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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Ленінській Комуністичній Спілці
Молоді України і

могутності соціалістичної Вітчизни. Сьогодні місце молодих робітни
ків колгоспників, спеціалістів, учених — на передньому краї бо
ротьби за дострокове виконання п’ятирічки, прискорення науково- 
технічного прогресу, підвищення продуктивності праці, поліпшення 
якості продукції, економію і бережливість.

Найважливіше, найпочесніше завдання комсомолу — вчити мо
золь * комунізму, комсомольські оріанізації покликані всемірно ви
ховувати юнаків і Дівчат в дусі ленінських ідей, полум яного радян
ського патріотизму, дружби народів і пролетарського інтернаціона
лізму беззавітної відданості партії і соціалістичній Вітчизні, високої 
позігичної пильності і непримиренності до класових порогів, будь- 
яких проявів буржуазної ідеології, готовності до захисту завоювань 
Великого Жовтня.

Відповідальні завдання, поставлені партією перед комсомолом, 
вимагають піднесення всієї ідейно-виховної і внутріспілкової роооги, 
підвищення боєздатності комсомольських організацій, дальшого 
-^міпиеніїя їх зв’язків з масами молоді. ~

Центральний Комітет Комуністичної партії Укра.ни висловлює 
впевненість у тому, ідо чотирьохмільйонний комсомол України, ВСІ 
юіакий дівчата республіки ще тісніше згуртують свої ряди навколо 
зевівсько“ партії, будуть і надалі активною творчою силою в бороть- 
бі та торжество комунізму в нашій країні. ....

Хай живе Ленінський комсомол - вірний помічник : резерв Ко
муністичної партії - передовий загін молодих будівників кому- 

"І3 Хай живе тричі орденоносна Ленінська Комуністична Спілка Мо- 

Л°АСк?аКваа Комуністичній партії Радянського Союзу - натхненнику і 
організатору всіх наших перемог.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 

КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ.

Центральний Комітет Комуністичної парти України палко вітає і 
поздоровляє комсомольців, всю молодь республіки із знаменним свя
том — 50-річчям Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України і 
нагородженням її орденом Жовтневої Революції.

На всіх станах соціалістичного і комуністичного будівництва ком
сомол України — один з бойових загонів ВСЄсоюзної Ленінської Ко
муністичної Спілки Молоді — виступав і в”^упає вірним помічни
ком і надійним резервом Комуністичної парі її. Весь його героїчний 
шлях нерозривно зв’язаний з ім’ям великого Леніна, з історією на
шої соціалістичної Вітчизни, з боротьбою Робітничого класу, всього 
радянського народу за побудову нового суспільства. В лавах Ленін
ського комсомолу зростають і мужніють, іДе’’Но гартуються мільйони 
стійких і переконаних борців за справу кому’”3му.

Безмежно віддані ленінським ідеям, внХ0Ііанці комсомолу Украї
ни звершили немеркнучі подвиги на фронтах гРомадянської і Великої 
Вітчизняної воєн, прославились небаченим ^Удовим героїзмом на 
будовах соціалізму і комунізму.

Ордени Радянського Союзу, якими відзначена Ленінська Комуніс
тична Спілка Молоді України, є всенародним..визнанням бойових і 
трудових заслуг комсомольців і молоді нашої республіки, яскравим 
свідченням того, як високо оцінюють Комуністична партія і Радян
ський уряд їх вклад у велику справу буД|В,,Ицтва комунізму.

Юнаки і дівчата України свято бережуТІ> ’. примножують револю
ційні, бойові і трудові традиції Комуністичної партії і радянського 
народу, самовідданою працею втілюють V >к”ття рішення XXIII з’їз
ду КПРС і XXII! з’їзду КП України. Вони '«одять нові гіганти про
мисловості, добувають вугілля і плавлять ’Стал, вирощують рясні 
врожаї на колгоспних і радгоспних ланах, ’“»лодівають досягнення
ми науки і культури. Разом з комуністами^ 0мсом0льська юнь йде в 
авангарді всенародного соціалістичного ' гання за гідну зустріч 
100-річчя з дня народження В. І. Леніна- (

Комсомольські організації покликані всебічно підтриму
вати ініціативу і ентузіазм молодих ТРУ-'11 ’’’ків, мобілізувати всю 
молодь на боротьбу за дальше зміцнення °НомІчної і оборонної
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ВІРНІ
ЗАПОВІТАМ
ЛЕНІНА
Урочистий пленум ЦН ЛКСМУ, 
присвячений 50-річчю 
Ленінської Комуністичної 
Молоді України

Чотирьохміль ЙО Н Н И й 
комсомол Укрпіни — бо
новий загін ВЛКСМ відзна
чає своє п’ятдесятиріччя. 
Ця славна подія в житті 
молоді, всіх трудящих 
тричі орденоносної рес
публіки збіглася з підго
товкою до 100-річчя з ДНЯ 
народження _ зас’)?а.НрКа 
Комуністичної парти і Ра
дянської держави Володи
мира Ілліча Леніна і стала 
особливо урочистою і 
знаменною.

Народжений Жовтнем, 
комсомол України під ке
рівництвом Комуністичної 
партії пройшов великий 
героїчний шлях. Вся його 
піввікова історія, всі його 
ратні і трудові звершення 
— яскраве свідчення вір
ності заповітам Ілліча. Він 
був і залишається бойо
вим помічником і надій
ним г.. ^ервом Комуністич
ної

Вітчизна оисо- 
активну участь 

МСПУ У соціалістич- 
КОМСО комуністичному бу- 
Н°МУц’’ його великУ Р°* 
Д'вН "по вихованню моло- 

^у(І безмежної від- 
Д’ 0 іеликій справі на- 
даН.опарі’'- Віднині на пра- 
^ооі ПОРЯА 3 °Р-
н^Леніна і Червоно- 

ДС Праі11’ї?а сяятиме орден 
>КоотНЄ,?* .РЄВОЛЮІА'*> «ким 
увінцаН° м ПІВВІКОВУ А'- 
Уг.ийістЬ и,я висока наго
род3 Н,а'1Ха® МОЛ°АЬ на 
нові и перемоги в
ім’я с*. ,Г° .майбутнього.

2 К'НЦІВ республіки 
зібрзЛи£Г в м*5то"геРой на 
Дніпр' аки * Дівчата на 
урочис’^ пленум ЦК

ЛКСМУ, присвячений 50- 
ріМчю комсомолу Украї
ни. На радісне сояго укра
їнської молоді прибули по
чесні гості — делегації 
комсомольських органі
зацій столиці нашої Бать
ківщини — Москви та 
Московської і Ленінград
ської областей, союзних 
республік, Тюмені, Став
ропольського краю.

Перед початком плену
му, який відбувся першого 
липня, його учасники ви
рушили до пам ятника 
В. І. Леніну. На чолі ко
лон—ветерани ленінської 
партії, представники всіх 
поколінь радянського на
роду, гості. На червоних 
транспарантах полум’я
ніють слова: «Комсомолу 
України — 50 років»,
«Комсомол — вірний по
мічник КПРС».

Біля пам’ятника Іллічу 
вишикувалась почесна вар
та. Зведений хор виконує 
«Пісню про Леніна». Чле
ни бюро ЦК ЛКСМУ, гості, 
представники обласних 
делегацій покладають до 
підніжжя пам’ятника вож
дю квіти.

Потім колони прямують 
Хрещатиком до святково 
прикрашеного Жовтневого 
Палацу культури.

В глибині сцени утопає 
в живих квітах великий 
скульптурний портрет Во
лодимира Ілліча Леніна. 
На муарових стрічках — 
макети орденів Леніна і 
Червоного Прапора, яки
ми відзначено комсомол 
України. Поряд — пам'ят
на дата «50».

Звучать революційні

Спілки

марші, молодіжні пісні, 

присутніх МІСЦЯ в президії 
займають керівники Кому
ністичної 
України 
Дрозденко, 
О. П. Ляшко, 
боль,
П. Ю. Шелест, В. В. Щер- 
бицький, Ф. Д. Овчаренко, 
В. К. Клименко, перший 
секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. 
Тяжельников, секретарі і 
члени бюро ЦК ЛКСМУ 
перший заступник Голови 
Президії Верховної Ради 
УРСР С. О. Стеценко, за
ступники Голови Ради Мі
ністрів УРСР В. Ю. Семи- 
частний, О. О. Бурмист
ров, П. Я. Розенко, І. Д. 
Степаненко, П. Т. Тронько, 
Г.'І. Шевчук, 
чий військами Червоно- 
прапорного 
військового 
рал-полковник В. Г. Кули
ков, ветерани партії і ком
сомолу — члени КПРС з 
1917 року В. Я. Бабко, член 
КПРС з 1919 року, делегат 
III з'їзду комсомолу О. Д. 
Ляпін, член КПРС з 1917 
року В. М. Федоров, льот- 
чик-космонавт СРСР, Ге
рой Радянського Союзу 
Б. В. Волинов, Герой Ра
дянського Союзу лейте
нант Ю. В. Бабанський, 
перші секретарі обкомів 
ЛКСМУ, передовики про
мисловості і сільського 
господарства, представни
ки партійних, радянських і 
громадських організацій, 
керівники делегацій ком
сомольських організацій, 
що прибули на свято, дія
чі науки і культури.

зрив, МРЛРДІ"'’' ...V,.... ого
...п годинйҐ.Під онлеск* J
_______ ..:« ..ішй с пппзиліі nftf” ,п _

партії та уряду 
товариші В. І. 

І. К. Лутак, 
М. О. Co- 

О. А. Титаренко,

командую

Київського 
округу гене-

Урочистий пленум від
криває перший секретар 
ЦК ЛКСМУ О. С. Капто.

Звучать мелодії Дер
жавних гімнів СРСР і 
УРСР.

Під звуки маршу до за
лу вносять прапор респуб
ліканської комсомоль
ської організації, Пам ят- 
ний прапор ЦК КП Украї
ни, прапори ордонокосг,^ 
Донецької і 
обласних, І 
Краснодонської, 

’ ріЗЬКОЇ, ІЗл-лі

Одеської, 
ської, Шепстівської 
ських, Кагарлицької 
Первомайської 
комсомольських 
зацій.

Під бурхливі 
обирається почесна прези
дія урочистого пленуму в 
складі Політбюро Цент- 

Комітету Крму- 
партії Радян

ського Союзу.
Слово надається члену 

Політбг.'ро ЦК КПРС, пер
шому секретареві ЦК КП 
України П. Ю. Шелесту, 
тепло зустрінутому при
сутніми.

(Промова товариша 
П. Ю. Шелеста ДРУКУ«- 
ться в сьогодніШ5"-му но
мері газети).

Потім з доповіддю 
«50 років Ленінської Ко
муністичної Спілки Моло
ді України» виступає пер
ший секретар ЦК ЛКСМУ 
О. С. Капто.

(Доповідь О. С. Капта 
друкується у сьогодніш
ньому номері газети).

Виступає перший секре
тар ЦК БЛКСМ Є. М. Тя 
жельников.

Учасників урочистого 
пленуму вітають пред
ставники КОМСОМОЛІ! 20-х 
років. На сцену виходять 
сетерами комсомолу — 
колишній секретар ЦК 
комсомолу України та ЦК 
РКСМ В. П. Васютін, ко
лишній комісар Черка
ського ЧИ, воїн Червоного 
козацтва С. М. Погорелов, 
делегат II з’їзду комсо
молу України, боєць чо- 
нівських загонів М. І. Лу- 
говиківна, організатор кол
госпу 
України 
голова 
Марущенко, 
комісар 
загону особливого призна- 

- чення з Катеринославщи- 
ни П. К. Хижняк, вихова- 

. (Закінчення на 4-й стор.).

і Луганської 
Ждановської. 

”, Криво- 
Новокаховської, 

Севастополь- 
мі- 

і 
районних 

органі-

оплески

імені Комсомолу 
на Чернігівщині, 

цієї артілі І. М. 
колишній 

Комуністичного

Центральному Комітетові

Української Радянської Соціалістичної Республіки
Дорогі товариші! ппкГм 
Центральний Комітет ВЛКСМ палх0 

здоровляє комсомольців, усіх юнаків і 
чат, ветеранів комсомолу республіка 
50-річиим ювілеєм Української ресііуоЛ) ... 
ської комсомольської організації і нагор'11/ 
женням її високою урядовою нагородО|()ид 
орденом Жовтневої Революції.

Народжений у вогні громадянської в;й , 
комсомол Радянської України пройшов ч 
керівництвом Комуністичної партії слав,% 
шлях боротьби і перемог, вписавши Зо 
тими літерами у літопис ВЛКСМ безприк
ладну мужність І трудовий героїзм св'-(Х 
вихованців.

Разом з робітниками і селянами мо.іо1ь 
України мужньо боролася з іноземним^ ін
тервентами, полчищами Денікіка і Вра. с, 
ля, куркульськими бандами. Біля Пере Го- 
пу, в степах під Херсоном, біля Дніпровсьіо,х 
круч відважно йшли на смертний бій мо- 

' лоді борці за справу народу.
Немеркнучою славою вкрили себе ц. ої 

Трипілля, безстрашні підпільники Одсс1і, 
юні червоногвардійці Донбасу та бійні Пер
шої кінної.

Навіки в нашому сірою — шепетівсьКцй 
комсомолець Микола Осгровський. ватажок 
чернігівської молоді Данило Самусь. член 
Харківського ревному Іран Минаіілеіно. 
живцем закопаний у іемлю білобандитами- 
І ТИСЯЧІ МОЛОДИХ героїв, ЩО віддали Ж»'ТЯ 
за перемогу Радянської влади.

Славні бойові подвиїи героїв громаД4«- 
ської війни примножили КОМСОМОЛЬЦІ Тр”д- 
цятих років. Ударна праця на спорудя{СН,1і 
Дніпрогесу та Харківського тракторної"0 За‘ 
воду, патріотичний рух допомоги « Всесо^з- 
ній кочегарці», стійкість у запеклих класо
вих битвах за перемогу соціалістичного -Па
ду на селі — славні віхи історії Ленінс^ої 
Комуністичної Спілки Молоді України-.

Юнь усієї країни рівнялася в нра’1' ”а 
вихованців комсомолу України — шахТаРя 
Олексія Стаханова, металурга Макара /’•‘а- 
зая, залізничника Петра Кривоноса, УДаР’ 
ниць полів Пашу Ангеліну і Марію ^См' 
ченко.

У грізні роки Великої Вітчизняної п,,,||и 
молодь республіки продемонструвала виь°- 
му світові найкращі якості радянської ’ю- 
дини: інтернаціоналізм, беззавітнч в’^а- 

- - - - І ге-

роїзм, готовність до останньої краплі кпові 
відстоювати свободу і незалежність соціа
лістичної держави робітників і селян

Всьому світові відомі героїчні захисники 
Києва. Севастополя і Одеси. Пішли в 
безсмертя, навіки лишившись комсомольця
ми, герої «Молодої гвардії», «Партизан
ської іскри», Харківської, Полтавської, 
Херсонської, Малинської, Хотинської та ба
гатьох інших підпільних комсомольських 
організацій, чий подвиг завжди буде при
кладом беззавітного служіння Батьківщині 
і народові.

У післявоєнні роки невтомні руки моло
дих дали друге життя Дніпрогесу і Донба
су, підняли з руїн заводи-гіганти: Харків
ський тракторний, Луганський паровозобу
дівний, Новокраматорський важкого маши
нобудування, відновлювали міста і селища, 
домни і мартени, боролись за високі 
на зранених війною полях.

Комсомольці і молодь республіки 
активну участь в освоєнні цілинних 
районів Сибіру, Півночі і Далекого

врожаї

взяли 
земель, 
Сходу, 

у спорудхіенні нових шахт на Донбасі, до
менних печей у Донецьку, Єнакієвому, Кри
вому Розі, Жданові, гігантів хімії в Лиси- 
чанську і Дніпродзержияську, будівництві 
Кременчуцької і Київської ГЕС, голубої 
траси каналу Північний Донець — Донбас.

Втілюючи в життя рішення XXIII з’їзду 
КПРС, юнаки і дівчата йдуть у перших ря- 
дах руху за здійснення науково-технічної 
революції, беруть активну участь у бороть
бі за високі врожаї, максимальне викори
стання кожного гектара землі, виковують 
велику роботу, по механізації і впровад
женню високої культури прані у тваринни
цтві, беруть шефство над будівництвом 
двадцяти важливих промислових об’єктів, 
виступають ініціаторами дострокового вико
нання планів п’ятирічки.

Молодь республіки наполегливо оволоді
ває знаннями, штурмує вершини науки, вно
сить гідний вклад у розвиток радянської 
літератури і мистецтва, фізкультури і спорту.

Повсякденними практичними справами, 
ідейною переконаністю та політичною актив
ністю комсомол України підтверджує непо
хитну вірність марксизму-ленінізму, справі 
партії, славним революційним, бойовим і

грудовим традиціям радянського народу.
Виконуючи заповіти своїх батьків і мате

рів, молоде покоління республіки свято збе
рігає і зміцнює дружбу і непорушну ЄДНІСТЬ 
народів Радянського Союзу, народжену і 
скріплену кров ю бійців за перемогу соціа
лістичної революції, за світле майбутнє 
всього людства,

Юнаки і дівчата Радянської України, як 
і вся молодь країни, вірні ленінським прин
ципам пролетарського інтернаціоналізму, 
активно підтримують документи, прийняті 
міжнародною Нарадою комуністичних і ро- 
оітничих партій, політичну лінію та прак
тичну діяльність Центрального Комітету і 
Політбюро ЦК КПРС, спрямовану на зміц
нення згуртованості світового комуністич
ного руху, позицій соціалізму, всемірну 
Підтримку народів, які борються проти ім
періалізму.

Усім своїм життям, мріями, які збулися, 
та ясністю перспектив, радістю праці І бо
ротьби комсомол зобов’язаний рідній Кому
ністичній партії, її мудрому керівництву, її 
материнській любові.

Як найдорожче свято, як одну з найшас- 
ливіших подій у своєму житті готується юнь 
України зустріти 100-річчя з дня народжен
ня вождя світового пролетаріату, безсмерт
ного вчителя молоді Володимира Ілліча 
Леніна. Центральний Комітет ВЛКСМ ви
словлює тверду впевненість у тому, що Ук
раїнська республіканська комсомольська ор- 
ганізація під керівництвом Центрального 
Комітету Комуністичної партії України бу
де іі надалі виховувати мужнє, високоідей
не покоління молоді, готове виконати будь- 
які завдання партії та уряду в боротьбі за 
торжество комунізму.

Бажаємо вам, дорогі товариші, нових пе
ремог у комуністичному будівництві!

Хай живе Ленінська Комуністична Спілка 
Молоді України — бойовий загін ВЛКСМ, 
вірний помічник 
партії України)

Хай живе Союз 
них Республік!

Слава ленінській 
Радянського Союзу 
натхненникові будівництва комунізму у на
шій країні!

славної Комуністичної

Радянських Соціалістич-

Комуністичній партії
— організаторові і

ність Батьківщині, безмежну мужність ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ВЛКСМ.

