роботою, визначає 
перспективи його діяльності.

«Розв’язання завдань, які стоять перед 
нашою країною, — говориться о Поста
нові ЦК КПРС «Про 50-річчя ВЛКСМ і 
завдання комуністичного виховання мо
лоді», — вимагає ще вище піднести роль 
ВЛКСМ як масової, самодіяльної, гро
мадсько-політичної організації, резерву 
партії, її найближчого помічника в кому
ністичному вихованні підростаючого по
коління і в будівництві нового суспіль
ства».

Підвищення ролі комсомолу передба
чає ширшу участь його в господарсько
му,' культурному і державному будів
ництві. ЦК КПРС визнав за необхідне, 
щоб Ради депутатів трудящих, міністер
ства і відомства, профспілкові та інші 
громадські організації вирішували пи
тання виховання, освіти, професійної під
готовки, праці, побуту і відпочинку мо
лоді з участю комітетів ВЛКСМ,

У Постанові ЦК КПРС визначено захо
ди до посилення партійного керівництва 
комсомолом. Зміцнюється партійне ядро 
в комсомольських організаціях. З мо
лоддю працюють тисячі чудових кому
ністів. Важливу роль в комуністичному 
вихованні молоді відіграють ветерани 
комсомолу, герої воєн і праці, вчені, 
діячі літератури і мистецтва. Ми щиро 
дякуємо і палко вітаємо всіх ветеранів 
комсомолу, які і сьогодні перебувають 
в бойовому комсомольському строюі

Питання роботи комсомолу і вихован
ня молоді останнім часом широко обго
ворювались на зборах, пленумах і ак
тивах багатьох партійних організацій.

Все це, безумовно, сприяє дальшому 
організаційно-політичному зміцненню і 
підвищенню бойовитості комсомоль
ських організацій, посиленню їх впливу 
на молодь.

Виконуючи рішення XV з’їзду ВЛКСМ, 
комсомольські комітети удосконалюють 
структуру Спілки, активно шукають но
вих форм і методів роботи, які б сприя
ли підвищенню ролі кожного комсо
мольця в житті своєї організації і свого 
колективу.

Вплив комсомольських організацій на 
молодь тим значніший, чим краще вра
ховуються процеси, які відбуваються в 
молодіжному середовищі, специфічні 
вікові особливості, інтереси і запити 
різних категорій юнацтва.

Сьогодні виконання цієї вимоги на
брало особливого значення: зросли ря
ди ВЛКСМ, вона об’єднує різні за віком, 
освітою, соціальним станом, професіями 
категорії молоді.

Дальше підвищення авторитету комсо
молу, його боєздатності у значній мірі 
визначається тим, як він зможе допо
могти молоді здійснювати її життєві пла
ни, поєднувати суспільні й особисті інте
реси, задовольняти розумові потреби.

Важливим завданням комсомольських 
організацій є дальший розвиток внутрі
спілкової демократії, принципіальної 
критики і самокритики, зміцнення дис
ципліни й організованості в рядах 
ВЛКСМ.

Духовне зростання молодої людини, 
її ідейне змужніння, трудова активність, 
моральне удосконалення прямо зале
жить від того, наскільки ініціативно, 
творчо, з вогником працює первинна 
організація, кожна комсомольська група.

Саме тут комсомолець набуває пер
ших навичок громадської діяльності, гар
тує характер. Тут він знаходить вірних 
друзів, пізнає радість спільної праці, ут
верджується в житті. Через первинну ор
ганізацію усвідомлює він свій кровний 
зв’язок з комсомолом.

Важливо, щоб комсомольський колек
тив допомагав молодому чоловікові 
розкрити здібності і таланти, вчив його 
мислити по-державному, прищеплював 
почуття господаря рідної країни,

У комсомолі працюють мільйони чу
дових активістів. Це золотий фонд нашої 
організації. Це справжні ентузіасти, под
вижники, бійці, які віддають жар свого 
серця, час, працю найблагороднішій 
справі комуністичного виховання молоді. 
Дозвольте від імені урочистого пленуму 
ЦК ВЛКСМ сердечно подякувати всім 
комсомольським працівникам за їх само
віддану працю і побажати їм здоров’я, 
щастя, нових успіхів!

Комсомол покликаний виховувати під

«МОЛОДОП КОММУНАР» w 
оргап Кпровоградского 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кіровоград, 

ростаюче покоління в дусі комуністичної 
моралі, колективізму і товариськості, 
нетерпимого ставлення до проявів его
їзму, міщанства, до приватновласницької 
психології, до пияцтва і хуліганства, до 
порушення норм соціалістичного спів
життя і радянських законів.

