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Чимало яскравих сторінок вписа
ли в героїчну історію ВЛКСМ вихо
ванці Київської міської комсомоль
ської організації. Йдучи шляхом 
ратних подвигів, шляхом трудової 
слави, вони завжди і в усьому були 
активними помічниками міської 
партійної організації, всією своєю 
діяльністю доводили непохитну вір
ність рідній Комуністичній партії, 
палку любов до соціалістичної 
Батьківщини.

І ветерани, які зі зброєю в руках 
мужньо захищали Вітчизну, і ті, хто 
відбудовував народне господар
ство, освоював цілину, хто нині 
прокладає Байкало-Амурську ма
гістраль, І сотні тисяч їх ровесників 
з гордістю можуть сказати; «Путів
ку в життя дав мені комсомол міс- 
га-героя Києва!».

Сотні поздоровних телеграм над
ходять у ці дні на адресу міської 
комсомольської організації, удо
стоєної ордена Червоного Прапора 
за мужність і героїзм, виявлені 
комсомольцями і молоддю Києва в 
роки Великої Вітчизняної війни, 
активну участь у господарському і 
культурному будівництві, плодо
творну роботу по вихованню під
ростаючого покоління і в зв’язку з 
30-річчям визволення Радянської 
України від німецько-фашистських 
загарбників.

29 жовтня, в річницю народжен- 

з участю комсо- 
міста, присвяче-

ня Ленінського 
комсомолу, в Па
лаці культури 
«Україна» відбув
ся урочистий пле
нум Київського 
міськкому ЛКСМУ 
мольського активу
ний врученню міській комсомоль
ській організації високої нагороди 
Батьківщини. Разом з представника
ми молоді столиці республіки 8 за
лі — члени і кандидати в члени мі
ського комітету ЛКСМУ, члени ре
візійної комісії міської комсомоль
ської організації, представники всіх 
поколінь київських комсомольців, 
зарубіжні студенти, що навчаються 
у вузах Києва.

Палкими оплесками зустрічають 
присутні члена Політбюро ЦК КПРС, 
першого секретаря ЦК Компартії 
України товариша В. В. Щербицько- 
го, членів і кандидатів у члени По
літбюро ЦК Компартії України Г. І. 
Ващенка, І. С. Грушецького, І. К. 
Лугака, О. П. Ляшка, В. О. Сологу
ба, О. А. Титаренка, В. Ю. Малан- 
чука, Я. П. Погребняка, В. В. Федор
чука, В. М. Цибулька. Разом з ними 
в президії перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. М. Тяжельников, члени 
бюро Київського міськкому комсо
молу, секретарі обласного і місько
го комітетів партії, ЦК ВЛКСМ і ЦК 
ЛКСМУ, Київського обкому ксмсо-

ВИСТУП ТОВАРИША
В. В. ЩЕРБИЦЬКОГО

Дорогі говаришії

Комсомольці і комсо
молки!

Шановні ветерани Ле
нінського комсомолу!

Наші шановні зарубіжні 
Друз»

Мені дуже приємно ви
конати доручення Цент
рального Комітету КПРС 
і Президії Верховної Ра
ди СРСР — вручити трьох- 
сотп’ятдесятитисячній КОМг 
сомольській організації 
столиці Радянської Украї
ни, міста-героя Києва ор
ден Червоного Прапора. 
(Тривалі оплески).

Цієї високої нагороди 
Батьківщини ваша комсо
мольська організація удо
стоєна за мужність і ге
роїзм, виявлені в роки Ве
ликої Вітчизняної війни, 
за славні діла на фронті 
мирного будівництва, за 
плодотворну роботу по 
комуністичному вихован
ню підростаючого поко
ління.

Дозвольте мені від іме
ні Центрального Комітету 
Комуністичної партії Ук
раїни, Президії Верховної 
Ради і уряду республіки 
гаряче й сердечно поздо
ровити комсомольців, усіх 
юнаків і дівчат міста-ге
роя Києва із заслуженою 
нагородою, і від усієї ду
ші побажати творчих успі
хів, великого щастя і но
вих славних звершень е 
ім'я нашої любимої со
ціалістичної Вітчизни! 
(Тривалі оплески).

Всесоюзна Ленінська 
Комуністична Спілка Мо
лоді, яка вписала чимало

яскравих і героїчних сто
рінок в історію нашої 
країни, — це гордість 
усього радянського наро
ду, це мільйони його вір
них синів і дочок, це на
дійна зміна старшого по
коління.

За минулі роки в лавах 
нашого славного комсо
молу, якому сьогодні 
сповнилось 56 років, про
йшли школу ідейного за
гартування 130 мільйонів 
чоловік.

Прапор Всесоюзної Ле
нінської Комуністичної 
Спілки Молоді по праву 
прикрашають 6 бойових і 
трудових орденів!

Вся історія комсомолу 
нерозривно зв'язана з 
боротьбою робітничого 
класу, трудового селян
ства і народної інтеліген
ції за перемогу соціаліз- 
/лу і комунізму, за втілен
ня в життя заповітів вели
кого Леніна.