Промова товариша П.
Н(І урочистому пленумі ЦК ЛКСМ України

Ю. ШЕЛЕСТА
С°МО’ІЬи* ' ксшсомолки> на’ 

іНаИ.гіі ветерани партії і комсомолу! 
Дорогі гості!

І М^лКОМСОМОЛЬи’ ’ молодь рес- 
е і-.Чис-го відзначають п’ятдеся- 

ТЙ-ІГ1ЯКИ '•^ВВІНСЬКОЇ Комуністнч-
я0\п ;фаг,;‘^ЛОДІ України. Це велике 
свйТ Дти.» ннм квилюванням відзначає 

3 ПаРтія України, весь 47- 
М:льнс--;іи^ українським народ.
^5°фічЯ‘ДесятиР’чяя комсомол Украї- 

нимЄ 7 Розквіті творчих сил. Са- 
с-.лУжінням великій справі 

ДаРті1’ Рідній соніалістич- 
ніИ гімн 3?ИНІ* ратними і трудовими 
подої-У _• він завоював глибоку ліобов і 
поозгУ ‘-сього народу.
пЦЖїЬрИЙ Комітет КПРС. Президія 
°ер Ра-Ди 1 РаДа Міністрів СРСР 
доруД'-' мені передати учасникам уро- 
чистого пленуму ЦК ЛКСМУ. всім ко.м- 

мо.л°аі республіки найширі- 
Ш! приз’тання і поздоровлення з 50-річ- 
чя.ч т. _°молу України і високою уря- 
^З01п?/'°??ДОГО — орденом Жовтневої 
РезолЮП-і. (Тривалі оплески).

ни зус
МОоІДІ

ратними і трудовими

поозгУ -сього народу.

Генеральний секретар ЦК КПРС това
риш Л. І. Брежнєв, виступаючи вчора в 
Дніпропетровську на зборах активу об
ласної і міської партійних організацій з 
доповіддю про підсумки міжнародної 
Наради комуністичних і робітничих пар
тій, приділив велику увагу питанням ко
муністичного виховання молоді, відзна
чив активну участь комсомольців, юна
ків і дівчат нашої республіки у всенарод
ній боротьбі за торжество комунізму 
Товариш Л. 1. Брежнєв просив мене пе
редати урочистому пленуму ИК ЛКСМУ. 
комсомольцям, усій молоді республіки 
своє щире, сердечне привітання і палке 
поздоровлення з піввіковим ювілеєм 
комсомолу України і нагородження.” 
ного орденом Жовтневої Революції 
(Бурхливі тривалі оплески).

В цей урочистий час дозвольте мені 
від імені Центрального Комітету Кому
ністичної партії України і уряду Україн
ської Радянської Соціалістичної Респуб
ліки гаряче привітати учасників урочис
того пленуму Центрального Комітет} 
комсомолу України, всіх комсомольців, 
всіх юнаків і дівчат республіки, усіх ви-

хованців комсомолу з славним ювілеєм! 
(Тривалі оплески).

Своє свято комсомол України відзна
чає у знаменні дні, коли трудящі нашої 
Вітчизни, все прогресивне людство готу
ються до великої дати 100-річчя з дня 
народження Володимира Ілліча Леніна

З ім’ям Леніна зв’язані всі революцій- 
і і звершення, які ознаменували поворої 
тюдства від капіталізму до соціалізму і 
комунізму. З ім’ям Леніна, з його без
смертним" вченням пов’язана вся історія 
комсомолу.

Історична промова Володимира Ілліча 
іа III з’їзді комсомолу є важливим тео
ретичним документом марксизму-ленініз
му, законом життя молодого покоління. 
Заповіти великого вождя живуть у сер
цях комсомольців, молоді і, мов провід
на зірка, освітлюють шлях, яким іде 
Ленінський комсомол, все революційне 
юнацтво світу.

Всі успіхи, здобуті комсомолом Ук
раїни, якими гордиться наш народ, до
сягнуті під керівництвом Комуністичної 
партії і її ченінського Центрального 
Комітету.

У жорстоких класових °итвах, на 
фронтах громадянської віШ 1 самовідда
но відстоювали право на ІОве життя 
перші загони комсомольШВ- Невмиру
щою славою вкрили себе з олоді герої 
гих буремних і незабутніх Днів.

Золотою сторінкою в історію України 
звіншли роки відбудови і пеРЩих п’яти
річок, коли з величезним ентузіазмом 
сотні тисяч юних добровольців будували 
заводи, фабрики, шахти, До-Мни j марте
ни, зводили нові міста і селища. Дні- 
прогес, індустріальні велеті Краматор 
ська, Маріуполя, Криворіжжя, Харкова, 
Запоріжжя, Дніпропетровська — це нс 
лише місця трудових звершень молоді, 
не — ВІЧНІ пам’ятники КОМСОМОЛЬСЬКОМУ, 
молодіжному подвигу.

Молоді комунари у містах і селах смі
ливо йшли на бій з класовим ворогом, 
будували нове соціалістичне життя. Во
ни виступали зачинателями руду нова
торів, показували зразки високопродук
тивної праці.

Пліч-о-пліч з батьками комсомольці і

молодь з юнацьким запалом гартували 
сталь соціалізму, і самі гартувались, 
мужніли в боротьбі і праці.

В тяжку годину, коли на нашу свя
щенну землю напали фашистські орди, 
разом з усім радянським народом підня
лися комсомольці і молодь на захист 
матері-Вітчизни.

Понад мільйон комсомольців України 
злилося до лав доблесної Радянської 
Армії. Десятки тисяч юнаків і дівчат 
мужньо,не шкодуючи життя, боролися в 
партизанських загонах і підпіллі, завда
ючи нищівних ударів ворогові. В тилу— 
на заводах і фабриках, будовах і кол
госпних ланах на зміну батькам-фронто- 
зккам ставали їхні сини і дочки.

В роки післявоєнних п'ятирічок ще 
ширше розгорнулась діяльність комсо
молу. На заклик Комуністичної партії 
мільйони комсомольців і молоді пішли 
працювати на найважливіші ділянки ши- 
рокого фронту будівництва комунізму.

Комсомольці і молодь України своєю 
ударною працею внесли великий вклад

у будівництво нових заводів, шахт, елек
тростанцій, зрошувальних каналів. Вони 
опановують нову техніку, штурмують ви
соти науки, беруть активну участь у 
розвитку промислового і сільськогоспо
дарського виробництва.

З свого середовища комсомол висунув 
чудову плеяду талановитих партійних, 
радянських, господарських працівників, 
вчених, письменників, композиторів, ху
дожників, артистів, які вірою і прав
дою служать Комуністичній партії і 
своєму народу. Комуністична партія, 
весь наш народ гордяться комсомолом і 
молоддю, які з честю довели свою без
межну відданість соціалістичній Батьків
щині, справі комунізму. Ми можемо з 
гордістю сказати, що полум’ям битв, 
загравами плавок, золотом хлібів осяя- 1 
на слава Ленінської Комуністичної Спід- | 
ки Молоді України.

Паша партія і народ пам’ятають і в 
Зєтвжди будуть пам’ятати тих вихован
ців комсомолу, які героїчно загинули 
в ім’я світлого майбутнього. Сьогодні їх 
немає серед нас. Ллє вони своїми по- £
двигами здобули безсмертя і навічно 2
підкорили наші серця своєю мужністю, І
безмежною відданістю справі великого |
Леніна. Героїчна боротьба і незгасне 
полум’яне життя цих юнаків і* дівчат 
назавжди стало немеркнучою славою ;
Ленінського комсомолу.

(Закінчення на 3-й стор.)
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50 РОКІВ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ
СПІЛКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ
Доповідь товариша 0. С. КАНТА на урочистому Пленумі ЦК ЛКСМ України

Товариші! Усі ми пере
буваємо* під глибоким вра
женням від сердечного, 
хвилюючого ^виступу на 
нашому урочистому пле
нумі члена Політбюро 
ЦК KnPQ, першого сек
ретаря ЦК КП України 
Петра Юхимовича Шелес
те і від привітання Цент
рального Комітету Кому
ністичної партії України.

В серцях наших почуття 
безмежної вдячності Ко
муністичній партії і Ра
дянському уряду за висо
ку оцінку піввікової ді
яльності Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді 
України — нагороджен
ня орденом Жовтневої 
Революції, яким увінчано 
сьогодні прапор респуб
ліканської комсомольсь
кої організації. Рубінова 
зірка ордена випромінює 
полум’я жовтневих 
грав, священну кров 
героїв вогненних 
натхненну працю 
комсомольських 
лінь. Ця нагорода 
лізує нерозривний 
зок комсомолу з револю
цією, комунізмом, вона 
свідчить про в-іру Кому
ністичної партії в творчі 
.сили молоді республіки. 
Для комсомолу України 
одержання' такої нагоро
ди •.— велика честь і щас
тя. Вона надихає нас на 
нові подвиги, нові звер
шення в ім’я Батьківщини, 
в ім я «світлого майбутньо
го.

З великою радістю ми 
дізнались також про наго
родження в зв’язку з 
п’ятдесятиріччям ЛКСМ 
України багатьох юнаків 
та дівмат Почесною Гра
мотою та Грамотою Пре
зидії 
УРСР, 
дим 
них 
РСР, а кращим 
ствам, , 
— імені комсомолу Укра
їни.

Дозвольте, товариші, 
від вашого імені, від імені 
комсомольців, усіх юнаків 
і дівчат республіки висло
вити рідній Комуністич
ній партії і Радянському 
урядові найпалкішу подя
ку за високу оцінку дія
льності комсомолу. Ми 
запевняємо Центральний 
Комітет Комуністичної 
партії Радянського Сою
зу, Центральний Комітет 
Комуністичної партії Ук
раїни, що тричі ордено
носна Ленінська Комуніс
тична Спілка Молоді Ук
раїни і далі гідно нести
гле Червоний прапор Жов
тня, свято берегтиме і 

ме червоним прапор /поп- 
тня, свято берегтиме і 
примножуватиме славні 
традиції комсомолу, з 
честю виправдовуватиме 
високе звання помічника 
і резерву ленінської пар- 

"їовариші! Ленінський 
комсомол — Ці ^ова ни
ні зааначають усі 
ки світу, 
піввіку т°мУ’

ДИВС п 
один Із- 
Жовтня. 
ВІД

загальновідомо

за- 
юних 

років, 
всіх 

поко- 
симво- 

зв’я-

Верховної Ради 
присвоения моло- 

трудів:никам почес- 
звань Української 

підприєм- 
учбовим закладам

щу, незакінчену вищу, се
редню освіту. Академія 
наук України за віковим 
складо/л своїх співробітни
ків наймолодша в світі.

Соціальний портрет
комсомолу України буде 
неповним, коли не сказа
ти про широке залучення 
комсомольців, всієї мо
лоді до активної участі в 
усіх сферах суспільного 
життя. Розповідають, що 
під час штурму Зимового 
Палацу молодий хлопчи
на - робітник присів на 
царський трон перепочити. 
Він не знав, що то за кріс
ло, а коли б знав — не 
наважився б. Відтоді ми
нуло вже більше п’яти де
сятиріч, і в найвищих ор
ганах Радянської влади 
засідають нащадки юно
го червоногвардійця — 
молоді шахтарі, будівель
ники, ланкові, механіза
тори. І, відверто кажу
чи, почувають себе там 
так само впевнено, як на 
своєму робочому місці— 
за кермом трактора, біля 
пульта електростанції, на 
рідній ниві. Близько 59 ти
сяч комсомольців обрано 
до місцевих Рад респуб
ліки, а 12 членів ВЛКСМ— 
до найвищого органу 
влади — Верховної Ради 
УРСР.

Таким є комсомол . Ук
раїни сьогодні — комсо
мол - борець, комсомол- 
трудівник, на звитяжному 
прапорі якого — три ви
сокі урядові нагороди.

А 50 років тому, через 
вісім місяців після першо
го з’їзду РКСМ, 26 черв
ня 1919 року в оточеному 
вогняним кільцем боїв 
Києві на перший форум 
комсомольців України зі
бралося 70 молодих ро
бітників і селян у про
пахлих пороховим димом 
гімнастьорках. Цей з’їзд 
дістав назву «з’їзду з 
гвинтівкою». У дні суво
рих випробувань він за
вершив об’єднання роз
різнених спілок молоді в 
єдину республіканську 
організацію, твердо зая
вив про підтримку програ
ми і тактики КП(б)У, про 
те, що комсомол України 
завжди працюватиме під 
її керівництвом. З’їзд 
проголосив, що комсомол 
республіки є невід’ємною 
частиною 
муністичної 
ді і ставить 
паганду ідей 
формування

Російської Ко- 
Слілки Моло- 
за мету про- 

комунізму, 
пролетарсь

кої свідомості у робітни
чої і селянської молоді, 
виховання стійких борців, 
вірних прапорові проле
тарського інтернаціона-Olfjlirin ..p-w 
тарського 
лізму.

І
ТЮ 
всі 
ські

інтернаціона-

ми з гордіс- 
що 

комсомоль- 
своїми ло-

народ, його молоде поко
ління в грізні роки Вели
кої Вітчизняної ВІЙНИ. 
«Якщо загину, вважайте 
мене комуністом!» — цей 
крилатий вислів народився 
в жорстоких боях за Мос
кву, Ленінград, Київ, Оде- 

— -» і Сталін- 
молодо- 

Краснодона, 
підпільників 

Полтави, Хар- 
2, Шепетівки,

Його не було
■ Та ВІН наро- 

і утвордивс я пк 
силлволіо епохи 

складові !

) що не 
7а" завбачали в цьому 
народженні ту силу, котра 
Під проводом комуністів 
виб’є обрізи з «УР^ЛЬСЬ- 
ких рук, закладе основи 
соціалістичної індустрії, 
зідрубає голову фашист
ському дракону, зрос
тить сади на ЗгаР^*’ 
завоює зоряний простір. 
Ленінський к°мсОмОЛт;пм 
раїни під керівництвом 
Комуністичної парти за 
п’ятдесят років свого іс
нування виріс у велику 
суспільну силу.

Ми часто даємо харак
теристику, визначає м о 
соціальний портрет ок
ремої особи. Але такий 
портрет має і організація 
людей - однодумців, якою 
є наша Спілка. Який же, 
товариші, соціаль ний 
портрет комсомолу Укра
їни? \

Якщо на час 1-го з їзду 
в республіці було лише 
дев'ять тисяч комсомоль
ців, то нині — понад чо
тири мільйони.

Якщо на початку 
років кожний другий ком
сомолець був наймитом, 
незаможником або куста
рем - одинаком, то сьо
годні, коли в нашому сус
пільстві зовсім немає та
ких соціальних прошарків 
і груп, комсомольці — це 
висококваліфіковані 
бітники і хлібороби, 
науковці, студенти, 
В складі ЛКСМУ близько 
300 тисяч досвідчених фа
хівців провідних галузей 
народного господарства, 
науки і культури.

Справжня революція 
відбулась в освіті. Як тут 
не пригадати показовий в 
цьому відношенні такий 
факт. У дореволюційних 
паспортах була графа: 
«якщо власник документа 
неписьменний, то його оз
наками мають бути — 
ріст, колір волосся, особ
ливі прикмети». Тепер же 
з кожних ста 
комсомольців 
сімдесят

20-х

сьогодні 
можемо заявити, 
наступні 

ч.и„, покоління 
двигами і працею, життям 
своїм демонстрували вір
ність справі батьків. Цю 
вірність засвідчуємо <
ми і> онуки, які через 
^СТОДІТТЯ ^^во°

Товариші! Найважливі
шою ознакою всіх поко
лінь радянських людєиі 0 
іх революційність, 
нилі соціалістичних пере
творень Ф°РмТвались 
гартувались еиси>их 
тери молоді УР 
20-х», «Ударник ЗО х» 
„Грізних 40-х», «Творчих 
50-х і 60-х років».

Життя і Діяльність ком
сомолу республіки про 
тягом усієї його історії 
невід’ємні від ЖИТТЯ 
дТ’льності Комунктнчн« 
вартії України, так само 
,К славні .дала 
ВЛКСМ невід ЄМНІ В’Д. 
поїчної і багатогранної 
діяльності К°МУНІ"ТОИХ' 
вартії Радянського Союзу.

Комсомол України про
йшов великий історичний 
шлях, розвиваючи і. зба
гачуючи революційні тра 
диції, передаючи від по
коління ДО покоління ле
нінські ідеї, ідеї радянсь
кого патріотизму, 
тарського 
лізму. 
раїни,

діяльності Комуністичної

”• - проле-
\ інтернаціона- 
Земля Росії, Ук- 
Білорусії, всіхраїни, .

братніх республік густо 
полита 
нашої 
чизни, 
стоювали

кров Ю народів 
соціалістичної Віт-

ро- 
це 

учні.

працюючих 
республіки 

сім .мають ви-

які пліч-о-пліч від- 
х.завоюван н я 
Жовтня від внутрішніх 
зовнішніх ворогів.

Революційні традиції 
__ це наше багатство, це 
наша гордість, це, за сло
вами Володимира Ілліча 
Леніна, — маяк у справі 
виховання нових борців. 
Сьогодні ми з гордістю 
згадуємо, що перші рево
люційні осередки проле
тарського юнацтва Укра
їни формувались у вирі 
класових битв. Біля стін 
Київського «Арсеналу», 
на барикадах Харкова і 
Одеси, Катеринослава і 
Юзівки трудова молодь 
мужньо боролася за но
ве життя, складала іспит 
перед партією на звання її 
бойового помічника.

Людство ніколи, .не за
буде легендарного под
вигу який .здійсни в наш

і

су, Севастополь 
град, у мужніх 
гвардійців 
відважних 
Донецька, Г 
кова, Ніжина, 
Малина, Хотина, Кримки.

І комсомол може пиша
тися тим, що його вірні 
сини і дочки зуміли у 
тяжкі роки випробувань 

«Вітчизні віддати
не вигризки душ, 

А всю повноцінність 
життя або смерті».

Усім поколінням ком- 
сомольців-звитяжців при
таманні однакові риси ха
рактеру, що виковувалися 
в класових битвах.

На Канівській землі 
роки громадянської війни 
самовіддано боровся з 
озброєними до зубів де
нікінцями, з націоналістич
ними бандами Петлюри 
й Тютюнника партизансь
кий загін двадцятичоти- 
рьохрічного Семена Фе- 
доренка. До нього йшли 
селяни з різних сіл, розпи
тували: «А що таке ко- 
мунія?» «Чи бачив ти, 
Семене, Леніна?» І юнак 
сіяв у серцях людей зер
на ленінської правди, ви
борюючи її з гвинтівкою 
в руках. Одного разу Се
мен Федоренко потра
пив у засідку.

— Зречешся 
визму — житимеш, - 
магали бандити. Але 
не зрадив своїх 
нань. Семена 
жорстоким 
На тілі юнака 
зірки, смугами здирали 
нього шкіру, 
як герой. Ім'ям 
Федоренка 
госп у селі 
Черкащині та вулицю 
Каневі.