Ми повинні усвідомлювати: будь-який 
комсомолець відповідальний за комсо
мол так само, як і наша Спілка відпові
дальна за кожного комсомольця.

Молоді робітники і селяни, вся ра
дянська молодь прагнуть не тільки ідей
но, але й організаційно зв’язати своє 
життя з Ленінським комсомолом.

Успішне розв’язання складних і різно
манітних завдань, що стоять перед ком
сомолом, в значній мірі залежить від 
стилю роботи комітетів ВЛКСМ, від їх 
уміння організувати і спрямувати в по
трібне русло діяльність усіх комсомоль
ських колективів.

Тому потрібна наукова розробка теорії 
і методики комсомольської роботи, під
вищення її ефективності. Ми сподіває
мось, що велику допомогу в цій важли
вій справі нам подадуть учені, педагоги, 
громадські діячі, радянська преса.

Напередодні 50-річчя ВЛКСМ у нашій 
країні пройшли Всесоюзні комсомоль
ські збори — бойова перевірка наших 
сил, огляд наших досягнень, наш звіт 
перед партією і народом про виконану 
роботу. Збори пройшли в 350 тисячах 
комсомольських організацій. 50 млн. - 
комсомольців різних поколінь взяли в 
них участь. На зборах виступило близь
ко 3 мільйонів комсомольців, ветеранів 
партії і комсомолу, громадянської і Віт
чизняної воєн. Вони ще раз продемон
стрували монолітну спадкоємність усіх 
поколінь радянських людей, готовність 
молодого покоління 60-х років до нових 
подвигів в ім’я Батьківщини. В ході Все
союзних комсомольських зборів понад 
860 тис. юнаків і дівчат вступили в 
ВЛКСМ.

На адресу ЦК КПРС надійшли листи, 
рапорти, в яких молодість нашої країни 
висловлює почуття любові і відданості 
рідній Комуністичній партії, доповідає 
про досягнуте, намічає нові рубежі.

Всесоюзні комсомольські збори з но
вою силою показали, що молоді робіт
ники й колгоспники, інженери й учені, 
творчі працівники й студенти, школярі й 
солдати — всі комсомольці заповітам 
безсмертного Леніна- вірні!
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Товариші!
Ось уже п’ятдесят років Ленінський 

комсомол живе, працює і бореться під 
керівництвом великої партії комуністів. 
У важкі роки небувалих випробувань і в 
радісній діяльності творення комсомол 
ішов за Комуністичною партією, був 
вірним і надійним її помічником.

Монолітна і єдина наша партія вистоя
ла в усіх випробуваннях, почала і блис
куче продовжує будівництво нового, 
прекрасного комуністичного світу, про
кладаючи шлях у майбутнє всьому люд
ству.

Великий Ленін живе в ділах нашої пар
тії. Партія закликає нас вчитися комуніз
му. Партія хоче, щоб радянська молодь 
була ідейно загартованою, мужньою, 
стійкою.

Партія хоче, щоб кожний з нас був 
справді передовою людиною епохи, ос
віченою і культурною.

Партія хоче, щоб ми були людьми ви
сокої комуністичної моралі, міцного 
здоров’я, щоб усе було прекрасним у 
радянській молоді: і думки, і діла, і 
вчинки.

I наші молоді сучасники способом 
свого життя, переконаннями, ділами ут- . 
верджують зелику спадкоємність поко
лінь, їх непорушну єдність у боротьбі за 
побудову комуністичного суспільства.

Найзаповітніша мрія комсомольця — 
стати комуністом. Бо нема більш чисто
го, привабливого і благородного звання 
на землі! Комуніст — це революціонер, 
новатор, людина високих помислів, нат- 
хнена великою ідеєю служіння людям!

Відзначаючи 50-річчя комсомолу, ми 
складаємо присягу на вірність партії ко
муністів, складаємо присягу своїй соціа
лістичній Батьківщині, великій Справі ре
волюції!

Слава радянському народові •— доб
лесному будівникові комунізму, мужньо
му борцеві за свободу, мир і щастя 
трудящих!

Хай живо Ленінський комсомол ■— вір? 
ний помічник 1^ резерв Комуністичні 
Партії, передовий загін молодих будівни
ків комунізму!

Нашій рідній Комуністичній партії, ло? 
пінському Центральному Комітетові 
слава!

_____ -
______________Редактор В, ПОГРІБНИЙ.
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