Комсомол, біля колиски 
якого стояла Комуністич
на партія, зростав і муж
нів у вогні класових битв. 
Комсомольці самовіддано 
боролися з ворогами ре
волюції в роки громадян
ської війни.

З величезним ентузіаз
мом багато тисяч комса- 
мольців-добровольців бу
дували фабрики, заводи, 
шахти, споруджували нові 
міста і селища в роки пе
редвоєнних п’ятирічок. 
Пам’ятниками комсомоль
ської слави навіки зали
шаться легендарна Кахов
ка, красень Дніпрогес, 
сталеві лінії Турксибу і

Урочистий пленум Київського 
міськкому комсомолу з участю 
комсомольського активу міста, 
присвячений врученню міській 
комсомольській організації 
ордена Червоного Прапора

молу, ветерани Великої Вітчизняної 
сійни і праці — вихованці міської 
комсомольської організації, молоді 
передовики виробництва і відмін
ники навчання, комсомольські акти
вісти.

Пленум відкрив перший секретар 
міського комітету ЛКСМУ Станіслав 
Мартинюк.'

Виконуються державні гімни Ра
дянського Союзу і Української PCP. 
Під звуки урочистого маршу внося
ться прапор /міської комсомоль
ської організації, Пам’ятні прапори 
Київського міськкому партії, ЦК 
БЛКСМ і ЦК комсомолу України.

З великим піднесенням учасники 
пленуму обирають почесну прези
дію в складі Політбюро ЦК КПРС 
на чолі з Генеральним секретарем 
ЦК КПРС товаришем Л. І. Брежнє
вим. (Всі встають. У залі довго не 
стихають бурхливі оплески, що пе
реходять в овацію).

Слово надається членові Політ
бюро ЦК КПРС, членові Президії 
Верховної Ради СРСР, першому сек
ретареві ЦК Компартії України то
варишеві В. В. Щербицькому, тепло 
зустрінутому присутніми.

оспіваний у віршах Ком- 
сомольськ-на-Амурі.

Виняткову безстрашність 
і героїзм, безмежну від
даність своїй Батьківщині 
виявили комсомольці і 
молодь у тяжку годину 
випробувань, коли на на
шу країну напали гітлерів
ські орди. Разом з усім 
радянським народом під
нялись юнаки і дівчата на 
захист любимої Вітчизни. 
Не шкодуючи життя, вони 
відстоювали кожну п’ядь 
рідної землі на фронті, 
самовіддано билися в пар
тизанських загонах і під
піллі.

Подвиг комсомольців у 
ті грізні рони назавжди 
залишиться прикладом 
мужності і героїзму для 
прийдешніх поколінь ра
дянської молоді. (Оп
лески).

У післявоєнний період 
на заклик Комуністичної 
партії мільйони юнаків І 
дівчат натхненно працю
вали над відбудозою на
родного господарства, ви
явили високі зразки ге
роїзму на трудовому 
фронті.

Радянська молодь свято 
виконує ленінський запо
віт Про те, що ТІЛЬКИ в 
праці разом з робітника
ми і селянами можна ви
ховати ь собі якості 
справжніх комуністів. Но
вими символами комсо
мольської трудової доб
лесті стали мільйони гек
тарів піднятої цілини, нові 
шахти Донбасу, споруд
жена в тайзі Братська ГЕС, 
гігантський стан «3600», 
перші сталеві кілометри

Байкало-Амурської магі
стралі.

Виконуючи історичні рі
шення XXIV з'їзду КПРС, 
комсомольці і молодь бе
руть активну участь у все
союзному соціалістично
му змаганні за достроко
ве здійснення планів де
в’ятої п’ятирічки, за даль
ше’ підвищення продук
тивності праці і ефектив
ності суспільного вироб
ництва, за поліпшення 
якості всієї продукції, що 
випускається.

Мільйони комсомольців 
успішно оеолодіаають 
вершинами знань, тисячі 
виявили свій талант в на-. 
уці, мистецтві і спорті.

Прикладом високої ди
сципліни і зразкового 
ставлення до свого воїн
ського обов'язку є комсо
мольці, які перебувають у 
рядах наших доблесних 
Збройних Сил.

Нас, комуністів, радують 
ідейна стійкість, політична 
зрілість, високий патріо
тизм, невичерпна енергія 
і оптимізм нинішнього по
коління молоді. В цих ри
сах юної армії будівників 
комунізму партія бачить 
вірну запоруку того, що 
справа, розпочата стар
шими поколіннями бор
ців, буде продовжена і 
успішно завершена. (Оп- | 
лески).

Товариші! Наша Кому
ністична партія завжди 
дбайливо виховувала ком
сомол, вела його за со
бою по дорогах револю
ції, бойових і трудових 
звершень, підтримувала 
всі його добрі починання, 
довіряла найбільш склад
ні І відповідальні ділянки 
господарського і культур- І 
ного будівництва. І ком
сомол з честю виправдує 
довір’я партії, по праву 
носить ім’я великого Ле
ніна! (Тривалі оплески).