А ось хвилююча сторін
ка з історії Великої Віт
чизняної війни. На окоп, 
в якому був Михайло Па- 
нікахо, сунули фашистсь
кі танки. У юнака зали
шилося тільки дві пляш
ки із запальною сумішшю. 
Куля розбила підняту ним 
над його головою одну 
пляшку. Живим факелом 
спалахнув воїн, але схо
пив другу і, оповитий по
лум’ям, підбіг до сталевої 
потвори. Мить — і вели
чезний спалах вогню й 
диму поглинув героя ра
зом з фашистською маши
ною. ' 
Н°Так, мов легендарний 
горьківський Данко, ком
сомолець з Укра.ни 'осві
тив дорогу майбутні. _ 
колінням, для яки 
полом життя є слова, ЩО 
народилися у вирі «ласо- 
пих боїв: «Тільки вперед, 
тільки на лінію оогнюі» 

Офіцерові - комсомоль
цю Михайлу Колсшні, ро-

ол, з Чорнігівихини. мого 

ом у члени 
КПРС напередодні трагіч
них подій на острові Да- 
манському. І 0 бою з ма
оїстами він героїчно довів 
своє право на високу ре
комендацію- Орден Чер
воної Зірки і «Почесний 
знак ВЛКСМ» прикрасили 
згодом його груди. Сьо
годні ми раді, на нашому 
пленумі привітати тебе, 
друже Михайле, з висо
кою нагородою, побажати 
і надалі пильно охороня
ти священні кордони Ра
дянської Батьківщини.

Семен Федорен«0' Ми
хайло Панікахо, Михайло 
Колешня — типові пред
ставники трьох комсо
мольських ПОКОЛІНЬ. у 
шеренгах борців — тисячі 
й тисячі їхніх славних по
братимів. Серед них — 
комсомольці - доброволь
ці що полягли при 
штурмі Перекопу, ДВІЧІ 
розстріляний Данило Са- 
г закопаний

Іван Минай- 
За- 
не 

життя, 
боролися за свободу і 
щастя рідного краю, за 
возз’єднання його з вели
ким радянським народом, 
легендарні герої Вітчиз
няної Війни.

Саме їм, тисячам і тися
чам полеглих смертю хо
робрих, ми зобов язані 
щастям жити і творити . у 
вільній соціалістичн і й
Батьківщині, мирним, со
нячним небом, світлими І 
радісними перспективами. 
Своїми героїчними по
двигами вони вписали не
меркнучі сторінки В Істо
рію республіканськ о ї
комсомольської організа
ції, в історію радянського 
народу.

Прошу вшанувати світ
лу пам’ять героїв вста
ванням і хвилиною мов
чання. (Всі встають і хви
линою мовчання вшанову
ють пам'ять полеглих ге
роїв).

На зразках беззавітної 
/лужності, безмежної. від-

ко
дл я

шов найяскравіший вияв у 
соціалістичному змаган
ні, ударництві, стаханов- 
ському русі, русі п’ятисо- 
тенниць, бригад і ударни
ків комуністичної 
боротьбі 
виконання 
річок.

У трудовій 
комсомолу 
цем історичних 
стали Боярська 
колійка і Турксиб, Донбас 
і Кузбас, Криворіжсталь 
і Магнітка, Придніпров’я 
і цілина. На заклик Воло
димира Ілліча тисячі моло
дих добровольців з усіх 
республік взяли активну 
участь у відродженні все
союзної кочегарки. Та
кий же 
молодь на відбудові Дон
басу в 
на будівництві 
мольських . .
женні п’яти доменних пе
чей, — на всіх 
розвитку важкої 
рії.

А легендарний 
ський 
на його будівництві, 
роджувались перші удар
ні бригади, укладалися 
договори на соціалістич
не змагання, ставились не
бачені в світі 
продуктивності 
Звідси на поля 
колгоспів 
з маркою «ХТЗ».

Гідно продовжує тра
диції славних тракторобу
дівників сьогоднішня мо
лодь орденоносного під
приємства. Це вона ра
зом з своїми товаришами 
з моторобудівного заво
ду «Серп і молот» на 
честь 50-річчя ВЛКСМ ви
готовила понад план 50 
тракторів, складених із 
зекономлених матеріалів 
у понадурочний час на 
ударних комсомольсь
ко - молодіжних змінах. 
За кермо ювілейних ма
шин сіли кращі хлібороби 
які вибороли це право 
республіканському 
ганні молодих 
заторів. Новим 
творчої ініціативи 
дих харків’ян стало 
гання за виготовлення 
ленінського ювілею 
надпланових тракторів. 
Отже, і в наші дні услав
лений ХТЗ залишається 
символом і знаменом не
розривної єдності робіт
ничого класу і колгоспно
го селянства, найтривкі- 
шого злитку серпа і мо
лота.

Типовим прикладом ус
падкування і примножен
ня трудової слави стар- 
ШНл' і’ібМЛ^Іа стало вве
дення в дію при безпосе
редній участі молоді бли
зько 300 найважливіших 
народногосподарських об- 
єктів, будівництво най
більшої в країні Кахоась- 
КОІ зрошувальної систе
ми.

Там, де строчили куле
мети, лунав грізний гур
кіт танків, чути нині мир
ний рокіт потужних ма- 
*51 и Д о титанічна бороть-
Тевр'йсХї^^степу0^^ 
сухою. Напруження пуль
су гігантської будови осо
бливо відчутне В 
Комсомольсько - 
ДІжні колективи 
кладом бригади 
ристів Валентина 
єва несуть ленінську вах- 
ТУ під гаслом «Комсо
мольська норма — дві 
норми!»

Невтомний пошук і 
творчий запал демонст
рують юнаки і дівчата у 
всесоюзному огляді тех
нічної творчості «Ленінсь
кому ювілею — майстер
ність і пошук молодих». 
Нині в лавах умільців по
над 200 тисяч ентузіастів. 
За дострокове виконання 
завдань 
гаються 
комсомольсько 
діжних колективів 
мисловості І 
господарства.

У вирі трудових буднів 
зростає, 
повний 
праці, 
складу 
ріот,

ною працею примножити 
і зміцнити економічну 
могутність Вітчизни,

Свідченням вірності 
нинішньої молоді тради
ціям- комсомольців стар
ших поколінь стала натх
ненна праця 6 мільйонів 
юнаків і дівчат на ювілей
ному республіканському 
суботнику, присвяченому 
50-річчю ЛКСМУ.

Зустрічаючи піввіко
вий ювілей комсомолу 
України, ми зосереджуємо 
увагу на невирішених пи
таннях. У ці ’ 
первинних 
підбиваються 
суглки участі 
ців у Всесоюзному 
нінському заліку. Юнаки 
і дівчата звітують перед 
партією і народом про те, 
як вони опановують тео
рію і практику ленінізму, 
виконують заповіти Іллі
ча. Комсомольські орга
нізації республіки, вті
люючи в життя рішення 
XXIII з’їзду КПРС, XXIII 
з’їзду КП України, XV 
з’їзду ВЛКСМ, докладуть 
всіх зусиль, щоб ударно 
завершити п'ятирічку, зу
стріти ленінський ювілей 
особистими трудовими 
подарунками.

Дозвольте з трибуни уро
чистого пленуму від іме
ні ЦК ЛКСМУ висловити 
сердечну подяку комсо
мольцям, юнакам і дівча
там України, які самовід
даною працею прискорю
ють розквіт нашої Вітчиз
ни, примножують славні 
трудові традиції старших 
поколінь.

Товариші! Вивчення і 
пропаганда революційної 
марксистсько - ленінської 
теорії завжди були внут
рішньою потребою юних 
комунарів. Уже в двадця
ті — і.... .
сонні ночі, проведені 
ленінськими 
запальних 
диспутах 
комуністичний 
відбувався процес станов
лення
Миколи Островського, та 
Івана
Кулик і Лялі Убийвовк, ге
роїв «Молодої гвардії» і 
«Партизанської іскри», ти
сяч й тисяч юних будів
ників соціалізму.

Політрук підіймає бій
ців в атаку... Цей унікаль
ний, хвилюючий фотодо
кумент, який став симво
лом ідейної переконанос
ті, безмежної відданості 
комунізму, навічно уві
йшов в історію комсомо
лу. Вже понад 20 років 
його вміщує вітчизняна і 
зарубіжна преса. І 
зарубіжна преса. І 
зовсім недавно вдалося 
встановити ім’я героя. Це 
наш земляк, вихованець 
запорізької комсомолось- 
кої організації Олексій 
Гордійович Єременко. На 
полі бою обірвалося жит
тя мужнього політрука. А 
як багато він встиг зро
бити! Комсомольський ак
тивіст, парторг, голова що
йно створеного колгоспу 
політбосіль на білофін- 
= фронті. добро.о.
лець, що пішов н., пійну 
У грізному 41-му році, — 
такий шлях вихованця на
шої Спілки, комуніста- 
політрука Єременка до 
того останнього рубежу, з 
Якого почалося його без
смертя.

В сучасних умовах зав
дання ідейного загарту
вання юнаків і дівчат на
буває особливо важливо
го значення. Адже мо
лодь становить тепер по
ловину нашого суспільст
ва. Причому кожні четве
ро з п яти комсомольців 
народилися вже після то
го, як пролунали останні 
переможні залпи Великої 
Вітчизняної війни. Поко
ління, що виросло в умо
вах 
жди 
від 
Ось 
полєгливо 
юнаків та 
чуття. Це 
ливо, що 
ідейна боротьба 
лодь. Наші 
роблять ставку на ідейне 
роззброєння молодого 
покоління, намагаються ос
лабити його революцій
ний ентузіазм, посіяти се
ред молоді скептицизм і 
аполітичність, схилення 
перед чужою нашому сус
пільству буржуазною мо
раллю.

«У нас, — зазначив у 
своєму виступі на міжна
родній Нараді комуністич
них і робітничих партій 
Генеральний секретар ЦК 
КПРС товариш? Л. І. 
Брежнєв, — є могутня 
зброя боротьби проти 
буржуазної ідеології — 
ідеологія марксизму-лені- 
нізму. Ми добре знаємо 
її силу. Ми бачимо, що 
наші ідеї дедалі більше по
ширюються в масах. Сьо
годні саме марксизм-лені- 
нізм перебуває в наступі, 
і цей наступ ми повинні 
розгортати все ширше...»

Комсомольські органі
зації України своє завдан
ня вбачають у тому, щоб 
виховувати кожну молоду 
людину ідейно пєр-еко.ча-

ною, відданою справі 
мунізму. Основою 
проведення цієї роботи є 
вивчення марксизму-лені- 
нізму і, в першу чергу, 
праць Леніна, до чого 
міжнародний форум ко
муністів закликав молоде 
покоління всього світу у 
зверненні про 100-річчя 
з дня народження В. І. 
Леніна.

Готуючи гідну зустріч 
ювілею вождя, комітети 
комсомолу організували 
масовий похід молоді за 
оволодіння ленінською 
теоретичною спадщиною. 
У республіці значно зрос
ла кількість гуртків по ви
вченню біографії В. І. Ле
ніна, створені ленінські 
народні школи, проходять 
ленінські читання, вміло 
використовуються ленін
ські музеї і кімнати на 
заводах, у колгоспах, 
школах, вузах. Важливу 
роль у справі ідейного 
загартування юнаків та 
дівчат відіграють Ленін
ські уроки і заліки, голов
на мета яких — тісно по
єднати засвоєння ленін
ських ідей з виконанням 
конкретних народногоспо
дарських планів. Комсо
мольські організації рес
публіки покликані й далі 
поліпшувати цю роботу, 
звертаючи особливу ува
гу на виховання молоді в 
дусі вірності ленінізму, 
беззавітної відданості Ко
муністичній партії.

Товариші! П’ятдесят 
років тому делегати І з’їз
ду комсомолу України 
звернулися з полум’яною 
відозвою до робітничої 
молоді земної кулі. «Сьо
годні, — заявили 
в сталеве кільце 
за пролетарську 
вплітається 
лоде зусилля 
тична Спілка 
Молоді України».

Життя не раз підтверд
жувало безмежну відда
ність нашої молоді своє
му інтернаціональному 
обов'язку. За щастя тру
дових народів Середньої 
Азії впав скошений бан
дитською кулею в бурем
ному 1918 році молодий 
робітник з Харківщини, 
комісар праці Туркестан
ської республіки Павло 
Полторацький. До остан
ньої краплі крові захища
ли обложений Мадрід 
славні сини комсомолу 
Василь Куций з Київщини 
та Микола Косочков з 
Дніпропетровщини. Разом 
з французькими партиза
нами громив фашистських 
загарбників Василь Позик 
з Вінниччини. Розміновую- 
.... ЛАП» плЛйіглГП АлЖІОУ. 
з Вінниччини. Розміновую
чи поля далекого Алжіру, 
смертю 
Микола

Даності справі комунізму 
0ихоВуЄГься нинішнє по
ління молоді. Комсо- 
Мол України дбає* ,що6 
КОЖен юнак, кожна Дівчи- 
на Линяли 0 6атьк,в- 
комуністіз їхню револю- 
ЦІЙНУ Лпистрасність, вогне- 
инй Р0МйНТизм і незгасну 
ненависть до класових во- 
РОГІВ- відчули особисту 
ВІАПОвіДальНІсть з0 0ПРавУ 
Революції,

У Рік 20-річчя перемоги 
НаА Фашизмом народився 
чУДовий патріотичний рух 
молоді Всесоюзний по- 
ХІД. ^ЛяГаМИ Р°ООЛЮЦІЙ: 
Но'* трудової і бойової 
Слави л5 яНського наро- 
ду- ЛИідаМна Україні по- 
Над 5 Мільйонів юнаків і 
Д,вчат ПгДйЩЛИ маршрута- 

неза^ніх подій. Во
ни Встац І или імена 25 
тисяч нХомих раніше 
героїв, Іришили за со- 

тИсящ пам’ятника і 
ебеліскі» МУЗЄ,В ' нуточ- 
К'в слави' ПоД°иги борців 
За наРо„- щастя живуть 
У Наши?Дн „иях. Слова че- 
атК°ГО КоМУніста Н?л,ус-а 

< J?xto не забутий, 
Н.ІЩо не обуто» стаЛИ ДЄ' 
В|3°м Нд3а ДНІВ-

Ми 3>ИХ Ащо бороть
ба Не ,НвєМ ' а Наш лю- 
™й вОпачікЧД імперіалізм 
°иноц4у г и третьої сві
тової п7й план дмерикансь- 
Кі агРегКИ’ ведуть бруА" 
ну війнуОр^ В’єтнамІ* зу- 
Хвало Вт Улються У внут
рішні Руц * Латинської 

-Ам*РикираАзії і Африки, 
ІХН| війсь.’ стоять сьогод- 
ні у 42 7аХаХ світу.

Знов НР9ширУЮТь по 
землі Т^Риої Німеччини 
м°лоли7ХІДк фашистською 

3 п₽о 
ПЄрекРоСиия «арТИ fBP°‘ 
пи націни” НЄдобитки,

6ОННСЬКІ Дантисти, Вже 
сьогодн Ре бундесвер ви
трачено отіе У ntor°Pa 
раза б; Чо^ ніж Гітлером 
На ПІАгоЬЛЄкУ ДО ВІЙНИ- 
« Усе Цс имагае ВІД Нас 
бути Пи« ° клИ віддавати 
°сі сидиЧнИ7неННЮ еконо
мічної т3м'боРоННО' МО” 
ryTHOCTi фЗНИ, посилю- 
вати Бій ,<о9О-патріотич- 
не вИх Ись иЯ молодого 
ноколіНнЛи вважаємо 
СВОЇМ °б0В" 
язком /нп^вати єдність 
армії 1 н'роДУ- як запо' 
відав ілліц Продовжуючи 
славні TrjJ'uui’ комсомо
лу ~ Ціе!Д Збройних Сил 
СРСР* Ко Гомельські ор
ганізації Л еСпублІКИ під
тримую^ рсні зв’язки з 
кораблямиТ’і підрозділами 
Червоног? п0рн°го Чор
номорсько Флоту, з 
військовц, авіаційними 

прикорД 0 е7ми* 3 час
тинами, е. зволяли міс
та і иаС іД '.пункти Ук
раїни Німецько-фа-
шистськи .загарбників. 
Важко пСния Ч'Нити вихов
не зна«е морального, 
вольовог і фізичного 
гарту, яК' Одержує мо
лодь У _ °нах «юних 
друзів Р^Янської Армії», 
у військоОП - спортивних 
таборах. уніоорситатах

ООЇМЛ. у
■ оМСЬНОВО - rire-fploTKHM ИІР- 

об'єднаннях і школах.
Для нас, 

нуле — не 
ки історії, 
молодість 
юність на*ДиХ 
юність тих, посивілих,

В

більшо- 
ви- 
він

переко- 
піддали 

катуванням, 
вирізали 

з 
Він загинув 

Семена 
названо кол- 
Мельники на 

в

мусь, живцем 
денікінцями 
ленко, комсомольці 
хідної України, які, 
шкодуючи свого^

МОЛОДИХ, ми- 
просто сторін-
Це нев'януча 

комсомолу, це 
батьків, 

< які 
присутні сьогодні в цьому 
святковому залі. їм, пред
ставникам старшого по
коління ройової юні 

країни, низький уклін, 
ненняЬКа л°Аяка ’• запев
не юнаВкі?МУ’ Щ° ВИХ°ВаН’ 
волюцій' й Та £ІВ~ЧаТ На ре- 
дищіях павХ боиових тра- 
ло, є і арт" 1 народу бу- 
важливіщавЖАИ буде най- 
муністичн завданням Ко
ді. Ми об°‘ Спілки Моло- 
тичній па'І^-ЄМО Комуніс- 
му народ.?1"' радянсько- 
України ш,° комсомол 
зростити Зр°бить все' що6 
К°Рчагіни?овЄкл ПОКОЛІННЯ 
Кошових МатР°с°вих' 
ких К ' Космодем янсь- 
п_ ' *°мсомольці та мо
го Д- Ре=Публіки завжди 

„ 1 Виконання свого
наисвящЄнн.іиОГО обов’
язку Захисту соціаліс
тичної БатЬківщини.

іоварИиіц Ми перей
маємо від баТЬків, стар
шого покоління і їхнє ко
муністичне сТавлення до 
пРаЦІ- КРащі трУДов* тРа‘ 
ДНЦії -комсомол республі
ки вважає сво’ім неоціни
мим багатством і примно
жує його. /Аолодь Ра
дянської України, вико
нуючи ленінський наказ 
бути Ударною групою, 
завжди виявляти свою іні
ціативу, сві- пОчин, пише 
славні сторінки трудово
го літопису з таким же 
ентузіазмом і завзяттям, 
з яким їх ровесники Йшли 
на штурм Зимового, гро
мили зовнішню І внутріш
ню контрреволюцій3-

Нові трудові традиції, 
що зароджувались і скла
дались у важких умовах 
відбудови нароДного гос" 
подарства, _  це рево
люційний переворот у 
ставленні до праці/ У сві
домості людей, визволе
них від пут капіталістич
ного рабства, Він знай-

праці,
за дострокове 
завдань п’яти-

біографії 
України міс- 

подвигів 
вузько-

кочегарки. Та- 
героїзм виявила

післявоєнні роки,
37 комсо- 

шахт, споруд-

ділянках 
індуст-

Харків-
тракторний! Тут 

на-

рекорди 
пра ц і. 
перших 

йшли трактори

У 
зма- 

механі- 
виявом 

моло- 
зма- 

ДО 
ста

ЦЇ Дні. 
М О Л О- 
за при- 
скрепе-

Ігнать-

п’ятирічки 
понад 40

зма- 
тисяч 

моло- 
про-

сільського

піднімається 
зріст 

людина 
- справжній 

невтомний творець, 
сміливий новатор. Комсо
мол та молодь України 
пишаються тим, що з їх
ніх рядів вийшли зачина
телі патріотичних рухів 
— Петро Кривонос, Дмит
ро Концедалов, Паша Ан- 
геліна, Марія Демченко, 
Марина Гнатенко, Макар 
Мазай, Іван Сидоренко та 
тисячі інших передовиків 
виробництва.