І Контрольный

ПАРТІЯ — 
НАСТАВНИК 
КОМСОМОЛУ
З пленуму обкому Компартії України
ЗО жовтня відбувся пленум обкому Компартії 

Україви. В його роботі взяли участь члени і кан
дидати у члени обкому партії, члени ревізійної ко
місії обласної партійної організації, перші секре
тарі міських і районних комітетів комсомолу. Пле
нум розглянув питання «Про посилення партійно
го керівництва обласною комсомольською органі
зацією у світлі вимог XXIV з'їзду КПРС і завдань, 
викладених у промові товариша Л. І. Брежнєва на 
XVH з’їзді ВЛКСМ». З доповіддю виступив пер
ший секретар обкому Компартії України М. М. 
Кобильчак.

Високий авторитет комсомолу, говорить допові
дач, його успіхи на всіх ділянках комуністичного 
будівництва досягнуті під керівництвом партії. Во
на завжди прагнула до того, щоб кожне покоління 
будівників нашого життя, нового суспільства не 
тільки зберігало все краще, а йшло далі, добивало
ся більшого. «Наш обов’язок, — говорив на XXIV 
з’їзді КПРС Генеральний секретар Центрального 
Комітету КПРС товариш Л. І. Брежнєв, — переда
вати новим поколінням свій політичний досвід, 
розв’язання проблем економічного і культурного 
будівництва, керувати ідейним вихованням молоді, 
робити все, щоб вона гідно продовжувала справу 
своїх батьків, справу великого Леніна».

Повчальний досвід керівництва діяльністю ком
сомольської організації і комуністичного вихован
ня молоді нагромадив партійний комітет заводу 
«Червона зірка». Він постійно займається питанням 
добору, виховання і розстановки комсомольського 
активу, виявляє турботу про участь молоді в уп
равлінні виробництвом.

Доповідач називає ряд партійних організацій, 
котрі набули певного досвіду у керівництві ком
сомолом, і серед них Новоукраїнська районна пар
тійна організація, первинні організації заводу чпс-. 
тих металів .міста Світловодська, пересувної меха
нізованої колони № 133 тресту «Кіровоградсіль- 
буд», колгоспів «Іскра» Гайворопського. імені Ле
ніна Долппського, імені Щорса Ульяновського ра
йонів та ін. Усі вони турбуються про виховання у 
юнаків і дівчат високої організованості і дисциплі
ни, вміло розвивають творчу активність, ініціативу 
молодих працівників.

Проте, пе всі партійні організації і господарські 
керівники належним чином використовують трудо
вий ентузіазм молоді. Нерідко ще трапляється, ко
ли вони не виявляють необхідної турботи про по
ліпшення організації праці юнаків і дівчат, підви
щення кваліфікації молодої зміни, організації ку
льтурного відпочинку і т. in. Такі недоліки, зокре
ма. мають місце в будівельних організаціях міст 
Кіровограда, Олексавдрії, Світловодська. Тут мо
лодих робітників у більшості випадків використову
ють на допоміжних роботах.

М. М. Кобильчак зупиняється па проблемах тру
дового виховання молоді, зокрема, велику увагу 
приділяє наставницькому рухові.

Велике значення для виховання молоді має прик
лад передовиків і новаторів виробництва, — гово
рить вія. — їхній досвід повинен стати справжньою 
скарбницею для молодих. Дуже важливо, щоб кад
рові робітники, майстри сільськогосподарського ви
робництва, ветерани праці залучались до вихован
ня молодої зміни.

Далі доповідач звертає увагу на ріст культурно
го і загальноосвітнього рівня, виховну роботу з мо
лоддю.

XXIV з’їзд КПРС підкреслив, що центральним 
завданням партії було і залишається виховання 
молоді в дусі комуністичної ідейності, відданості 
нашій Радянській Батьківщині.

Поліпшуючи керівництво комсомолом, відзначав 
М. М. Кобильчак — треба приділяти увагу діяль
ності кожної первинної комсомольської організації. 
Слід добиватися, щоб кожна з них жила повно
кровним життям, щоб усі комсомольці виконували 
доручення, приносили користь загальній справі. В 
жодній комсомольськйТ організації не повинно бути 
пасивних, байдужих. -

Тов. Кобильчак від імені учасників пленуму за
певнив LIK КПРС. UK Компартії України, що пар
тійні організації області, здійснюючи рішення XXIV 
з’їзду КПРС. завдання, викладені в промові това
риша Л. Т. Брежнєва па XVII з’їзді ВЛКСМ і на
далі підноситимуть рівень партійного керівництва 
комсомольськими організаціями, постійно вдоскона
люватимуть форми і метопи виховання підростаю
чого покоління, зроблять усе для того, щоб ще 
тісніше згуртувати молодь навколо Комуністичної 
партії, підвищити її активність у боротьбі за вті
лення в життя величних планів комуністичного бу
дівництва. . .

В обговоренні доповіді взяли участь перший се
кретар Олександрійського міськкому партії І. В. 
Дробот, перший секретар Нозоукпаїнського райко
му Компартії України А. М. Литвин, бригадир 
бригади монтажників тресту «Олександріяважбуд» 
М. М. Лнсенко. агроном колгоспу імені Фоунзе 
Ульяновського району, секретар парторганізаиії 
відділка Т. Т. Джосан, перший секретар обкому 
комсомолу М. К. Скляннченко. бригадир тракторної 
бригади колгоспу «Шляхом Леніна» Олекспплрів- 
ського району Герой Соціалістичної Прані Г. П. 
Юоченко та інші.

В обговореному питанні пленум прийняв розгор
нуту постанову.

У роботі пленуму взяли участь інструктор відді
лу опгпартроботи L1K Компартії України Е. М. Но- 
вйлькнй і секпе.тяп ТІК ЛКСМУ Г. Д. Максименко.
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f шляхом ПОДВИГУ І СЛАВИ
(Продовжений.

Поч. на 1-й стор.).

Для нашого комсомолу 
не було і нема більш ви
сокого покликання, ніж 
бути бойовим помічником 
і надійним резервом Ко
муністичної партії. (Оп
лески).

У своєму виступі на 
XVII з’їзді ВЛКСЛЛ Гене
ральний секретар ЦК 
КПРС товариш Л. І. Бреж
нєв говорив: «Довіряти 
молодим, спиратися на 
властиві молоді ентузіазм 
і благородне прагнення 
працювати на загальну 
користь і разом з тим до
помагати правильно орі
єнтуватися в житті, озбро
ювати молодь знаннями і 
досвідом старших поко
лінь — завжди було е 
традиціях комуністів. Пар
тія буде і далі зміцнюва
ти ці традиції, розвиваїи 
активність молоді, ще 
ширше залучати її до 
участі в управлінні спра
вами соціалістичного су
спільства. Батьківщина, 
партія вірять у молоде по
коління, і життя показало: 
в будь-якій справі на ком
сомол можна сміливо по
кластися! (Бурхливі оп
лески].

Немало героїчних звер
шень на рахунку одного з 
бойових загонів Ленін
ського комсомолу — Ки
ївської, віднині ордено
носної міської комсо
мольської організації.

Чудовим взірцем муж
ності і стійкості, вірності 
революційному обов яз- 
кові назавжди залиши
ться подвиг юнаків і дів
чат Києва, які в дуже важ
ких умовах суворої зими, 
під бандитськими кулями 
прокладали вузькоколій
ку від станції Боярка, 
щоб забезпечити теплом 
замерзаюче в той час міс
то. Серед цих комсомоль
ців був молодий робітник 
київських головних заліз
ничних майстерень, зго
дом наш чудовий радян
ський письменник-кому- 
нісг Микола Островський, 
70-річчя з дня народжен
ня якого Недавно відзна
чила вся країна. (Оплески).

З особливою силою пат
ріотизм комсомольців, 
юнаків і дівчат Києва ви
явився в роки Великої 
Вітчизняної війни, коли 
вирішувалась доля нашої 
соціалістичної Вітчизни.

Як відомо, війна при
йшла в Київ на світанку 
22 червня 1941 року з ви
бухами перших фашист
ських бомб. І в перші ж 
дні кияни на заклик Кому
ністичної партії, за велін
ням серця стали на захист 
Батьківщини. Міська ком
сомольська організація 
дала фронтові понад 40 
тисяч бійців — своїх кра
щих вихованців, половину 
зсього складу.

50 тисяч молодих киян 
брали участь у споруд
женні оборонних рубежів. 
В рядах Червоної Армії 
бився київський комсо
мольський полк, з кому
ністів і комсомольців було 
створено 23 винищуваль
них загони по боротьбі з 
фашистськими танками, 
11 партизанських загонів, 
у тому числі десантний 
загін особливого призна
чення.

У дні масової мобіліза
ції а Червону Армію дів- 
чата-комсомолки заводу 
«Більшовик» звернулися 
до жінок і молоді із за
кликом замінити чолові
ків, які пішли на фронт. 
Цей заклик був палко під
триманий комсомоль
ською організацією міста. 
На виробництво прийшли 
сотні молодих патріоток з 
установ і навчальних за
кладів, Тисячі дівчат сіли 

за кермо автомашин, взя
ли в руки штурвал тракто
ра, пішли працювати в 
госпіталі, влилися а ряди 
міліції.

За активною участю спе
ціальних комсомольських 
бригад з міста було ева-’ 
куйовано устаткування 190 
підприємств, понад 300 
тисяч чоловік мирного на 
селення.