Нині прапор
праці в надійних __
шахтарів Кузьми Севери^ 
нова і Анатолія Сокола, 
металургів Віктора Ники- 
тенка, і Олександра Буль- 
ського, будівельників Ми
коли Кравченка і Леоніда 
Дузенка, трудівників сіль
ського господарства Ма
рії Савчин і Лідії Шевчен
ко, Василя Моторного і 
Валентини Ландара. Учас
никам соціалістичного 
змагання, як і попереднім 
поколінням, притаманні 
той же порив і творчі дер
занні?, прагнення зроби
ти більше і краще, влас-

на 
людина 
нового 

пат-

творчої 
руках

Сокола,

НЄ-

дні в усіх 
організаціях 

перші під- 
комсочюль- 

ле-

вони, — 
борців 
справу 

ще одне мо-
- Комуніс- 
Робітничої

тридцяті роки, в без
нал 

книгами, в 
«політбоях», 

народжувався 
світогляд,

духовного ідеалу

Кожедуба, Олесі

ось
ось

мирного часу, не зав- 
має необхідний дос- 

політичної боротьби, 
чому необхідно на

формувати у 
дівчат класове 

тим більш важ- 
у світі точиться 

за мо- 
вороги

героя загинув 
Пяскорський з 

Хмельниччини, а відваж
ний комсомолець-танкіст 
із Запоріжжя Петро Каза- 
рик разом з бойовими то
варишами віддав своє 
життя, рятуючи від смерті 
чехословацьких дітей і 
жінок, спровокованих
контрреволюціонерами.

Братерська дружба, 
чуття єдиної родини В ГО
ДИНИ найтяжчих випробу
вань надихали юнаків і 
дівчат на героїчні 
ги. Вони живуть і працю
ють, відчуваючи і ' 
часткою великої а 
борців за соціальне і 
ціональне визволення, 
мир, демократію і соціа
лізм.

Всім серцем юнь нашої 
республіки сприйняла і 
одностайно підтримує іс
торичні документи, прий
няті міжнародною Нара
дою комуністичних і ро
бітничих партій у Москві. 
Заходи спрямовані на 
згуртування лав всесвіт
нього антиімперіалістич
ного фронту, знаходять 
гарячий відгук у юних 
серцях, породжують Праг
нення ще більше зміцню
вати радянську державу, 
що йде в авангарді бо
ротьби за світле майбутнє 
людства. Комсомол Укра
їни палко схвалює рішен
ня червневого Пленуму 
ЦК КПРС і заявляє про 
свою рішимість високо 
тримати прапор пролетар
ського інтернаціоналізму, 
внести гідний вклад б тор
жество великих ідей 
марксизму-ленінізму.

Товариші! У своїй істо
ричній промові на III 
з’їзді РКСМ В. І. Ленін 
закликав комсомол стати 
в авангарді боротьби за 
здійснення культурної ре
волюції, за те, щоб пере
творити нашу країну з 
темної і неписьменної на 
країну всебічно освічених 
людей.

І комсомол, виконуючи 
це ленінське доручення, 
став застрільником боро
тьби за ліквідацію не
письменності, проведення 
всеобучу і підготовки кад
рів нових спеціалістів. Від
криття шкіл, хат-читалень 
і клубів, штурмові та 
ударні декади лікнепу, 
культбуксири, участь у 
роботі добровільного то
вариства «Геть неписьмен
ність», яке очолив всеук
раїнський староста Григо-. 
рій Іванович Петров- 
ський ~ ось далеко не

і 
подви-

себе 
армії . 
і на

зв

повний перелік форм і 
методів комсомольського 
походу за нову соціаліс
тичну культуру на Україні. 

Найпопулярнішими се
ред молоді стали гасла: 
«Від знання зброї — до 
озброєння знаннями!», 
«Кожен комсомолець по
винен навчити одного 
письменного!».

Хотілося б навести 
один документ. Йому со
рок років, 
ціла епоха 
нас ті часи, 
розписався, 
що
VIII з’їзду ВЛКСМ 
нав - 
моти.
сенко». Не важко 
ми рядками уявити почут
тя людини, яка відкрила 
для себе цілий світ, захо
ваний у книгах!

Від шкіл лікнепу і ро- 
бітфаків ми прийшли сьо
годні до найвищих вер
шин науки і техніки, ство
рили і “ 
найдосконалішу 
освіти. Досить 
що СЬОГОДНІ Г-- 
зах Харківської області, 
навчається у півтора раза 
більше студентів, Ніж В 
усій Туреччині.

Ось де справжня куль
турна революція! І здійс
нюється вона під мудрим 
проводом нашої партії, 
наполегливо і послідовно' 
їй чужі блюзнірство і 
глум з вікових здобутків 
людського розуму, аван
тюризм і невігластво, які 
так полюблюють сучасні 
ідолопоклонники по той 
бік китайської стіни.

Розпочатий з ініціативи 
В. І. Леніна комсомольсь
кий похід за знання триває 
і розвивається. Комсомол 
республіки вбачає своє 
благородне покликання в 
тому, щоб і далі'поліпшу
вати роботу з учнями, ак
тивно сприяти здійсненню 
переходу до загальної се
редньої освіти, Ширше за
лучати молодь до навчан
ня у вечірніх 1 заочних 
школах.

Ми вважаємо своїм 
священним обов’язком і 
далі удосконалювати ро
боту чотиримільйонної 
піонерської 
республіки, 
вйм вожатим 
галстучноі’

Новими 
вченні та 
50-річний 
молу України 
молоді вчені, 
студентів 
зрослому 
глибокого 
знаннями, 
ппплмгиі 
знаннями, 
допомозі 
в пропагандистській 
культурно-освітній 
ності. Особливо 
про це свідчить 
дентських будівельних за
гонів. За останні п’ять ро
ків вони лише житлової 
площі ввели В ДІЮ СТІЛЬ
КИ, що її вистачило б для 
міста з 30-тисячним насе
ленням.

Великий Жовтень від
крив перед сотнями юна
ки» » дівчм незнані рані
ше творчі можливості. Ко
лишні наймити і чорноро
би ставали поетами, ху
дожниками, музикантами. 
І зараз можна було б на
звати імена 
чів науки 
яким путівку 
комсомол.

Товариші! 
комсомол йде за партією 
комуністів з перших днів 
свого існування. Оглядаю
чи п’ятдесятирічний шлях 
нашої Спілки, ми ще й ще 
раз переконуємося, що 
радянська молодь всіма 
своїми успіхами і досяг
неннями, своєю долею зо
бов’язана Комуністичній 
партії, радянському наро
дові.

Партія завжди 
дала юнацький 
тичний рух як 
складову частину 
ційного процесу. Вона до
помагала й допомагає 
розробляти принципи ді
яльності комсомолу, ви
значати його політичну ЛІ
НІЮ, ГОЛОВНІ ЦІЛІ і поточні 
завдання. Партія постійно 
оберігала і оберігає Ко
муністичну Спілку Моло
ді від впливу дрібнобур
жуазної стихії, опортуніз
му і ревізіонізму.

Згадаймо, яку жорсто
ку і безкомпромісну бо
ротьбу за молодь, за чис
тоту ідейних та організа
ційних основ молодіжно
го руху довелося вести 
нашій партії проти воро
гів усіх мастей — меншо
виків, есерів, бундівців, 
троцькістів. Керуючись ле
нінськими настановами, 
Комуністична партія Ук
раїни не дала Спілці мо
лоді стати на хибний шлях 
«авангардизму», так зва
ної «рівноп р а в н о с т і», 
«юнацького синдикаліз
му», розгромила намаган
ня троцькістів відірвати 
комсомол від партії. Чо
му ми про це говоримо? 
Тому що й тепер, як І ко
лись, .наші класові вороги 
намагаються ослабити
вплив марксистсько-ленін
ських партій, на молодь,

Але, здається, 
відділяє од 

«Я, що нижче 
повідомляю, 

тов. Шиба рішення 
і вико

навчий мене гра- 
Незаможник Вла- 

за ци-

найпередовішу і 
...... систему 

сказати, 
лише у ву-

організації 
бути зразко- 

червона. 
дітвори, 
успіхами в На_ 

зустріли 
Комсо- 

студенти і 
Активність 

виявляється ( В 
прагненні до 

оволодіння 
і в конкретній 
виообниитву. .і, 
і в конкретній 
виробництву, і 

те 
діяль- 

яскраво 
рух сту-

праці 
ювілей

багатьох дія- 
й культури, 
у життя дав

Ленінський

розгля- 
комуніс- 
важливу 
револю-

вдихнути «Друге життя» в 
ревізіоніст- 
заражають 

отрутою 
нігілізму, 

революційних

троцькістські, 
ські теорії, 
юнаків і дівчат 
націоналізму, 
зневіри в і— , • «---— І Г1 П
ідеалах. На прикладі Ки
таю ми бачимо, в яких 
підступних і мерзенних 
справах можуть викорис
товувати молодь догмати
ки і великодержавні шо
віністи.

Історія вчить нас класо
вої пильності та стійкості 
і ми ще уважніше прислу
хаємось до настанов рід_ 

г,і йдемо 
дтримкою і

ної партії, завжди 
до неї за пі, 
порадою.

Важливим 
документом, 
програмою 
ності на сучасному

політичним 
конкретною 

нашої діяль- 
_ -» —..«лп/ етапі

є Постанова ЦК КПРС 
«І іро 50-річчя ВЛКСМ і 
завдання комуністичного 
виховання молоді». Бать
ківським піклуванням про 
молодь пройняті матеріа
ли вересневого (1968 р) 
Пленуму ЦК КП України, 

обговорив питання 
тійно7о°Г° ПОСИлення пар- 
1 ?Г° керівництва ком- 

,ія-сомольськими органіааці

Ленін і партія 
надавали 
чення роботі 
безпосередньо 
лоді. 
ки Іо*?ЛЙВа>КЛИвІШІ АІЛЯН’

комсомольської робо 
:иХІ1|ОЧОЛЮЮть комУністи 
ХХПІ з ІЗД КПРС ще ОИІ?Р 
луДНяк резЧЄННЯ “^мо
лу як резерву партії. Те-

ВЛКСМВИ ВИКЛК5ЧНО через

Нерозривний 
спадкоємність 
нових поколінь 
чення сили й

завжди 
великого зна- 

комуністів 
серед мо- ■

зв’язок та 
старих і 
— свід- 
нездопан- 
•..-ї рево-

чення
ності соціалістичноїАпПаН~ 
пюції. Перший Р во‘ 
ЦК КП уи""- СЄкР°тар 
Юхимович Шелест уПкЄТР° 
«Історичне С У Ннизі 
молоді» Покг,икання
«Спільна мета і П’Акресл»<>є: 

зХд;"1'6ЛЬНй 6°- 
ли В комуністи 6 ЄАнУ°а- 
людей різних п* ₽ЯАах 
Старші внопи нонопінь. 
Цінну спп ІИ 0 Рев°пю- літинчунисгрГоуС0?;иттевии 

Ні знання, а молідТ^“ 
давала їй свій енту^;* А~ 
порив. Так і
тепер, сак 6УЯО ’за,,'’“*'» “

лавах 
Шко- 
г«рту 
Мідь- 
Аало 

' на 
.». у* 
скла- 

які ставила 
Комуністична

Перший

о3а 50 Років у 
" ^ц^ни 

пройшли близько™ й 
ион.в чоловік. °и18 
ЗМОГУ нашій -
всіх етапах їі »• ч*п,лЦі 
да%т^.’Л-^ТІ- 

пішно розв язувати 
дні завдання, 
перед нею 
партія.

Дозвольте від імені на
шого святкового пленуму 
сердечно подякувати всім 
комуністам, комсомоль
ським працівникам та ак
тивістам нинішнього і 
старших поколінь - !їх са
мовіддану, натхнем» у пра
цю по вихованню л'Олодіі 
побажати їм 
щастя, нових ус:і*?Ло Я'

Товариші! У пєр-.0уйень 
аидатноі події в житті ра
дянського народу, всього 
прогресивного людства 
ЮО-річчя з дня народжен
ня вождя світового про
летаріату ми урочисто за
являємо, що кожен з нас, 
де б він не працював, 
щоб не робив, ні на крок 
не відступить від заповіту 
Володимира Ілліча Леніна, 
йти шляхом героїв Жовт
ня, наслідувати ЇХ без
страшність, їх мужність.

Молодий револЮЦІ°нер 
нашого часу —

це — той, хто 
бореться за ідеї 
ської партії, свято 
гає і примножує 
традиції старших 
лінь;

це — той, хто сСри,ЄЛбє 
розумом вбирає 0 сЄ - 
марксистсько ч лєнінськии 
світогляд, поєднує в с0°’ . 
класовій позиції слово і 
дію, думку і справУ'

це ---  ТОЙ, Хто КОТКНИ'-.
прожитим днем ЗМІЦНЬОЄ 
могутність Батьківщини;

це — ТОЙ, ХТО ПОСЛІД00' 
но виступає за гор>*есГВ 
принципів пролєтарсьКОГ° 
інтернаціоналізму, гюда 
моральну і маТ°РіаЛЬ”?, 
підтримку гер°‘чНОМ ■ 
в’єтнамському нар0*4001 
всім патріотам, які борю
ться за своє соЦІаяьНЄ 1 
національне визволенНЯ'

Нам, комсоМОльЦЯМ 
60-х років, батьки пеРеДа7 
ли у спадщину величні 
завоювання соціалізму- 
Нам довірили свяШеНКУ 
справу —' втілЮ0ат“ В 
ікиття безсмертні 'Я61 8Є_ 
ликого Леніна. | за Иє мИ 
знову й знову дякУємО 
нашій мудрій партії, знову 
й знову повторюємо:

__  3 ---------: Лені
ним —

— з
ним ---

— з
ним ---
Привалі оплески],

(Доповідь тов. 
Капта неодноразово пере
ривалася оплеснамнЬ

партією 
всюди!
партією 

завжди!
партією 

в усьому!

1

і

I

А. ..г

активно
ЛЄНІН- 
збері; 
славні 
гтоко-

ЛєнІ-

Лені-

Лемі-

О. є

/
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Промова товариша П Ю. ШЕЛЕСТА
(Закінчення. Початок на 1-й стйр.).

Товариші! Справа, за яку боролися 
старші покоління революційних бійців, 
живе і торжествує. Під керівництвом ле
нінської партії трудящі республіки ус
пішно здійснюють грандіозну програму 
комуністичного будівництва. Творчі буд
ні наших людей сповнені трудовими звер
шеннями у боротьбі за перетворення в 
життя рішень XXIII з’їзду КПРС _ і 
XXIIІ з’їзду Комуністичної партії Ук
раїни.

На заводах і фабриках, на колгоспних 
і радгоспних ланах, в наукових лабора
торіях молодь України свято виконує 
ленінський заповіт: «Тільки в праці ра
зом з робітниками і селянами можна 
стати справжніми комуністами». Бона - 
віддає всі свої сили, знання і талант со
ці алістичіїій Батьківщині.

Партія у всій своїй діяльності виходить 
з ленінських настанов про те, що бу
дівництво комунізму — не свідома твор
чість мас. Марксистсько-ленінське вчен
ня — неоціненна скарбниця, з якої ко
жен комуніст, кожен комсомолець, усі 
трудящі черпають сили і натхнення у 
боротьбі за торжество комуністичних 
ідеалів.

Комсомольські організації повинні опа
нувати цю науку, вчити юнаків і дівчат 
будувати життя по Леніну, наслідувати 
ленінську революційну пристрасність, 
мужність, непримиренність до ворогів 
робітничого класу.

Необхідно враховувати, що міжнарод
ний імперіалізм посилює політичну і 
економічну боротьбу проти світу соціа
лізму, вдається до воєнних провокацій. 
Наші класові вороги всіляко намагаю
ться розширити ідеологічний вплив на 
радянських людей. Головну ставку вони 
роблять на політично незрілу частину 

населйння. Імперіалістична пропаганда 
прагне відвернути молбдб покоління від 
проблем сучасності, розтлити душі юна
ків і дівчат отрутою аполітичності і скеп
тицизму, «нейтральності» у класовій бо
ротьбі.

Вдаючи з себе «друзів молоді», спе
кулюючи на її недосвідченості, деякі по
літикани за кордоном намагаються ви
користати нестійку частину юнацтва в 
своїх егоїстичних інтересах, повернути 
її проти соціалізму.

Ось чому нам завжди необхідна полі
тична, революційна пильність, мобілізо- 
ваність, вміння розпізнавати ворога, як 
би він не маскувався, давати рішучу 
відсіч будь-яким проявам ворожої ідео
логії, правого і «лівого» опортунізму, на
ціоналізму. Молоді потрібне глибоке по
чуття відповідальності за те, шо їй вру
чили і довірили старші покоління.

Комсомол покликаний розвивати у мо
лоді високу свідомість, класовий підхід до 
розуміння всіх явищ суспільного життя, 
готовність зі зброєю в руках захищати 
здобутки Великого Жовтня. Ніколи і ні
кому не вдасться похитнути відданість 
нашої молоді справі партії, великій спра
ві Леніна! (Тривалі оплески).

Червневий Пленум Центрального Комі
тету КПРС розглянув підсумки міжна
родної Наради комуністичних і робітни
чих партій, одностайно схвалив прийняті 
на ній документи і діяльність делегації 
КПРС на чопі з Генеральним секретарем 
ЦК КПРС товаришем Л. І. Брежнєвим, 
яка внесла великий вклад у справу під
готовки і проведення Наради. Пленум 
підкреслив, що ия Нарада є великим ус- 
піхом комуністичного, робітничого і всьо
го визвольного руху. Вона ознаменувала 
важливий етап на шляху зміцнення між
народного комуністичного руху, поси
лення боротьби проти імперіалізму.

Пленум ЦК КПРС відзначив, що для 
антиімперіалістичної боротьби й рбзвит- 
ку революційного процесу ВИНЯТКОВО 
важливе значення мають економічні ус
піхи, науково-технічні досягнення і зміц
нення оборони Радянського Союзу. Все 
це вимагає від нас працювати ще напо
легливіше і забезпечити виконання і 
перевиконання державних планів і зав
дань п’ятирічки, опанувати нові висоти 
в галузі науки, техніки, культури, мис
тецтва.