Наче богатирський ге
рой, грудьми відбивав Ки
їв натиск добірних воро
жих дивізій. Одна за од
ною розбивалися об стій
кість його героїчних за
хисників запеклі атаки гіт
лерівців. Тільки після 
тяжких і кровопролитних 
боїв, використовуючи чи
сельну перевагу, против
никові вдалося оволодіти 
містом.

Але ні на один день, ні 
на одну годину не припи
нялась самовіддана бо
ротьба киян з німецько- 
фашистськими загарбни
ками. Бойовим штабом, 
який очолив боротьбу на
селення в тяжкі роки оку
пації, був підпільний мі
ський комітет партії.

Під керівництвом пар
тійних організацій у місті 
розгорнули свою роботу 
9 підпільних райкомів ком
сомолу, було створено 
підпільні первинні комсо
мольські організації, ак
тивно діяли сотні юних 
підпільників і розвідників. 
Молоді патріоти знищува
ли живу силу і техніку во
рога, громили поліцейські 
участки, влаштовували ди
версії, визволяли радян
ських людей від вигнання 
у фашистську Німеччину, 
розповсюджували листів
ки серед населення.

«Все для фронту, все 
для перемоги» — таким 
був девіз киян, що працю
вали в тилу. Так, завод 
«Арсенал», евакуйований 
вглиб країни, вже через 
чотири дні почав випуск 
продукції на новому міс
ці. Охоплені високим пат
ріотичним поривом, мо
лоді робітники не відхо
дили від верстатів по кіль
ка діб, виконуючи щодня 
по 3—4 норми. Комсо
мольці внесли на будів
ництво ескадрильї літаків 
і танкової колони «За Ра
дянську Україну» понад 
500 тисяч карбованців. З 
ініціативи комсомольської 
організації підприємства з 
числа молодих робітників 
було створено окремий 
протитанковий артилерій
ський дивізіон, який про
славився на фронті своїми 
бойовими діями.

За мужність і героїзм, 
виявлені в боротьбі з гіт
лерівськими загарбника
ми, 43 вихованці міської 
комсомольської організа
ції удостоєні звання Героя 
Радянського Союзу, а 
відважний льотчик Михай
ло Бондаренко став двічі 
Героєм Радянського Сою
зу. (Оплески).

Два роки фашистської 
окупації заподіяли місту 
тяжких ран. Гнів і біль ще 
й сьогодні викликають 
спогади про масові вбив
ства радянських людей. 
Було зруйновано майже 
всі заводи і фабрики, зни
щено житлові будинки, 
завдано величезної шко
ди історичним пам’яткам, 
вивезено багато унікаль
них культурних цінностей.

Та не було, нема і не 
може бути сили, яка зло
мила б радянську людину. 
Настав день — і війська 
Першого Українського 
фронту під командуван
ням видатного полковод
ця генерала Ватутіна виз
волили Київ.

У битві з ненависним 
ворогом ще більше зміц
ніли велика дружба і єд
ність народів Країни Рад-—

справи. В цьому починан
ні ще непочатий край ро
боти.

Міська комсомольська 
організація проводить ве
лику роботу по ідейно-по
літичному загартуванню 
молоді, вихованню юнаків 
і дівчат на героїчних тра
диціях Комуністичної пар
тії і радянського народу. 
Кияни свято шанують па
м’ять героїв, які віддали 
життя в боротьбі з німець
ко-фашистськими загарб
никами. їх іменами назва
но вулиці, школи, піонер
ські дружини. На честь 
героїв споруджено па- 
м ятники та обеліски, вста
новлено меморіальні дош
ки, створено музеї. У по
ходах по місцях револю
ційної, бойової і трудової 
слави батьків взяли участь 
сотні тисяч юнаків і дів
чат міста.

Орден Червоного Пра
пора, яким нагороджена 
Київська міська комсо
мольська організація, — 
це достойна оцінка не 
тільки її. подвигу в роки 
війни, але й її багатогран
ної і плодотворної діяль
ності по вихованню під
ростаючого покоління, 
мобілізації юнаків і дівчат 
на виконання всіх завдань, 
які ставить Центральний 
Комітет партії.

Бути в рядах ордено
носної комсомольської 
організації, організації 
міста-героя — велика 
честь і висока відповідаль
ність. (Оплески).

Обов'язок комсомоль
ців, юнаків і дівчат — на
полегливо добиватися, 
щоб міська комсомоль
ська організація була 
зразковою в усьому, .слу
жила прикладом для ін
ших комсомольських ор
ганізацій. (Тривалі оплес
ки). Якщо за діло візьме
ться весь актив, всі комсо
мольці і молодь міста, то 
воно так і буде. (Оплески).

А для цього комсомоль
ці, вся молодь повинні:

— бути безмежно вір
ними благородним кому
ністичним ідеалам, зав
жди і в усьому керувати
ся заповітами Володимира 
Ілліча Леніна, завжди ак
тивно боротися за справу 
партії і народу;

— самовіддано працю
вати в ім’я нашої великої 
соціалістичної Батьківщи
ни, наполегливо вчитися, 
оволодівати висотами су
часної науки й техніки, 
виявляти ініціативу і твор
чість у розв’язанні зав
дань господарського і 
культурного будівництва 
і внутрісоюзно7 роботи;

життєдайне джерело сили 
і могутності нашого су
спільства. І цю єдність, ви
кувану з горнилі соціаліс
тичної революції, скріпле
ну пролитою кров'ю у 
війні з фашизмом, загар
товану в спільній боротьбі 
за побудову розвинутого 
соціалістичного суспіль
ства, ми завжди будемо 
зберігати, як зіницю окзі 
(Тривалі оплески).

З часу закінчення війни 
минуло майже три десяти
річчя. В наступному році 
ми будемо святкувати 
30-річчя великої Перемо
ги Радянського Союзу над 
фашистською Німеччи
ною, перемоги сил про
гресу і миру над силами 
імперіалізму і агресії.

Недавно трудящі рес
публіки урочисто відзна
чили 30-річчя визволення 
Радянської України від ні
мецько-фашистських за
гарбників. Це святкування» 
стало могутньою демон 
страцією безмежної від
даності трудящих респуб
ліки, нашої молоді спразі 
партії, справі комуністич
ного будівництва, револю
ційним, бойовим і трудо
вим традиціям радянсько
го народу. Воно ще раз 
яскраво показало, що тру
дящі Радянської Україки 
бачать свій священний 
обов’язок у тому, щоб з 
честю здійснити величчі 
накреслення партії і вно
сити гідний вклад у побу
дову комунізму в нашій 
країні. (Оплески).

Кожний з нас — і вете
рани війни, і нинішнє по
коління молоді — добре 
розуміють, якою дорогою 
ціною було завойовано 
мир. Тому вся радянська 
молодь, як і весь наш на
род, прогресивні сили 
всього світу глибоко вдяч
ні Центральному Коміте
тові КПРС, Радянському 
урядові, Генеральному 
секретареві ЦК партії то
варишеві Л. І. Брежнєву 
за безустанну і плодо
творну діяльність по вті
ленню в життя Програми 
миру, виробленої XXIV 
з їздом КПРС, по зміцнен
ню світового соціалізму і 
міжнародної безпеки. 
(Тривалі оплески).

Товариші!
За минулі роки наша 

республіка, як і вся краї
на, зробила великий крок 
вперед. Зусиллями робіт
ничого класу, колгоспного 
селянства та інтелігенції 
загоєно рани, завдані вій
ною народному господар
ству, на небачену висоту 
піднялись економіка, на
ука і культура .

Трудящі республіки в 
дружній сім’ї братніх на
родів нашої країни 
натхненно втілюють у жит
тя рішення XXIV з’їзду 
КПРС, плани дев’ятої п я- 
тирічки. Мені приємно 
вас повідомити, що зав
дання п’ятирічного плану 
і соціалістичні зобов’язан
ня в галузі промислового 
виробництва успішно ви
конуються. Широкого роз
маху набрало соціалістич
не змагання за достроко
ве виконання п’ятирічки. І 
це створює реальні пере
думови для того, щоб за 
роки п ятирічки виробити 
понад план промислової 
продукції на суму шість 
мільярдів карбованців, що 
дасть нам можливість ви
конати Директиви XXIV 
з ізду партії по зростанню 
промислового виробни
цтва у вересні 1975 року, 
як і передбачено рішен
ням вересневого (1973 р.) 
Пленуму ЦК Компартії Ук
раїни. (Оплески).

Як вам відомо, респуб
ліка рапортувала про про
даж державі, як і в мину
лому році, мільярда пудів 
хліба. (Тривалі оплески).

Одержання в складних 
метеорологічних умовах 
валового збору зерна, 
який дав змогу продати 
державі таку кількість хлі
ба, має велике економіч
не і політичне значення. 
Це ще одне переконливе 
підтвердження правиль
ності і життєвості розроб
леної березневим Плену
мом ЦК, XXIII і XXIV з’їз
дами КПРС аграрної полі
тики нашої партії на су
часному етапі, активної 
підтримки її народом. 
(Тривалі оплески).

Усі ми вдячні ЦК КПРС, 
Президії Верховної Ради 
СРСР і Раді Міністрів Со
юзу PCP за ту надзвичай
но високу оцінку праці 
хліборобів, усіх трудящих 
республіки, яка дана 8 їх 
поздоровленнях, опублі
кованому сьогодні в пре
сі. (Бурхливі оплески).

Нема сумніву, що відпо
віддю трудящих республі
ки на це буде ударна пра- 
.ця і нові досягнення на 
всіх ділянках господар
ського і культурного бу
дівництва. (Оплески).

Ми впевнені також, що 
гідний вклад у цю справу, 
як завжди, внесуть і ком
сомольці, і вся наша пре
красна молодь. (Оплески).