Комуністична партія і радянський на
род здобули непохитний авторитет серед 
усіх трудящих земної кулі своїми все
світньо-історичними перемогами у кому
ністичному будівництві, своєю повагою 
і безкорисливою допомогою народам, що 
борються за свободу і незалежність, 
своєю стійкістю у боротьбі за мир, 
дружбу, соціальний прогрес і безпеку 
народів.

Патріотичний і інтернаціональний обо
в’язок молоді полягає в тому, щоб своєю 
працею створювати матеріальні блага, 
зміцнювати економічну і оборонну мо
гутність нашої Вітчизни, усіх країн со
ціалістичної співдружності.

Виховання юнаків і дівчат в дусі жи
вотворного радянського патріотизму, 
непорушної братерської дружби народів 
і пролетарського інтернаціоналізму по
винно завжди бути в центрі уваги ком
сомольських організацій.

Звертаючись до молоді, Ленін говорив: 
«Перед вами завдання будівництва і ви 
його можете розв’язати, тільки оволодів
ши всім сучасним знанням.::». Знан
ня — це наша зброя у боротьбі за ко
мунізм. І комсомольці, вся наша молодь 
повинна володіти цією зброєю. А щоб, 
цього досягти, необхідно розвивати у 
всіх юнаків і дівчат потяг до знань, ба
жання оволодіти вершинами науки.

Спід зміцнювати зв’язки комсомоль
ських організацій з науковими заклада
ми, допомагати молодим вченим У твор
чій праці, формувати у них марксист- 
сько-ленінський світогляд. Треба більше 
працювати з творчою молоддю, Дбати 
про підвищення її професіональної Май
стерності і ідейне загартування.

Нині у лавах комсомолу України —- 
сотні тисяч інженерів, агрономів. Учите
лів, лікарів. Кожен другий комсомолець 
має вищу або середню освіту, кожний 
другий вчиться. Комітети КОМСОМОЛУ по. 
винні повсякденно і наполегливо Дбати 
про загальноосвітнє, професійне і куль
турне зростання нашої молоді, про роз
виток її здібностей і талантів, Ф13Ичне 
загартування. Тільки за цих умов буде 
досягнуто успіхів.

Серця радянських людей сповиє»1 гор. 
дості за нашу чудову молодь, Ш»Р0Та її 
інтересів, всебічна підготовка, революцій, 
ний запал, патріотичні діла викликають 
загальне захоплення.

Молодим людям хочеться зробити 
щось велике і корисне. Воші захоплені 
мрією про подвиги в ім’я Батьківщини. 
Молодь — це сила і енергія, краса і гор. 
дість, це наше майбутнє.

Завдання комуністичного будівН’Щтва, 
вказував Ленін, «Ні в якому разі не щ0.’ 
же бути розв’язане героїзмом окремого 
пориву», воно «вимагає найтриваЛПііоГо> 
нанупертішого, найгруднішого героїзму 
масової і буденної роботи». ЗавДацНя 
кожної комсомольської оргаяізаііі1 ЬцХо. 
вуватн в кожного юнака і дівчини ПоВа. 
гу до щоденної буденної прані »а Ко_ 
рнсть суспільства. Адже ж в умова* со_ 
ціалізму і малі справи часто стають 
лихими, загальнодержавними.

Дорогі товариші! Комсомол за.в>кди 
був і є вірним помічником і наДійним 
резервом партії. Всі успіхи, доС^уіі 

багатомільйонною армією комсомольців 
і молоді, — результат мудрого керівни
цтва Комуністичної партії.

В керівництві партії — сила, слава і 
честь Ленінського комсомолу. В нашій 
республіці комсомольські організації є 
на кожному підприємстві, будові, в кол
госпі і радгоспі, в усіх навчальних за
кладах і установах. Комсомол об’єднує 
кращих представників молоді, залучає 
їх до активного громадського життя, 
згуртовує молоде плем’я у монолітні ря
ди комунарів-одноду.мців.

Ленінська Комуністична Спілка Мо
лоді України — бойовий загін ВЛКСМ — 
стала справжньою школою комуністично
го виховання молоді. Вісімнадцять міль
йонів юнаків і дівчат пройшли цю.чу
дову школу. І сьогодні, в день 50-річчЯ 
комсомолу України, всі ми, ваші батьки 
і діди, чия молодість пройшла в павах 
славної комсомолії, висловлюємо їй 
свою палку любов і глибоку вдячність. 
(Оплески).

Чотирьохмільйонна Комуністична Спіл
ка Молоді України всією своєю діяль
ністю, героїчними ділами, беззавітним 
служінням Комуністичній партії і соціа
лістичній Батьківщині з честю виправдо
вує звання Ленінської. Будьте ж зав
жди гідними нього великого імені, гід
ними тієї великої мети, за здійснення 
якої бореться наш народ, наша славна 
Комуністична партія!

Товариші! Ленінський Центральний 
Комітет КПРС і Радянський уряд висо
ко оцінили діяльність комсомолу Украї
ни і його активну участь у соціалістич
ному і комуністичному будівництві та 
вихованні молоді. Президія Верховної 
Ради Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік нагородила Ленінську Кому
ністичну Спілку Молоді України орде
ном Жовтневої Революції. (Бурхливі, 
тривалі оплески. Всі встають).

Мені випала висока честь і щастя 
виконати доручення Президії Верховної 
Ради Союзу РСР — вручити комсомолу 
України орден Жовтневої Революції. 
(Оплески).

П. Ю. Шелест оголошує Указ і при
кріплює орден до прапора республікан
ської комсомольської організації. А в 
цей час у глибині сцени, поряд з маке
тами орденів Леніна і Червоного Пра
пора з’являється зображення ордена 
Жовтневої Революції. В залі гримить 
овація, звучать здравиці на честь Кому
ністичної партії, Ленінського Комсомолу, 
лунають вигуки: *Ура!», «Слава!».

Дорогі комсомольці і комсомолки, про
довжує тов. Шелест, віднині на Черво
ному прапорі Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України поряд з ордена
ми Леніна і Червоною Прапора буде 
вічно сяяти орден Жовтневої Революції. 
(Оплески).

Будьте гідні у всіх своїх ділах і житті 
цієї високої нагороди!

Центральний Комітет Комуністичної 
партії України. Президія Верховної Ра
ди і Рада Міністрів Української Радян
ської Соціалістичної Республіки доручи
ли мені передати вам найкращі приві
тання і сердечно поздоровити вас з но
вою почесною нагородою Батьківщини. 
Бажаємо вам, юні друзі, всім юнакам і 
дівчатам України нових успіхів у праці 
і навчанні, великого щастя і міцного 
здоров’я. (Тривалі оплески).

Хай високі і заслужені нагороди ком
сомолу України надихають і кличуть 
комсомольців і всю молодь республіки 
на нові подвиги і звершення в ім’я ве
ликої, гаряче любимої Комуністичної 
партії і соціалістичної Вітчизни, в ім’я 
торжества безсмертних ідей марксизму- 
ленініЗму. (Тривалі оплески).

На закінчення промови тов. Шелест 
оголошує привітального листа комсомолу 
України від Центрального Комітету Ко
муністичної партії України.

В залі знову спалахує овація. Всі вста
ють. Учасники урочистого пленуму скан
дують: «Ленін з нами!», «Ленін з на
ми!».

ь

*

товар
Шановні товариші, дорогі друзі! 

Сьогодні Ленінський комсомол, мо
лодь всієї нашої неосяжної Бать- 
ківшини Відзначають оО-річчя слав
лю комсомолу України, одного з

І країни, одною зІ хької KomvS ? всесоюзноі Ленін- 
» ■ Наша їЛп СГВЧН?‘ Молоді.

•Високо ОКІНі.ГІЯ' ^а ія,ИСЬКНЙ уряд •ЛОВІ НодЇЇ- і Лу-
-рубліки т К°АІСОМО->У вашої рсс- 'й н ;-ЛСТІн °рдс!і -- 
Вручив цл ^в°''1І0Ц‘ї. ЯКИЙ ЩОЙНО 
перший ЦК КПРС,
Паїїік СЄкРетар ЦК Компартії Ук- 
КОЯї„1оварі,ш Н- ю- Шелест, при
йом .* ° ’’Рнпор республіканської 
еоія u льської організації. Ця ви- 

!1ІОро;іа Батьківщини — нове 
. 1 визнання визначних за

лай. ~ комео?>,олу України, самовід- 
їм 01 ..”атРіотнчпоі діяльності укра- 

'ської молоді, яка всю свою кипу- 
иу енергію віддає великій справі 
° У л і в н и ц т в а комунізму.

Б цьому залі зібрались люди різ
них комсомольських поколінь. Імена 
багатьох з них золотом вписані й 
сторінки історії героїчного Ленін
ського комсомолу. Тут зібрались і 
Г|- хто сьогодні своїм розумом, пра
цею, талантом і боротьбою продов- 
'*■“- __  ____ і ком-

-...злу. Дозвольте, дорогі товариші, 
ВІД імені Центрального Комітету 
ВЛКСМ, від імені комсомольських 
делегацій Російської Федерації, всіх 
союзних республік, міст-героїв Мо
скви і Ленінграда в цей урочистий, 
радісний, хвилюючий і ласкавий 
День палко і; сердечно поздоровити 
всіх _ комсомольців, .молодь Радян
ської У країни, ветеранів партії і 
комсомолу._ «сіх комуністів і трудя
щих рее’^'^іли із знаменним, золо- 

^-пінчям ЛКСМУ 
1 '/»ОДОЮ Ь:>ТЬ'\ІВиЦ1:І.'.

КомсКио.1 і країни — цс слава і 
гордість Всесоюзної Ленінської Ко
муністичної Спілки Молоді. Героїч
ний шлях Л|*\СМУ, вірного помічни
ка Комуністичної партії, нерозривно 
зв’язаний 3. ’’-торією нашої багато
національно’ Вітчизни, з боротьбою 
робітничого класу, колгоспного се
лянства, трудової інтелігенції за пе
ремогу соціалізму j комунізму, за 
перегворені'!і в життя безсмертних 
ідей велико’’0 Леніна. Ми ніколи 
не забудемо подвиги тих, хто бився 
з ворогами Революції на полях гро
мадянської вінцщ Х1О закладав 
основи інД> Ріалізації країни і кол-

V-. жУють писати славну історію 
.-.^гсомолу. Дозвольте, лопоті това

в

лена одна думка: документи, прий
няті Нарадою, Постанова червневого 
Пленуму ЦК КПРС стануть жиг- 

мільйонів

госпного ладу, хто штурмував рейх
стаг і відроджував з руїн фабрики 
та заводи. З нами назавжди зали- _ _
шаться імена легендарного героя тєвою програмою для 
Миколи Щорса, співця комсомоле .юних борпів. 
ської юності Миколи Островського, Той інтерес, який виявила 

' ....... „апотлпіп пиплбииптий ГЇРТ- 
Мйколи Щорса, співця комсомоль
ської юності Миколи Островського, 
перших новаторів виробництва Пет- 
рЯ .Кривоноса, Паші Ангеліноі, 
безстрашного аса Івана Кожедуба 
і дач інших синів і дочок радян- 
сфкоцо народу. І сьогодні, звергаю
чись до старших поколінь комсо
мольців республіки, ми від усього 
серця передаємо вам, дорогі^старші 
товариші, слова найпалкішої любо- 
вік признання і вдячності. Доброго 
вам. здоров’я, бадьорості, радості і 
щастя!

Неможливо перелічити імена т-х, 
кого виховав комсомол України. Це 
ціла плеяда видатних діячів нашої 
партії, Радянської держави, комсо
молу, соціалістичної промисловості, 
сільського господарства, науки, 
культури, спорту. Студентом Київ
ського політехнічного інституту був 
у свій час один з видатних учених 
нашого часу, конструктор радян
ських космічних систем, академік 
С. П. Корольов. На українській 
землі здобули крила для польоту в 
космос Павло Попович і І еоргій 
Береговий. Приклад старшого поко
ління комсомольців республіки став 
джерелом мужності і героїзму, 
натхненної прані і творчості, безза- 
вітного служіння ідеалам комунізму 
для всієї радянської молоді.

Свій ювілей Ленінський комсомол 
України відзначає через кілька днів 
після події величезної історичної 
ваги, яка багато в чому визначає 
долю нинішнього молодою поколін
ня планети, — міжнародної Наради 
комуністичних і робітничих партій. 
Юнаки і дівчзТа нашої країни одно
стайно, цілком і повністю схвалили 
внутрішню і зовнішню політику Ко
муністичної партії Радянського Со
юзу, її Центрального Комітету, По
литбюро ЦК КПРС, діяльність де
легації Ц1< КПРС, яку очолював 
товариш Л. І. Брежнєв. Про це 
красномовно свідчить великий потік 
листів і телеграм, які надійшли на 
адресу Наради, Центрального Комі
тету партії і Центрального Комітету 
комсомолу від комсомольських ор
ганізацій. юнаків і дівчат нашої 
країни. Тільки від молоді України 
на адресу Наради надійшло близько 
півтори тисячі листів. В них вислов-

.юних бориів.

коьа,
ту Комуністичної партії України 
республіканська комсомольська ор
ганізація буде й надалі виховувати 
справжніх " комсомольців-ленінців, 
мужнє, високоідейне покоління мо
лоді, готове виконати будь-яке зав
дання нашої партії і уряду. Цент- 

«амітс.т ВЛКСМ впевне- 
■' “итове виконати будь-яке злв- 
лання нашої партії і уряду. Цент
ральний Комітет ВЛКдЗМ впевне
ний, піо висока нагорода Батьків
щини викличе ноис піднесення всієї 
політичної, ідеологічної і організа
торської роботи комсомолу України. 
КОМСОМОЛЬЦІ і вся молодь респуб
ліки зустрінуть ювілей вслнаого 
вождя ударною працею, airecvib 
гідний вклад в розвиток промисло- 
восгі, сільського господарства, на
уки, культури, мистецтва Комсо- 
MO/1 України і далі буде найвірні- 
ші|м, найнадійнішим, найбільш бс- 
йовим помічником Комуністичної 
партії України.

На ознаменування великих успі
хів у справі виховання молодого 
ПОКОЛІННЯ в дусі вірності Комуніс
тичній партії Радянського Союзу, 
великому Леніну, відданості соціа
лістичній Батьківщині, за активну 
участь у господарському і культур
ному будівництві і в зв’язку з 
оО-річчям ЛКСМУ, Центральний Ко
мітет ВЛКСМ нагородив Українську 
республіканську комсомольську ор
ганізацію Почесною Грамотою ЦК 
ВЛКСМ і- Нам ятним Червоним 
прапором ЦК ВЛКСМ і передає 
його на вічне зберігання Централь
ному Комітетові комсомолу Ук
раїни.

Тов. Гяжельников передає також 
вітальний адрес комсомолові рес
публіки від ІІК ВЛКСМ. В цьому 
адресі, говорить він наприкінці, ви
словлено впевненість Центрального 
Комітету ВЛКСМ r тому, шо ком
сомол Украі/ш зробить усе, іиоб 
бути ГІДНИМ СИНОМ Комуністичної 
партії України, бути найбільш бо
йовим загоном Всесоюзної Ленін
ської Комуністичної Спілки Мо
лоді.

Хай живе Ленінська Комуністич
на Спілка Молоді України!

Хай живе наша велика соціаліс
тична Батьківщина!

Хай живе Комуністична партія 
Радянського Союзу та її бойовий 
штаб — ленінський Центральний 
Комітет!

(Виступ тов. Є. М. Тяжельникова 
не раз переривався оплесками).

молоді, організа .професіями. В ПаХ конкурсів за 
коління ще і.'еп'ят' старшого по- 
30-х років: ‘°Єо2„^,ІОУ1ь »о»»:»™ 
мом», «Складемо д'ємо ’«мішму- 
відмінйв». АД" сьогптЛ“кзамє" 
оволодіт^.^іиЛ?.1. “? 
оволодіти с'і\1уМ0М. Керування
сучасними йми. нові принци
пи і метот»^^ гіодзрюаания вима
гають уже . 1 комсо’
мольські о?Г!х- її!'* Жадновського 
заводу Ва. у’щі13 иовокраматорсько- 
го машнл'\-м!нП' оГо заводу імені 
Леніна. *сні Абакумова міс
та Донеіі^. ” піУ’0ЧИСЬ Г’ДР° зу‘ 
стріти 1б(У а.’ з дия народження 
в. І. Лені?1 ’’’’виступили 2 патріо
тичним по?4. почати масовий
похід ко.мс ’’’о^’ців і молоді за під
вищення з^льноаСвітньог0 і тех
нічного рів?‘Зй)офссіональної май
стерності, з ■ 'іолодіния досягнен
нями наук.? техніки під девізом 
«Від техмін: ’;.мУ — до техмакси- 
муму». Сер металургів України 
широку підт'1 іку знайшла ініціати
ва комсомо р”\<0-молодіжного ко
лективу Єго с ЇІроскуріІіа із Запо
ріжжя •— Пп йЄСТН до ювілею ВОЖ
ДЯ 250 швиКяііх плавок.

Уеі ці .приклади свідчать про те, 
ЩО ПІДГОтд к’ до лрнінського юві
лею стала Сп двДі масовим явищем, 
вона виклик,?-} новий зліт трудової 
і політично^ Живності молоді. На 
ленінській зг-ітовій вахті сьогодні 
працюють 2а' тисяч комсомольсько- 
молодіжних колективів промислових 
підприємств транспорту та будов. 
18 тисяч ко^ермольсько-молодіжних 
колективів коттОСІ1ІВ і радгоспів рес
публіки.

Для Ленінського комсомолу немає 
нічого вищого і благороднішого, 
ніж влко.,\ іати .«.-повії.и Володими
ра Ілліча ^е'ііна. самовіддано боро
тися за сПРа^у, якій він віддав усе 
своє життя- В працях В. 1. Леніна 
молодь знаходить невичерпне дже
рело натхнення, революційної при
страсності. мУжнбсті, дії, вміння 
служити св°е.му класові, партії і 
народові. <-'Сь чому Ленінський за
лік, до якого ВКЛЮЧИЛИСЯ всі КОМ
СОМОЛЬЦІ 1 Молодь республіки, ви
кликає таКІ>ц жвавий інтерес. 
Безпосер.еД”е Звернення до ленін
ської теорет’’чної спадщини, до жи
вого ленінського слова посилює 
.міцність ІДс”’іих позицій нашої мо
лоді, допомагає юнакам і дівчатам 
стати справжніми бійцями-ленінця-

партії про Ленінську Спілку Молоді. 
Славний шлях комсомолу Украї

ни — ие тривожна молодість тих, 
хто укладав перші шпали Боярської 
вузькоколійки під Києвом, хто по
чинав стахановськнй рух, хто буду
вав Комсомольськ-на-Амурі і тричі ЧНІіав Стаханов»., г ...є, э,р;;
вав Комсомольськ-на-АМ5Р * >
шгур.--'У»а»Пе^ь™хг СПОРУД— 
ГмеХргП, “дроїлскгросгзпкій. 
освоєння Цілинних і Г,СРСЛОГ’““ОХ1,;!І1, 
«пні ясе це хвилюючі сторінки 
Кп рса.убліка.іськоі ком= 
ської організації, які написами 
^хнеяной працею У«Ра'»«к0'”°и 
лоді. Де могли вирости, ким могли 
бути виховані такі -я10-}’’. я.к 
сій Стаханов, Макар Мазаи, Марія 
Демченко, Марина Гнатенко, Павло 
Попович? їх виховали Комуністична 
партія, Ленінський комсомол.^ При
клад цих людей справляє наш лио- 
ціе враження на молоде покоління 
Країни Рад.