На основі досягнень в 
галузі економіки успішно 
розв’язуються завдання 
соціального розвитку на
шого суспільства, значно 
зріс життєвий і культур
ний рівень народу. Ство
рено широкі можливості 
для дальшого духовного 
зростання всіх наших ра
дянських людей.

Дорогі товариші, юнаки 
й дівчата!

Ви живете, працюєте і 
навчаєтесь у чудовому 
місті — столиці нашої рес
публіки місті-герої Києві. 
Невпізнанно змінилося в 
післявоєнний період наше 
місто, яке привільно роз
кинулося на обох берегах 
сивого Дніпра. Вся країна 
піднімала його з руїн і по
пелу. За післявоєнні роки 
житловий фонд Києва 
збільшився в 5 разів. Ви 
бачите, як швидко ростуть 
величезні білокам’яні ма
сиви, як місто .прикраси
лося парками, новими 
пам'ятниками, спортивни
ми спорудами, станціями 
метрополітену.

Ми можемо з гордістю 
сказати, що Київ — один з 
найбільших індустріаль
них, наукових і культур
них центрів країни. Тут у 
вузах і технікумах навчає
ться близько 200 тисяч чо
ловік, у тому числі сту
денти з 101 країни світу.

Молодь Києва разом з 
усіма трудящими вносить 
великий вклад у виконан
ня завдань, що стоять пе
ред республікою. За три 
роки п’ятирічки обсяг ви
робництва промислової 
продукції зріс у місті 
майже на 29 процентів. 
Достроково виконано план 
9 місяців по реалізації 
продукції, понад завдання 
випущено різних виробів 
майже на 59 мільйонів 
карбованців. На підпри
ємствах, будовах, транс
порті, в науково-дослід
них інститутах, лаборато
ріях, конструкторських 
бюро — всюди кипить 
натхненна, творча праця.

З ентузіазмом юнаки й 
дівчата включилися в бо
ротьбу за перетворення 
столиці нашої республіки 
в місто високопродуктив
ної праці, високої культу
ри і зразкового громад
ського порядку. В цьому, 
безумовно, виявляється 
глибоке розуміння комсо
мольцями і молоддю сво
го патріотичного обов’яз
ку перед Батьківщиною, 
високої відповідальності 
за успіх нашої спільної

— і далі послідовно ви
ховувати в собі стійкі ко
муністичні переконання, 
високі почуття радянсько
го патріотизму і проле
тарського інтернаціоналіз
му, бути непримиренним 
до будь-яких проявів бур
жуазної ідеології і мо
ралі;

— показувати приклад 
високої організованості, 
згуртованості і діловитос
ті, завжди доводити роз
почату справу до кінця, 
уважно вивчати і поширю
вати передовий досвід 
комсомольської роботи.

ЦК Компартії України 
вважає, що міська комсо
мольська організація має 
всі умови для розв’язання 
цих .завдань, у неї пре
красні традиції, чудові 
кадри, вона завжди може 
розраховувати на постійну 
підтримку і допомогу з 
боку партійних організа 
цій. (Оплески).

Поліпшенню роботи 
комсомольських організа
цій, підвищенню трудової 
і громадсько-політичної 
активності молоді, без
сумнівно, сприятиме на
ступний обмін комсомоль

ських документів.
До проведення цього 

важливого організаційно- 
політичного заходу треба 
повсюдно добре підготу
ватися. Вся робота по об
міну комсомольських до
кументів має бути підпо
рядкована дальшому вдо
сконаленню внутрісоюз- 
ного життя. Особливу ува
гу при цьому слід приділи
ти підвищенню бойовитос- 
ті кожної комсомольської 
організації, посиленню її 
впливу на молодь, вихо
ванню кожного юнака й 
дівчини в дусі ленінських 
заповітів.

Товариші!
Щоб успішно здійснити 

плани дев'ятої п ятирічки, 
нам треба ще немало по
працювати, зокрема, доб
ре закінчити поточний рік 
і підготуватися до роботи 
в завершальному році 
п ятирічки, бо за його під
сумками ми будемо звіту
вати на черговому XXV 
з’їзді нашої партії.

Треба сказати, що пла
ни наступного року — ду
же відповідальні і напру
жені. Однак партія ста
вить завдання не тільки їх 
виконати, а й значно пе
ревершити з тим, щоб 
створити міцну основу для 
роботи в наступній, деся
тій п’ятирічці, яка, як вка
зав товариш Л. 1. Брежнєв, 
стане п’ятирічкою якості, 
п’ятирічкою ефективності. 
Це дасть змогу і в даль
шому здійснювати наміче
ну партією програму під
вищення добробуту на
шого народу.

Тепер дуже важливо на 
кожному робочому місці 
привести в дію асі резер
ви, ефективно використо
вувати кожний квадратний 
метр виробничої площі, 
кожний верстат і меха
нізм, кожний гектар зем
лі, економно витрачати 
сировину і матеріали, па
ливо і електроенергію, 
невпинно підвищувати 
якість продукції.