Ми пам’ятаємо, як сталевар Ма
кіївського металургійного заводу, 
комсорг зміни Володимир Грибини- 
ченко в мирні дні повторив ПОДВИГ 
Олександра Матросова, кинувшись 
на струмінь розплавленого металу і 
ціною власного життя врятував сво
їх товаришів.

Ленінський комсомол по праву 
пишається трудовим подвигом ке
рівника комсомольсько-молодіжної 
ферми з Вінницької області, Героя 
Соціалістичної Праці Раїси Пасіч- 
ник, обмотувальпині Запорізького 
трансформаторного заводу, депута
та Верховної Ради Української РСР 

обов’язку перед Олександри Загородних, молодого 
буряковода Черкаської області, ка
валера ордена Леніна Омеляна Па
рубка, ланкового комсомольсько-мо
лодіжної бригади прохідників шах
ти «Чайкине-Глибоке» міста Ма
кіївки, члена бюро Центрального 
Комітету комсомолу України Олек
сандра Рябощука і багатьох інших. 

Радянська молодь пишається тим, 
що партія і уряд довіряє їй най
важливіші ділянки комуністичного 
будівництва. В арсеналі комсомолу 
республіки за останні роки нагро
мадилось немало цікавих форм мо
білізації молоді на боротьбу' за на
уково-технічний прогрес, досвіду по 
організації шефства над створенням 
нової техніки, по впровадженню у 
виробництво винаходів і раціоналі
заторських пропозицій, по проведен
ню виставок технічної творчості

радян- 
карди- 
радян- 
карди- 
— бо- 
за єд-

обговопення
Той інтерес, який виявила 

сьха молодь до обговорення 
'пального питання сучасності 
потьби проги імперіалізму, 
ність дій комуністичних і робітни
чих партій, всіх антиімперіалістич
них' сил, показує, що юність нашої 
крдї'ци вважає шо боротьоу своєю 

аіпашиио справою.
Ми пишаємось тим, що радянська 

молодь, вихована в дусі вірності 
своєму інтернаціональному, обов яз- 
км в період активних виступів пра
вих антисойіалістйчних, контррево
люційних і антирадянських сил Че- 
хословаччини яскраво продемон
струвала свою згуртованість навко
ло Комуністичної партії і свою го
товність в будь-яку хвилину висту
пити на захист завоювань соціаліз
му. Весь світ узнав у ті дні імена 
героїв, вихованих нашою партією 
і комсомолом. Виконуючи наказ 
Батьківщини, допомагаючи братньо
му народові Чехословаччини захи
щати завоювання соціалізму, заги
нули танкісти — молодий комуніст 
Юрій Андрєєв, комсомолець Євген 
Махотін, вихованець комсомолу Ук
раїни Петро Казарик. Ці люди ви
явили найкраші якості радянської 
людини, вірність обов’язку, дисцип
лінованість, радянський гуманізм та 
інтернаціоналізм.

А хіба не найвищий ступінь 
розуміння свого
Батьківщиною, мужність і патріо
тизм виявили молоді захисники 
острова Данайського? Серед них 
прославлених героїв, які ще і щораз 
прославили нашого радянського 
солдата, радянського прикордонни
ки, був і комсомолець України 
Михайло Колешня, нагороджений 
за подвиги орденом Червоної Зірки.

Усі ми з великою увагою і хвилю
ванням слухали сердечне привітан
ня від Центрального Комітету Ко
муністичної партії Радянського Со
юзу, Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнєва, пе
редане П. Ю. Шелестом, привітан
ня Центрального Комітету Кому
ністичної партії України своєму 
вірному помічникові — комсомолові 
України. Кожний з нас сьогодні ще 
раз відчув батьківське піклування

вірності
<-> т» ' П О --

ми Це в свою чергу передбачає 
вміння застосовувати здобуті знан
ня в практиці комуністичного бу
дівництва. . .

Комсомольська організація « К- 
паїни набула багатого досвіду внхо- 
Рп!,пНЯ підростаючого „ покоління.

п1дРос;;а‘°чого покоління. 
ЦЕнтральнин Комітет ВЛКСМ не 
раз звертався до нього і поширю 
вав по всій країні. Ці успіхи стали 
■'‘0>^пвими завдяки самовідданій 
д / .іьності енергійного багатогисяч- 
ноіо загону комсомольських праців
ників та активістів, який творчо 
стешіться до справи.

Далі гов. Іяжсльпиков повідом
ляє, що за велику роботу по кому
ністичному вихованню молоді, за 
видатні успіхи в розвитку промис
ловості. транспорту, сільського гос- 
п°піх5-СХра Цей гральний Комітет 
ВЛКСМ нагородив Почесним зна
ком ВЛКСМ групу комсомольських 
працівників. Від імені ЦК ВЛКСМ 
він сердечно поздоровив нагород
жених і побажав їм нових успіхів 
у комуністичному вихованні молоді.

Ось уже 50 років, продовжує про
мовець, комсомол України живе, 
працює і бореться під керівництвом 
Комуністичної партії. Кожний ком
сомолець, кожна молода людина 
республіки постійно відчуває мате
ринське піклування пззтії, її лей: і- 
ське тепло і вимогливість. Усім сво
їм життям, здійсненими мріями і 
ясністю перспектив, радістю прані і 
боротьби комсомол завдячує рідній 
Комуністичній партії. 1 в грізні дні 
випробувань, і в дві радісної твор
чої праці, Комуністична партія Ук
раїни виявляла і виявляє безустан
не піклування про те, щоб мотодь 
росла ідейно загартованою, муж
ньою, сгіїїкою. Вола посилає на ком. 
сомольську роботу кращих молодих 
комуністів, довіряє вихованцям 
комсомолу важливі ділянки партій
ної, державної і громадської робо
ти. Дозвольте мені віл імені Цент
рального Комітету ВЛКСМ висло
вити найіцирішу, найпалкішу подя
ку Центральному Комітетові Кому
ністичної партії України, Поліїбю
ро ПК КП України, обкомам, міськ
комам, райкомам партії, партійним 
організаціям, усім комуністам рес
публіки за батьківське піклуваа".я 
про підростаюче покоління, за по
всякденне керівництво комсомолом.

ПК ВЛКСМ впевнений, що під 
керівництвом Центрального Коміте-

Я ТОРЖЕСТВА ІДЕАЛІВ КОМУНІЗМУ
1

Збори активу Дніпропетровської обласної і міської партійних організацій 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК. (РАТАУ) 30 

червня тут 8(дбулИся збори актив дніл. 
ропєтровської °бласної і кл- « тійних організацій, я”0' місько! пар-
сумки міжнародної НаоЛ?ВОРИЛИ- П'А' 
них і робітничих партій у КОмун,СТИЧ- 
и • і -»ібоАг,. рт,и- У залі театру ІМЄН' Хом’ 1 Члєни 1 кандидати 
В члени обко у 1 Міськкому КП Укоаї-

"аРопь«кі SbKi- ПР°ФЄПІ"КОВІ і 
комсомольські працівни господаосикі
керівники jeP^SHKH промисловості і сільського господареву д.яч; * (
культури. ч

Збори відкрив Член політ6 цК
КП У«Ра,"и' ХоИИ СЄкРет*Р Дніпро
петровського кому партії О. Ф. Ват- 
ченко.
.ПІД/УРГЛ'.ОПЛгОСКИ в "Р=™«"О збо- 

РІВ Snt>r пя Л і 2НЄральннй секретар 
ЦК КПРС то®- І. Брежнєв, член Політ
бюро ЦК КН , перШий секретар ЦК 
КП України тов п. Ю. Шелест, канди
дат У *ІЛЄ”ИЖ Тб??Р° ЦК КПРС, Голо
ва Ради Мініс.рів Української РСР тов 
В. В. керівники Дніпропет
ровської о ° о і і міської партійних 
організацій, _ °ватори виробництва, 
представники інтелігенції.

Одностайно обира£ться почесна пре. 
зидія Зборів у складі Політбюро Цент
рального Комітету КПРС,

З доповіддю про підсумки міжнарод
ної Наради ко дуністичних і робітничих 
партій виступив, т епло зустрінутий при-

сутніми Генеральний секретар ЦК 
КПРС тов. Л, І. Брежнєв. Доповідь това
риша Л. І. Брежнєва була вислухана з 
величезною увагою і не раз перерива
лась бурхливими оплесками.

Ті, хто виступав у дебатах, одностайно 
заявляли, що в рішеннях червневого 
Пленуму ЦК КПРС висловлена воля всі
єї партії, всіх трудящих нашої країни, 
які з задоволенням сприйняли резуль
тати роботи Наради, одностайно схвалю
ють прийняті на ній документи.

В одностайно прийнятій резолюції, 
збори партійного активу цілком і пов
ністю підтримали дану червневим Пле
нумом ЦК КПРС оцінку підсумків На
ради, прийнятих на ній документів, ді
яльності делегації КПРС на міжнарод
ному форумі комуністів у Москві.

Висловлюючи думку комуністів облас
ті, збори партійного активу відзначили, 
що делегація КПРС на чолі з Генераль
ним секретарем ЦК тов. Л. І. Брежнє
вим послідовно і принципово, в дусі 
ленінських традицій проводила на На
раді лінію, спрямовану на зміцнення 
єдності і згуртованості братніх партій 
на основі марксизму-ленінізму і проле
тарського інтернаціоналізму, і своєю 
плодотворною діяльністю сприяла ус
пішній роботі Наради.

Збори активу, говориться в резолю
ції, від імені комуністів Дніпропетров
щини повністю схвалюють і безрозділь-

но підтримують зовнішню політику ле
нінського Центрального Комітету КПРС 
і Радянського уряду, яка відіграє най
важливішу роль у спільній боротьбі ан
тиімперіалістичних сил, є дійовим інст
рументом зриву агресивних планів ім
періалізму, збереження миру і утверд
ження принципів мирного співіснування, 
підтримки визвольної боротьби народів.

Учасники зборів запевнили ЦК КПРС, 
ЦК КП України, що комуністи, всі тру
дящі Дніпропетровщини, тісно згуртова
ні навколо ленінського Центрального 
Комітету КПРС, і далі безустанно пра
цюватимуть над здійсненням величних 
планів комуністичного будівництва, 
зроблять все, щоб гідно зустріти 100- 
річчя з дня народження В, І, Леніна.

Наприкінці зборів присутні виконали 
партійний гімн «Інтернаціонал».

В цей же день Генеральний секретар 
ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєв разом з 
членом Політбюро ЦК КПРС, першим 
секретарем ЦК КП України тов. П. Ю. 
Шелестом, кандидатом у члени Політ
бюро ЦК КПРС, Головою Ради Мініст
рів УРСР тов. В. В. Щербицьким і ке
рівниками області поклали кошики кві
тів до монументу Вічної слави, героядл, 
які полягли в боях за Батьківщину в ро
ки Великої Вітчизняної війни, оглянули 
райони новобудов у м. Дніпропетровсь
ку, (РАТАУ).

За 50 літ своєї історії 
комсомол України вписав 
не одну славну сторінку • 
літопис нашої Вітчизни. у 
вогнях і бурях кував він 
міць першої п спіті держа
ви робітників і селян. Ко
жен ного крок, кожен ПР°" 
житнн день — це самовід
даний труд і звитяжний п°* 
двиг. безприкладне слу
жіння ленінській справі, 
світлим комуністичним ,дс' 
алам.

У ці дні юне покоління 
тричі орденоносної Радян
ської України з особливо 
глибоким почуттям вдячнос
ті вшановує тих, хто захи
щав соціалістичну револю
цію на фронтах громадянсь
кої війни, зводив новобудо
ви перших п’ятирічок, хо
робро бився проти жорсто
кої фашистської навали. На 
честь вихованців Ленінсь
кої Спілки Молоді в міс
тах і селах республіки від
криваються обеліски і па
м’ятники, ім’я комсомолу 
присвоюється кращим під
приємствам. будовам, кол
госпам, учбовим закладам.

ЗО червня на святково 
прикрашену площу Ленін
ського комсомолу — одну з 
найкрасивіших у столиці 
України, прийшли учасники 
урочистого пленуму ЦК 
ЛКСМУ, тисячі молодих ки
ян. Велику квіткову клум
бу в центрі площі прикра
шають прапори союзних ре
спублік, уздовж Піонерсько
го парку — галерея портре
тів: «їх виховав комсомол».

На площі, яка носить ім’я 
Ленінського комсомолу, зго
дом підніметься монумент, 
який відображатиме героїч-

-1? *22”? комсомолу Укра- 
ж«цтвомОЙІ?'”"й. П’Д ..КСР’П- 
ний «м Комуністичної пар

тии ТРН®УИУ піднімаються 
і Лп"Л"Лати п члени бюР“ ЦК ЛКСЛ1У, прсдстап- 

н,<*" пвртійннх і громадсь- 
^СГйпГДНІзацій- керівники 

С°К”Н"Х респуб- 
сомолу.сра"" паРТІЇ ’ ком' 
..а"камїг 3 ,іаг°Д” закладен- 
ження мю "а М,СІ” СП°РУЛ- мплу\ь'У1ст ,ст°р’т комсо
молу України та ііам’ятіпі- 
.ка мп2Р°?'М ■ КОМСОМОЛЬЦЯМ 

* ,П ,10лі республіки вступ
но промовою відкриває 
П^Р!!*.1!Й сонпгтлп її кЦК 

На 
пін, 
па
шо 

^пг,,"0П?’’н^1ися 3 барикад 
Р7*1ік’11ії. з фронтів гро- 
мЗЛпта Великої Віт- 
м’ЯТНиг' В0€"’ Це СуЛС Па‘ 
N ИТІІИК ЖИП1ІМ. Що продов- 
аЛлТь спРапУ батьків. Це 

ням’ятннк 18 мільйо
нам комсомольців Укоаїни, 
ЯК ? лдвах нашої Спілки 
цґіях '1" велнккй ' славний 
Д’и с.хиляємо голови пе

ре^ світлою пам’яттю тих, 
ХТО В буремні роки резолю-

nk'CMv секретар У • °- С- Ка"то- 
ni'lHU, М’СЧІ, говорить 
П ’ятіі,СТЬСЯ ПОЛИЧНИЙ 
М ЯТІІНК юним борцям,

МитІ.Яо"СВК01 Т“ ас,...Лиї 
м 'яти "21 ..^2; ц£ЛрЄ- - 

спРапУ батьків.

ВІЧНИЙ символ
ГЛИБОКОЇ ШАНИ

ції стояв на смерть біля 
стін «Арсеналу», хто гро
мив ворогів Країни Рад.

ЛІн схиляємо голови перед 
світлою пам’яттю комсо
мольців грізних 40-х років, 
які разом з усім радянсь
ким народом захистили рід
ну землю від фашизму.

Лін ушановуємо трудові 
подвиги комсомольців — 
учасників соціалістичної Ін
дустріалізації і колективі
зації. молодих будівельни
ків Дніпрельстану і Ліагніт- 
ки. шахт Донбасу і Комсо- 
мольська-на-Амур'і, «Криво- 
ріжсталі» і «Азовсталі».

Неможливо перелічити 
Імена юних борців, які ра
зом з народом, під керів
ництвом Комуністичної пар
тії завоювали, збудували і 
відстояли соціалізм. Хай 
же вічним символом їх без- 
завітної мужності станс мо
нумент Слави, який 
сьогодні закладаємо 
честь 30-річчя ЛКСМУ.

Ліітинг оголошується 
критим.

О. С. Капто лапрошує 
того секретаря ЦК ВЛКСМ 
Є. М. Тяжельникова урочис
то відкрити камінь на міси! 
спорї’Дження пам'ятника.

Тов. Тяжельзиков підхо-

ми 
на

від-

пер-

днть до закладеного каме
ню і перерізає стрічку.

ПІД звуки Державних гім
нів СРСР і УРСР спадав 
покривало. На сірому гра
ніті викарбувані слова: «На 
честь 50-рІччя Ленінської 
Комуністичної Спілки Моло
ді України Тут буде спо
руджено Музей історії ком
сомолу України та пам'ят
ник героям - комсомольцям. 
Червень 1969 рік».

У своїй промові Є. М. Тя
жел ьннков сердечно поздо
ровив присутніх з нагород
женням ЛКСМУ орденом 
Жовтневої Революції, поба
жав комсомольцям, всій мо
лоді республіки нових тру
дових звитяг у комуністич
ному будівництві.

На мітингу виступили пер
ший секретар 
міськкому КП 
О. П. Ботвин, 
бригади робітників 
го вибою шахти _____
ка» М. Брянка Луганської 
області, заслужений шахтар 
УРСР Григорій Шелест, сту
дентка Львівського держав
ного університету імені 
І. Франка Валентина Стоп- 
чак, ветеран комсомолу 20-х 
років О. Д. Ляпів. Вони го
ворили про те, ШО у дві 
святкування півстолітнього

Київського 
України 
керівник 

очнено-
«Апенеь-

ювілею комсомолу України 
— одного з бойових загонів 
ВЛКСМ — юнаки і дівчата, 
вся молодь республіки ше 
раз пересвідчились, з якою 
любов’ю, турботою і бать
ківським піклуванням ста
виться до молодого поколін
ня радянський народ. Ко
муністична партія, соціаліс
тична держава, що споруд
ження пам’ятника буде сим
волізувати відданість юна
ків і дівчат ленінській друж
бі народів, їх клятву на 
вірність революційній спра
ві. невмирущим ідеям марк
сизму - ленінізму. Промовці 
висловлювали впевненість, 
шо чотирьохмільйонна ар
мія українського комсомолу 
і надалі буде йти в перших 
лавах будівників комунізму.

Мітинг оголошується за
критим. Велично звучать 
Державні Гімни Радянського 
Союзу і Української РСР.

До підніжжя каменю ля
гають букети квітів.

♦ ♦ #
В той же день представ

ники делегацій всіх облас
тей республіки поклали кві
ти до пам’ятників видатним 
діячам Комуністичної партії 
і радянського народу, рево
люційної та бойової слави 
в столиці України.

(РАТАУ).

і
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Але в розвідку ходити було потрібно 
му, як не йому, досвідченому льотчику, 
нувати цю важку, небезпечну, але таку

(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.).

нець комсоллолу Харків
щини, генерал-лейтенант, 
двічі Герой Радянського 
Союзу 3. К. Слюсаренко. 
Від" їх імені виступає поет 
лауреат премії імені Ми
коли Островського П, М. 
Усенко. •

— Наші юні роки, — го
ворить він, — це світанок 
комсомольської органі
зації республіки. Під пра
пором партії комуністів 
ми йшли в нове життя, од
ночасно будуючи його і 
захищаючи завоювання 
Жовтня в боях громадян
ської війни.

Люди нашого комсо
мольського покоління ---
свідки знаменної і велич
ної події. У 1924 році Ко
муністичній Спілці Молоді 
було присвоєно найдо
рожче з усіх імен ---
ім’я Володимира Ілліча 
Ленігьа. З цим іменем си
ни й дочки пролетаріату 
та незаможного селянства 
являли чудеса героїзму з 
класових битвах, на відбу
дові заводів, шахт, домен, 
на перших колективних 
ланах.

В залі звучить у записі 
голос автора улюбленої 
книги 
сталь» 
ського.

— Нашим 
стали серп і 
говорить представник ком
сомолу 30-х років, перший 
стахановець на транспорті, 
Герой Соціалістичної Пра
ці П. Ф. Кривонос. — 
Школа нашого гарту — 
це перші п’ятирічки, це 
соціалістичне змагання

ударних комсомольських 
бригад. Трудова наснага 
комсомольців тридцятих 
років, їх готовність вико
нати будь-яке завдання 
партії знайшли своє відо
браження у рекордних 
темпах спорудження Дніп- 
рельстану, 
тичному 
Ангеліної: 
трактор!», 
сотенниць.

З гордістю за своїх ро
весників промовець пред
ставляє кращих людей то
го покоління — П. А. 
Дмитрусенка, який завою
вав почесне право поклас
ти останній бетон у греб
лю Дніпрельстану, послі
довника Микиту Ізотова, 
почесного громадянина 
Горлівки О. Т. Степанен- 
ка, ініціаторів руху п’яти- 
сотенниць М. С. Демченко 
та М. В. Гнатенко, одного 
із перших молодих радян
ських вчених-селекціоне- 
рів, Героя Соціалістичної 
Праці В. М. Ремесла, ве
терана колгоспного руху 
на Полтавщині О. Ф. Ку
лик, комсомольського пра
цівника 30-х років, пись
менника Героя Радян
ського Союзу Ю. О. Зба- 
нацького.

Слово і 
ставникові 
40-х років, 
вихованець ЛКСМУ, мар
шал артилерії, кандидат у 
члени ЦК КП України, де
путат Верховної Ради 
УРСР Ю. П. Бажанов.

— Мені випала велика 
честь, — говорить він, — 
представляти покоління 
воїнів, які, не шкодуючи 
свого життя, громили фа-

шистських загарбників. 
На заклик партії і комсо
молу тисячі молодих доб
ровольців приходили 
райкоми і воєнкомати 
вимагали направити їх 
лінію 
діючу 
близько 
мольців республіки. Лише 
в з’єднанні 
Радянського 
нерала С. А, 
сомольська 
нараховувала 
процентів особового скла
ду-

Дуже дорогою ціною 
дісталась нам перемога. 
Мільйони кращих синів і 
дочок нашого народу не 
дожили до того травнево
го дня, коли переможний 
червоний стяг замайорів 
над рейхстагом. Честь і 
славу цього прапора обе
рігає покоління, представ
ники якого зараз, на на
шому святі, стоять у по
чесній варті біля овіяного 
славою прапора тричі ор
деноносного 
України. Це 
довий, кавалер 3-х орде
нів Слави, учасник параду 
Перемоги на Красній 
Площі в Москві А. І. Пан- 
тюшко, колишній комсо
мольський працівник на 
Буковині, розвідниця Г. О. 
Рибаченко, делегат XIII 
з’їзду ЛКСМУ, льотчик, 
двічі Герой Радянського 
Союзу Д. Б. Глинка, член 
підпільної комсомоль
ської організації «Молода 
гвардія» Н. М. Іванцова, 
легендарна комсомолка, 
командир підрозділу мор
ської піхоти, робітниця 
Київського заводу «Ленін-

ська кузня» Завалій,
командир протитанкової 
батареї поет лауреат пре
мії іМені М. Островського 

О. рибалко.
Під звуки урочистого 

до ззлу входять 
воїни радянської Армії і 
Військово-Морського Фло- 
ТУ- Уважно слухають при
сутні їх бойовий рапорт. 
Виступ відмінник бойо
вої І політичної підготов- 
ки сержант Олександр 
Т°лстух;н. Бід імені своїх 
ТООаРИшів він запевняє, що 
Радянські воїни завжди 
готові дати нищівну від- 
січ будь-якому агресо
рові.

^-Ло8о надається послан- 
Цям Комсомоли 50-Х років. 
В'А ЇХ імені ДО учасників 
пленуМу звертається ста
левар Макіївського мета
лургійного заводу імені 
Кірова*° член ЦК КПРС, 

Герой Соціалістичної Пра- 
Ц' В. g Холявко. Поруч з 
ним прославлена когорта 
його ьо0Ссників — Герої 
Соцідл>тинної Праці Кузь- 
Ма Споеринов, Григорій 
Пометки Ганна Ільченко, 
°лексаилР Романюк, шах- 
ТаР Ів1иД Кравченко, один 
з чн их ЦІЛИННИКІВ
Михайьр Довжин, народна 
аРтИсть° СРСР Бела Ру- 
Денко 3

Лявко'“ залишили на 
нарті 'в;7лу6ліки величні 
вм’яти з бет<>нУ і мета
ну- Не 500 наисучасні- 
Ших піГ'ииємств, таких як 
НовокЇЇор'зькИИ прл”’ 
чо-зба7 бальний комб.- 
Нат іМєц- Ленінського ком- 
С°мо44' каховська ГЕС і

надпотужні домни. Цс — 
37 шахт в Донбасі, спо
руджених молодилам рука
ми тисяч добровольців, 
сильних духом, красивих 
душею.

Слово надається пред
ставникам комсомольців 
60-х років. На трибуні ви
хованка Тернопільської 
комсомольської організа
ції, ланкова комсомоль
сько-молодіжної ланки, 
депутат Верховної Ради 
СРСР Анастасія Гуменюк. 
Поруч з нею знатний шах
тар Ярослав Саламаха, 
бригадир скреперистів 
ударної комсомольської 
будови — Північно-Крим
ського каналу імені ком
сомолу України Леонід 
Дузенко, завідуючий мо
лочно-товарною фермою 
колгоспу імені XXI з’їзду 
КПРС, Полтавської облас
ті, Герой Соціалістичної 
Праці Іван Костенко, док
тор фізико-математичних 
наук, лауреат премії імені 
Миколи Островського 
Анатолій Самойленко, ка
пітан теплохода «Брян- 
ский рабочий» Віктор Дя- 
дик, заслужений ~
спорту Леонід Жаботин- 
ський, учениця Селятин- 
СЬКОЇ середньої ............
Буковині, відмінниця 
вчання Вікторія Штефура.

— Відтоді, як народила
ся наша Спілка, — гово
рить А. Гуменюк, — мину
ло півстоліття. Змінилось 
немало поколінь комсо
мольців. Нинішнє молоде 
покоління — це покоління 
ідейно переконаних, пра
цьовитих, наполегливих 
людей, справжніх радян
ських патріотів. І це ціл-

кола закономірно, бо во
но увібрало в себе все 
найкраще, що мають їх 
батьки і матері, старші 
товариші — комуністи — 
мужність, стійкість, відда
ність справі великого Ле
ніна.

Сьогодні, в день 50-річ- 
чя Ленінської Комуністич
ної Спілки Молоді Украї
ни, в період підготовки до 
100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна, ми з 
гордістю рапортуємо пар
тії і народу, що комсо
мол України жив, живе і 
буде жити за заповітами 
Ілліча. Наша Спілка вва
жає найвищою честю бу
ти помічником Комуніс
тичної партії, її резервом.

Під звуки оркестру но
ва група представників мо
лоді піднімається на сце
ну. Від імені молодих 
шахтарів і хліборобів, бу
дівельників і металургів, 
науковців, школярів і сту
дентів, від усіх комсо
мольців і молоді респуб
ліки донецький шахтар, 
депутат Верховної Ради 
УРСР Анатолій Сокол вру
чає першому секретареві 
ЦК КП України товаришу 
П. Ю. Шелесту рапорт 
комсомольців республіки 
про їх трудові, творчі ус
піхи. Представники різних 
категорій молоді вруча
ють президії символи 
своїх професій.

Головуючий повідом
ляє, що в дні святкування 
50-річчя комсомолу Ук
раїни в ряди ВЛКСМ вли
лися тисячі юнаків і дів
чат. Почесне право одер
жати комсомольські квит
ки на ювілейному пленумі

ЦК комсомолу надається 
слюсарю з Дніпропетров
ська Сергію Лук’яненку, 
доярці колгоспу «Більшо
вик» Черкаської області 
Ользі Зінченко, учню 
Львівського професійно- 
технічного училища Ана
толію Барановському, слю
сарю шахтоуправління 
імені Засядька м. Донець
ка Валерію Вороніну, уче
ниці середньої школи 
імені Горького м. Красно
дона Людмилі Рябцевій, 
вихованцю Київського су- 
воровського училища Во
лодимиру Федорову.

Комсомольські квитки 
вручає ветеран партії і 
комсомолу О. Д. Ляпін,

Урочисто звучить клят
ва, яку виголошує В. Во
роній:

— Вступаючи в ряди 
героїчної Ленінської Ко
муністичної Спілки Моло
ді, в цю урочисту хвилину, 
від імені наших ровесни
ків клянемося в навчанні, 
праці, в усьому своєму 
житті бути гідними високо
го звання члена ВЛКС7АІ

Клянемося свято шану
вати і втілювати в життя 
заповіти великого Леніна, 
в усьому йти за Комуніс
тичною партією, завжди 
бути в перших лавах будів
ників комунізму!

На трибуні — льотчик- 
космонавт СРСР, Герой 
Радянського Союзу Б. В. 
Волинов. Він передав при
сутнім сердечний, палкий 
привіт від льотчиків-кос- 
монавтів СРСР, поздоров
лення з 50-річчям комсо
молу України і високою 
нагородою, якої він удос
тоєний.

Комсомольці, говорить 
далі промовець, разом з 
усіма трудящими своїми 
руками змінюють обличчя 
Радянської України. Це 
вашою працею республіку 
перетворено на великий 
центр металургіГ, маши
нобудування, хімії, енер
гетики, легкої і харчової 
промисловості, сільсько
господарського виробни
цтва. Славні діла трудів
ників України живуть в 
славних ділах юнаків і дів
чат республіки. У льотчи- 
ків-космонавтів СРСР вста
новилася дуже тепла і тіс
на дружба з українською 
молоддю.« Дозвольте ви
словити впевненість, що 
ця дружба, яка стала слав- 
ною традицією, розвива
тиметься й міцнітиме.

Під звуки фанфар, чіт
кими рядами, з прапора
ми республіканської піо
нерської організації в 
залі з’являються юні ле
нінці. Вони передають ра- 
порт-вітання своєму стар
шому братові, вожатому і 
наставнику — Ленінській 
Комуністичній Спілці Мо
лоді України.

На сцену вибігають жов
тенята і вручають букети 
квітів керівникам Ко
муністичної партії і Уря
ду республіки, ветеранам 
комсомолу, героям праці, 
почесним гостям.

З великою 
ністю учасники 
прийняли 
го 
Комітетові 
оголосив перший секретар 
Київського обкому ЛКСМУ 
К. І. Масик.

Тривалими 
зустрічається

ЯКА ЗІРКА
ДИВИТЬСЯ НА ТЕБЕ?
СКІЛЬКИ ЇХ, ЗІРОК!

Його чекали всі. І кожен хотів 
схопити собі хоч одного промінця... 
Ще опівночі позирали на темно- 
синє небо, вичікуючи зірок. Бо за 
ними мало з’явитись сонце...

Коли червонощоке яблуко позо
лотило місто, юнь, що напередодні 
одержала атестати зрілості, зустрі
ла новий день біля пам’ятника^В. І. 
Леніну. Сюди, до вождя, приишли 
випускники шкіл Кіровограда, щоб 
поділитися з ним своєю радістю, 
звірити мрії, помисли.

— Школа дала нам усе, — при
гадую слова Наташі Горбинчук, що 
виступила на вечорі від випускни
ків середньої школи N° 24. — 
Особливо зараз, коли прощає/лося 
з рідною школою, розуміємо, на
стільки дорогими були для нас наші 
наставники — вчителі.

Переконливо дзвенить голос На- 
таші, яка запевняє від імені випуск
ників, що вони будуть справжніми 
людьми.

— Кожного року, — говорить ме
ні вчителька російської мови й-Літе
ратури 
Петрівна, 
відчуваєш, 
свого серця...
хороше.

Скороспєлова Алевтина 
— коли клас ідо в життя, 

що віддаєш ЇМ шматок 
____ і легко стає на душ', 

хороше, якшо бачиш, 
ця не пропала марно.

Ллоптина Пптріпн.1 Н 
:м?х§Гться " знайомить 
подим моряком.

— Мій вихованець, 
втім, Олександре, розкажи сам.

— Кілька років тому, — розпові
дає О. Сергеев, — я закінчив СШ 
N5 24. Тепер курсант Вищого вій
ськово-морського училища ім. Ле
нінського комсомолу, що в Ленін
граді. Школу, вчителів, рідну парту 
забути ніколи не можна. Я безмеж
но вдячний, що мене запросили на 
цей випуск. Адже зустріч зі шко-

стає на душі, 
що твоя пра-

и.1 «гс-
мене з wo-

учиться... а

одностай- 
пленуму 

текст вітально- 
листа Центральному 

КПРС, який

надіслати вітального лис
та на адресу ЦК КП Ук
раїни. Його оголошує за
відуюча фермою колгос
пу імені К. Маркса Трос- 
тянецького району Сум
ської області В. П. Вой- 
тенко.

Головуючий повідом
ляє, що на адресу плену
му надійшла велика кіль
кість телеграм, поздоров
лень, привітань з усіх кін
ців нашої країни, а також 
рапортів 
звершення 
колективів, 
республіки у змаганні за 
гідну зустріч 100-річчя з 
дня народження В. І. Ле
ніна і 50-річчя ЛКСМУ. 
Надійшло також багато 
телеграм і поздоровлень 
від ветеранів партії і ком
сомолу. Бід імені учасни- . 
КІВ пленуму він висловлює 
сердечну подяку всім то
варишам і колективам, які 
надіслали свої поздоров
лення.

Урочистий пленум ЦК 
ЛКСМУ, присвячений 50- 
річчю Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді Ук
раїни, оголошується закри- . 
тим.

Всі встають і натхненно 
співають партійний гімн 
«Інтернаціонал».

В залі звучать здравиці 
на честь Комуністичної 
партії Радянського Союзу, 
на честь нашої Вітчизни, 
на честь славної радян
ської молоді.

оплесками 
пропозиція

* Ф ф
Для учасників урочисто

го пленуму ЦК ЛКСМУ 
було дано великий святко
вий.концерт.

(РАТАУ).

лою через роки, це неабияка подія 
в житті.

Я дивлюсь на широкі груди Олек
сандра, до красується значок «Май
стер спорту», змужніло обличчя.

Мої думки вгадує Алевтина Пет
рівна.

— З боксу він майстер. Захопився 
ним ще в школі.

— Так, — говорять очі випускни
ків, — все починається в школі.

У святковому залі лине пісня 
«Вчителько моя...»

Підходжу до розчиненого вікна, 
вдихаю прохолоду.

— Погляньї З'являються! Скільки 
ЇХ?! П’ятикуток! — захоплююче ше
поче своїй подрузі випускниця 
Людмила Скиридон.

«А скільки їх у житті буде, Лю
до... Золотосяйних, щасливих зі
рок!» — хотілося додати мені...

ІДИ ТАНЦЮЙ, «ШИБЕНИКУ»!
Пахощі квітів, музика, сміх — ус® 

змішалось в танцзалі. Дівчата у бі
лосніжних сукнях з поважними, 
трішки напищеними хлопцями, які 
час від часу поправляють на собі— 
від незвички — галстуки...

__ Ви пробачте, бабусю. Знаєте, 
то я тоді розбив шибку, — почув ” 
ненароком у вітальні„ого юнака. Нін сором паливо

м явсп перед технічкою.
— Мене б тоді у стіннівці протяг

нули, а ще Зінка дізналася б...
— Ну, ну. Годі сповідатись. Ти ж 

вставив? Та йди-бо, «шибенику», — 
вона посміхнулася дивакові й пішла 
далі довгим гамірним коридором.

НАРОДЖЕННЯ НОВОГО ДНЯ
На урочистій частині, 

атестати випускникам, 
школи Василь Тихонович Гросул 
звернувся зворушливо до винуват
ців торжества, щоб вони вчилися

вручаючи 
директор

жити н0 своєї Батьків
щини, вели^ии,Ленінв. .

Класний °гР ик 10 <<6” °ЛЬГа 
Андріїйм-, -„пяа. випровод-/м-ЩГ /з г, . - -ипропоД’

Ованців поба- 
жала

— ' *’Т°' знаходьте,
поремагЛ> -

Поба**Х? ПУ” й Олск- 
сандр-3 11 Фій ^“'На, пред- 
стаоник хколективу взут
тєвої Розповіла, що
багатО » МинУлих років
зараз, тРна підприг 
ємств(< і* ' чи навчання в 
технікум^ > хтдх по пут;0ках
фабрики.

Незабуг' цКй Привітання піоне- 
рії ШКОЛИ/ 0. ^-Реться за право 
носити ЇМ корі, героя-зем-
ляка. к,

—. Пер0'4' рУсн 7дь ласка, —- ска
зали мені -ру ки, — щире спа
сибі дирс' а(<і °ли, завучам '
вчителям» р °могли нам ви
брати м,сіІм^г?Ггй Гг'' Нас навчили в 
школі гіеРе труднощі.

Задовго ^и^Уску вчительство 
ШКОЛИ НрОлОСЬе, Р,ЄСІДИ й дискусії 
по вибору С,Й‘ В школу При-
ЇЗДИЛИ Нр0“? зі^ІИки 3 різних учбо
вих заклад1*’’ Рошуючи ------------
НИКІВ ВЧИТИ "•

випускників Надцять нагород
жені гРаМ<^д0Р>к Наприклад, Валя 
Плєтньова <"дтеА/5ла її за хороше 
оволодіння Сї) етичних дисциплін. 
Вона збираЄ^ро До політехнічного 
Фелікс бРа Ський мріє стати 
інженером- Єрьомін хоче
вступити до ^ського метеороло
гічного.

— А я, — ^'Дбсчо Люда Талгі, — 
спочатку п^’Фацкло на заводі 
рлліооиробіп, ’ отіл» —- ИОП'їлтимус п. 

у кожного СКУг-мрІЇ, плани. Сло
вом, шляхи до мрій відкриті, зали
шається, лише штурмувати їх, пока
зати на ділі на т° здатні.

І коли тобі, випускнику, 
важко в дорозі, 
сонце, 
день у твоему самостійному житті. 
Згадай і замислись. ««У зірку зали
шиш ти? Зірки, Я«1 0И так шукали у 
переддень свого другого народ
ження.

(. . - * випуск
ні; Шістдесяти трьох 

"І"Н А п ■ • м —.

стане
____ ’ світанкове 

яке нар°А>кУвало Новий

м. ЛИТВИНЕНКО, 
позаштатний кореспондент 
«Молодого комунара».
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Гасне день у жаркім вагоні 
В передзвоні важких коліс, 
Вдалині розпростер дбЛонІ 
Аж під енне крайнебо ліс. 
На зеленій Його хмарині. 
На рахманнім його крилі 
Роздувають тугу жарину 
Закіптяжені ковалі. 
І не іскри, а лорі красні. 
Наче бджіл мерехтливий рій, 
Покотило, 
Вродило рясно, 
Злоторупяться угорі.
І багряного сонно коло — 
Тільки скибочка...
Тиша. 
Ніч, 
І виходить лункам навстріч 
Полем — поле...
Ой. виший мені, дівчино, 
Хустку хмелем зеленим. 
Та й перевий калиною. 
Листом з клена. 
Завтра та й поза хатою 
Заплаче ненька, 
Коли на зорі сідлатиму 
Коника вороненького. 
Ой, не журись, дівчино, 
На третю весну 
Навіть якщо й загину — 
Воскресну... 
Пролетіли, і впали коні. 
Тільки луни дзвінких копит 
Загриміли по оболонню 
Аж прогнулись нові мости. 
Стугоніли піл сипе небо. 
Вихрем — куряпа.
. шаблі блиск,
А над степом червоний лебідь 
Під розчахнуте небо звивсь.
1 ного вогпепері крила 
Шугонули понад жита. 
Ой, порубані руки вирили. 
Ой, у вічність несли літа... 
Тиха ніч у жаркім вагоні 
В перестуках важких коліс, 
Вибігають навстріч перони. 
За мостами гуркоче міст. 
А як виплесне сонце скоро. 
Хлюпне небом його весло. 
До розлогого осокора 
Вийде дівпипа за село. 
Невблаганно така звичайна. Як липнеоо‘( ночі сни..

гп. то коли. ПмгляЭДша ■- 
Може та, 
ІЦо ніколи 
Ні йому, 
Ні мені. 
Ні тобі, 
Може, та, 
Що КОЛИСЬ „ -,ДОИПІВЦі 

Швидше вітру летіла в бій! 
Та не юрдість дівочу нині нам 
Випивати з ясних очей,' 
За туманами та іі за синіми 
Чуем дальніх звитяг плече. 
1 мін поступ надією доброю 
В день грядущий червоно ЛІГ 
Під єдиним багряним обрієм. 
У єдиній канві доріг.

м. Кіровоград.

ЛЮДИ
З КРАЇНИ 
МУЖНОСТІ
В. ШАРІЙ

ЗОРЯНІ 
КРИЛА

звичайна.
: і. Knmarlna

не вклониться

я будьонівці

і ко- 
пико-

пупцін urj oomnj, —---------- - ---- --
хідиу для перемоги над ворогом роботу. Орест 
нікому не хотів поступитися своїм місцем, але 
придумати щось треба було, бо ставало ясно: 
«ІЛ-4» для розвідки непридатний. незалежно 
від того, чи піде на ньому Боровков, чи інший 
льотчик. Німці здалеку розпізнавали радян
ський літак по силуёту і навіть по гудінню 
моторів.

І раптом — щаслива думка. Як міг він не 
згадати про зовсім новенькі «ПЕ-2», іцо стоя
ли в ангарі? Щоправда. літаки ці прибули 
Для випробувань, технічні якості їх невідомі, 
але хіба цс перешкода для Боровкова? Як
що треба — Орсст стане випробувачем.

Командир корпусу вислухав Боровкова 
уважно.

— Діло! — сказав він. — Пробуй.
технік розповів Орссту про дані цієї маши

ни. Серійного випуску «ПЕ-2» тоді ще не було, 
ніхто нічого не знав про ці літаки, псе, шо 
зв язанс з ними, було засекречено,

ТРИ Дні Боропков випробував мотори па 
псіх режимах, lhidhhb ролташупання приладів.

’'?ІТ- Чрсст Вирулив на -літну С...А Розбіг, зліт, коло нал аеродромом, подме і знову розбіг, зліт. коло. Машина слу-с&Ака і знову коло над аеродромом зліт, коло. —
І якості Ті кращі, ніж

ои ектів і заводів. В ту хвилину, КОли налетіли 
ворожі бомбардувальники, на’аеродромі була 
едина машина, здатна вести повітрягшії бій з 
НИМИ. Ллс Ж один проти КІЛЬКОХ десятків!

Боровков поділився з командиром своїми 
міркуваннями. Він вилетить з потушеними 
воріпміі. підійде до ворожих бомбардувальнн- 
риАянськнГ,"й»ни,І,1УнП’)‘и п° 
вгі>а& хпаіймі». . „огляну» ші пЬОГО

Командир корпусу тепло Су»О|Н, з ЖРГ"
ігі.іьиого юнаки, на його ош ' досвід’«4 
пі й иомщи. Не хщмося рі ЖНУ МИ u по. 
ІІІІМ РОЗВІДНИКОМ, <» ш. :’ДІ,П ' .„ось »TP4'
му, ) щось обіристьсц «середи , ш ^р(пявіЯй 
титьсп. 1 пжс п котрий ра-Б > 
серце, мовна:

в» »«-Р""1 iä-kss: $ 
же швидко. Перешкод НС «У'™’ • нуп ліга« 
Ііуетнвши мотори. °РСС’ "”ЯІ пожежі П м1ст1- 
вперед. Оріеитирим сложил» упевнено ня- 

Ролмірено гу.іи моХ°Ровііоп боявся лише од- 
бирав висоту. ;И’аз ®0Рм°оВт“Орн ще ДУ»с 
ноіо; щоб не підвели
»»Вченої машини. підОлисжіи
пожєжГор’^у ясно,!Халювався силует »°- 

ро^ОІВогонь!8>— скомандував він своєму 

СГ?раса’Озапалю8Жльних куль *Ю|мн
ляж фашистського бомбардУ«альникв, дочу_ 
шарахнувся »нн і, і відразу ж »
лося:

— Ахтунг! Ахтунг! попсРЄД'*ужлвЗбитий німецький льотчик л єр ВЯНч. 
своїх, що в небі з'явилися радявє 
піувачі. , «илі

— Так діяти! — почув із зе*ЛІ* швидкість 
Боровков знову набрав висот?. бирати як~

«ПЕ-2» дозволяла маневрувати, їм и нього. 
соту, переходити в піке і виХ2иЦТ змагатися. 
В цьому юнкерси не могли :з вибухів і

З висоти пілот побачив р»3РипрИстроївся 
юнкерса. що скинув бомби. Він сКомаи- 
до ворожої машини поближпс і зної у 
дував:

— вогонь! землі. Зни-
Другий ворожий літак пішо» А®„ятвали з®

зу товариші з захопленням СЛ,А бачили, як 
ним незвичайним поєдинком. Bon*,nrrt.I бомби, 
ворожі машини, безладно скннуви' 
розверталися і чимдуж тікали. _ дозвіл иа 

Зв’язавшись з КП, Орест одержав прос- 
іюсадку. В темноті це зробите було п „ 
то. але все вийшло ’Шнайкраше... 
Підвів спою господаря. Після „ , „ДІУ”
Орест ледве тримайся на погас ДРУЗІ Щиро 
поздоровляли його з перемого* І ледь не на 
руках піднесли до Бліндажа.

сото, щоб .фоі/плогі'Ж; >юд. тикова. Для 
факти з неї, потрібна не одна
та. 1 все ж. деякі штрихи, що дополють об
раз цієї мужньої людини, комуніста, самовід. 
даного патріота, хочеться допестн до читачів.

У вересні 1942 року Боровков одержав ПР"" 
значення на заступника командира дивізії 
авіації дальньої дії, в неї влилися і льотЧ1*й 
ми цивільної авіації, яких Орсст 
для польотів па бойових машинах., 
ускладнювалось тим, що польоти 1

п’ят2і(Азує Кіровоград. 
поогпаЗІ-И^Я’ 4 ли,,|,я- Перша 
програма Іооо _ Новини. (М). 
10 15 'Приходь, казко». (М). 
ст'яптлТГ 'Назустріч великим ПІТ та - <ЛІ>- 1 І 15 - Кіножур. 
т,’ ,а,..хУДожній фільм «Зра- 
огплаі.і lpOBorPaд,• ~ Нашіоголошення (Кіровоград). 17.10 
нівіїіі ”іЛалята ДРУ«Ііі>- (Чер- 

ппр 7-23 - <3 кРаїв 
т?Лпп-УІ!Ц1,!сь». (К). 17.55 -

<К). 18.15 - Свято
-ір..Я\оц. (Кіровоград). 18.39 
~ .‘^Рфі.тьм. 19.00 - Інфор
маційна програма «День 

• (Кіровоград). 19.30 — 
«Ритми року», 

тім. -и.<яі — Міжнародний тур- 
л оіа,мб° на “Риз «Дружба-, 

/мі оі - — Естафета новин.(М). -1.45 — Програма кольоро- 
оо^бачення. «13 стільців». 

(М). _ь.оО <Екран дружби». 
«Дорога додому». Прем’єра те
лефільму. с/рія.

Друга програма. 18.15 —
і*«"!-РТ'69>- Тележурнал. (К). 

'Екран дружби». Про- 
ірама -Ченінградської студії тс, 
лебачення.

СУБОТА, 5 липня. Перша про
грама. 9.00 — Гімнастика для 

9-4а — Новини, (М). 
іо.пи — «Будьте щасливі». Му- 
»"'’на розважальна програма 
(М). Ю.зо — «Винахідник». Те- 
лежурнал. (,\ц. 11.00 — «Зустрі- 
У,1 3 майстрами театру». (М). 
“,0°іігГ Ііац,а афіша. (К). 12.05 

— «Шляхами героїв» Пошук 
юних слідопитів. (Львів). 12.50— 
?о!пЬська новина». (Донецьк). 
13.20 - Реклама. (К). 13.30 -
«Здоров’я». Науково-популярна 
програма. (К). 14.00 — «Фізкуль
тура і спорт». Тележурнал. 
(М). 14.30 — Для школярів.
«Піонерське літо». ГМ). 15.00 -

Атлас народів СРСР. «Кабарди- 
ко-Балкарська АРСР». (М). 
15.30 — «Мальовнича Україна». 
(Донецьк). 15.45 — «Екран
дружби». Програма Ленінград
ського телебачення. (К). 16.30— 
«Па меридіанах України». (1<). 
17.00 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 18.30 — Ін
тербачення. «.Час літніх відпус
ток»'. Всесоюзний репортаж. 
ЇМ). 19.30 — Дні культури Поль
ської Народної Республіки в 
СРСР. «Ставка, більша від жит
тя». Прем’єра польського ху
дожнього фільму. III серія.’(М). 
20.25 — Повніш. (М). 20.40 —
«Світ соціалізму». Міжнародна 
програма. (М). 21.10 — «Наші
прем’єри». В. Володій. «П’ять 
вечорів». Телеспектакль. (К).
• ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ЧЕТВЕР, 3 липня. 10.00 — Но

вини. (М). — ‘ “
ських __ ,.... .............. ..
сільській сцені». (М). 
С. Даглн. «Ім’я твоє 
моє». Телеспектакль. (М).
— Для юнацтва. «Шлях в 
«У». (М). 13 45 — Телевісті. 
17.05 — Фільми для дітей, 
—: «Екран кїнолюбителя».
— До 25-річчя визволення Біло
русії під німецько-фашистських 
загарбників. «Операція «Багра- 
тіон». СМінськ). 18.30 — «Ленін
ські принципи партійної пропа
ганди». 19.00—Програма «Час». 
(М). 19.30 — Програма кольоро
вого телебачення. Футбол: «Тор
педо» (Москва) — «Динамо» 
(Тбілісі). 21.15 — «Добрий вечір, 
хліборобе!». (Чернівці). 22.15 — 
Програма -Ленінградської студії 
телебачення. Телефільм «Дорога 
додому». І серія. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 4 липня. 10.00 — 
Новини. (М). 10.15;— Для дітей • 
«Приходь, казко». (М). 10.45 — 
«Назустріч великим стартам». 
(М). 11.15 — Художній фільм 
<Ванька». (М). 12.45—Для шко-- 
лярів. «Тслезпайка». (М). 13.00
— Телевісті. (К). 17.10 — Для
дітей. «Ми малята дружні». 
(Чернівці). 17.25 — «З країв 
далеких повернувшись». (К). 
17.55 — Телевісті. (К). 18.15 —
Фільми для дітей. 18.45 — Про-

10.15 — По леніи- 
яісцях». (М). 10.45 — «На 

11.30 - 
- благо 

13.00 
нау- 
(К).
17.45 
18.00

грама Ленінградської сгудії 
телебачення, (К). 19.30 — «Рит
ми року». Естрадний концерт. 
(М). 20.30 — Міжнародний тур
нір з самбо на приз «Дружба». 
(М). 21.00 — Естафета повни. 
(М). 21.45 — Програма кольоро
вого телебачення. Телевізійний 
театр мінідтюр «Тринадцять 
стільців». (М). 22.50 — Програ
ма Ленінградської студії теле
бачення. Телефільм «Дорога до
дому». II серія. (К).

СУБОТА. 5 липня. 9.00 — 
Гімнастика для всіх. (М). 9.45— 
Новини. (М). 10.00 — Музична
розважальна передача «Будьте 
щасливі». (М). 10.30 — Актуаль
ний екран. 11.00 — Зустрічі з 
майстрами театру. (Таїпкент). 
12.00 — До 100-річчя з дня на
родження В. 1. Леніна. Фести
валь художньої самодіяльності. 
(Первомаііськ — Очаків). 13.00— 
Документальний фільм. 13.20 — 
«Снігова королева». Лялькова 
вистава ГІервомайського народ
ного театру. 15.00 — Телсатлас 
народів СРСР. «Кабардино- 
Балкарська АРСР». (М). 15.30— 
«Мальовнича Україна». (До
нецьк). 15.45 — Програма Ле
нінградської студії телебачення. 
(К). 16.30 — «На меридіанах Ук
раїни». (К). 17.00 — Програма
кольорового телебачення. (М). 
18.30 — «Час літніх відпусток». 
Репортаж. (М). 19.30—Польський 
телефільм. «Ставка, більша під 
життя». II серія. 20.25 — Нови
ни. (М). 20.40 — «Світ соціаліз
му». (М). 21.10 - В. Володів. 
«П’ять вечорів». Телеспек
такль. (К).

розбіг більш м’який, ШВИДКІСТЬ 
ща, а головне — інший силует, що для розвід
ника було найбільш важливим.

Щоправда, силует цей став причиною непо
розуміння, яке ледь не коштувало Оресту жит
тя. Наші зенітники відкрили по ньому 
гоиь, довелося швидко повернути назад. Але 
прекрасна машина була слухняна, швидко
хідна. Німецькі винищувачі не могли наздога
няти Боровкова, швидко відставали і губили 
з виду. Стало легше викопувати завдання по 
розвідці і фотографуванню ворожих позицій.

„НЕ ПІДВЕДИ, РІДНИЙ!-4
Німці наступали. Штаб першого корпусу, У 

якому служив Оресг Боровков, перебазувався 
в місто Брянськ. В одну з темних ночей 
місто, аеродром насунула хмара фашистських 
бомбардувальників. ’ Льотчики укрилися п 
бомбосховищах. На будинки, на сопних ж1‘ 
нок і дітей посипалися ворожі бомби. Орест 
падав і спою сім’ю, яка поневірялась десь, 
гнана війною. Серце Боровкова не витримало.

— Дозвольте! — підійшов до командира 
корпусу.

— Одному? — здивувався той.
На початку війни більшість наших винищу

вачів несли службу по охороні військових

1 А??!??
перевчав 

А„х Ііилоинв на чоиовнх ташннил.. ^авда 
ускладнювалось тим, що польоти малигЛнІ 
ти нічними і не на близьку відстань, 4 4 г 
бокий ворожий тил — на Берлін, <ВЯІ
Данціг... Десятки екіпажів власиоручно за 
вів» Орсст Миколайович. Він сам С1я,4хован- 
кермо 1 після тренувань показував вав як 
няи справжній клас на ділі, показу , 
економно і влучно громити ворога.

Завдання було виконане, дивізія с®,дР ха
на. Боровков чекав нового ,1Рязна*,е,’огіИПтн. 
жуть, нема гіршого, ніж чекати і газА Г(пним1 
Чекання для Боровкова справді буя® очином. 
Кожен прогаяний день він вваж40 ге-
але, що мав робити? і раптом вихлижа 
ііерал П’ятнхін. „„кою я»

— Забули про мене? — махнуяШЧЛіі-., у 
субординацію, запитав Боровши. 2і. /нокій- 
найгустішій сітці зенітних вибухів біГВ
ним. а тут раптом... молодшого

П’ятихін пробачив нестриманість м , 
по чину: військовий військового зР035,„„ заии*

— Приймеш полк винищувачів, пм
тав, чи наказав генерал. сяуж-

Цього Боровков не чекав. Всю свОЮ 
бу провів він на бомбардувальниках. —

— Це не все, - продовжував ге”®Р е ’ ше
справа в тому, що в твоєму по.іИУ ’машини, 
жодного льотчика і жодної бойово* мо.
Все це справа твоєї ініціативи По**яеів 3
го «УТ-1». Повноваження матиме!0- _япалом 

I знову ■ Боропков, як завжди, 3 -а до- 
пзявся за виконання бойового -авДа,,НЯіьотної 
помогаю начальника Борнсогл]бської ‘ оаших 
школи, інших льотних шкіл, відібРап *о0мо- 
курсантів, бойові машини. Полк ^УЛОанТіо 
ваші, він став грізною бойовою одИмиволаіо-

За Велику Вітчизняну війну Ор«сТ М„„,пи па 
пич зробив 226 бойових вильотів ск0,9Впоояд 
голови фашистів майже 400 тони боМ»- пров
із зіркою Героя „а грудях полков»»’«4 орде- 
кова з’явилися інші бойові нагоР°Л0 ~~ 
ни і медалі. 51Н-

Після Великої Вітчизняної ВІЙНИ В
колаиович займав різні командні Л уп£ль- 
авіаци, оув заступником начальника 
ського управління цивільної авізнії- ся

Енергія льотчика-ветерана віДч>в3€ 
в кожній справі, у якій він бере участь. Д 
що це виступ, то запальний, якніо 0О'Л;^-івся роя-кіРовогРадЦя. то настій^ 
навіть до центральних архівів 
імена тих чиїм земляком він зар44 Л^еомоль-

А коли йде разом з піонерами і к0-мсомо 3 
цями на зоори, кремезний і лч-жий поряд_л. 
тоненькими фігурами, здається — *Рокуе 
руч врятована ним молодість. '

Телефони: секретаріату — 29-33-55, відділу про- 
гигандм — 29-35-57, решти відділів — 29-33-55.

Друкарня ім. Г- М. Димитрова обласного управлінзя 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліяки, -■
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