На сучасному етапі ко
муністичного будівництва, 
в умовах науково-техніч
ної революції дедалі 
більшого значення наби
рає глибоке розуміння 
трудящими, в тому числі 
всіма юнаками й дівчата
ми політики нашої партії, 
підвищення рівня їх за
гальноосвітньої і профе
сійної підготовки, вихо
вання у кожного робітни
ка творчого ставлення до 
справи, високої дисциплі
ни і відповідальності.

Дозвольте, товариші, 
висловити впевненість у 
тому, що Київська міська 
комсомольська організа
ція візьме найактивнішу 
участь у розв’язанні всіх 
цих завдань, примножить 
славні традиції комсо
мольців старших поколінь. 
(Оплески).

Висока нагорода Бать
ківщини кличе комсомо- 
лію столиці України на 
нові, славні діла в ім’я 
побудови комунізмуі (Три
валі оплески).

Товариш В. В. Щербиць- 
кий оголошує Указ Прези
дії Верхоаної Ради СРСР 
про нагородження Київ
ської міської комсомоль
ської організації орденом 
Червоного Прапора і під 
бурхливі оплески учасни
ків пленуму прикріплює 
його до прапора.

Дорогі товариші, гово
рить він наприкінці, доз
вольте ще раз палко по
здоровити всіх вас і у ва
шій особі комсомольців, 
всю молодь міста Києва з 
нагородженням- міської 
комсомольської організа
ції орденом Червоного 
Прапора і побажати вам 
нових успіхів у праці І на
вчанні, великого щастя, 
творчих звершень на бла-
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шляхом ПОДВИГУ І СЛАВИ
(Закінчення).

го нашого великого ра
дянського народу. (Трива
лі оплески).

Хай живе Ленінський 
комсомол — надійний ре
зерв і бойовий помічник 
Комуністичної партії! (Три
валі оплески].

Слава радянській моло
дії (Тривалі оплески).

Хай живе Комуністична 
партія Радянського Сою

зу, яка впевнено веде 
наш ;народ до перемоги 
комунізму! (Бурхливі, три
валі оплески. Всі встають. 
У залі лунають овації на 

честь рідної Комуністич
ної партії, Ленінського 
комсомолу, великого ра
дянського народу, непо
рушної дружби і братер

ства всіх народів нашої 
країни. Присутні з вели
ким піднесенням сканду
ють: «Ленін — партія — 
комсомол!».

На трибуні — перший секретар міськ
кому ЛКСМУ Станіслав Мартинюк. Від 
імені 350-тисячного загону комсомоль
ців столиці України він палко дякує Ко
муністичній партії і Радянському урядо
ві за батьківське піклування, за високу 
оцінку ратних і трудових звершень ки
ївських комсомольців.

Усі ми, говорить він, перебуваємо під 
незабутнім враженням святкування 
30-річчя визволення Радянської України 
від німецько-фашистських загарбників, 
сердечного привітання Леоніда Ілліча 
Брежнєва трудящим нашої республіки 
з нагоди славного ювілею. Комсомоль
ці, молодь Києва всім серцем підтриму
ють і схвалюють мудру внутрішню і зов
нішню Політику ленінської партії, разом 
з усім радянським народом самовідда
но борються за втілення її в життя.

У нагороді Батьківщини, врученій нам 
сьогодні, гідно відбились подвиги, 
здійснені під керівництвом партії кому
ністів всіма поколіннями комсомольців 
міста-героя.

У бойових і трудових подвигів одне й 
те саме коріння. Глибоко символічно, 
що сотні молодіжних цехів, дільниць, 
бригад зарахували до своїх рядів вої- 
нів-героїв, колишніх партизанів і під
пільників. Будівники нинішніх ударних 
комсомольських об єктів міста, як і їх 
попередники, які споруджували шахту 
«Київська», створили радгосп «Київ- . 
ський» на цілині, будували Київську ком
сомольську ГЕС, рівняються на своїх 
батьків-комсомольців, що героїчно би
лися в роки війни, а потім піднімали з 
руїн красень-містс.

Сотні тисяч молодих киян беруть 
активну участь у патріотичному русі за 
перетворення Києва в місто високопро
дуктивної праці, високої культури і зраз
кового громадського порядку. Понад 50 
тисяч молодих виробничників, кожна 
п’ята з трьох тисяч комсомольсько-мо
лодіжних бригад уже працюють в 
рахунок 1975 року. В авангарді со
ціалістичного змагання, яке розгорну
лося під девізом «Станемо врівень з 
героями праці, новаторами виробни
цтва», йдуть 125 найкращих колективів, 
що виконали завдання дев ятої п’яти
річки

Від імені комсомольців і молоді міс
та промовець запевнив ЦК КПРС і ра
дянський, уряд, що у відповідь на висо
ку нагороду юнаки і дівчата столиці Ук
раїни нр пошкодують сил і енергії для 
успішного виконання величних накрес
лень XXIV з’їзду партії, планів дев’ятої 
п’ятирічки, завжди і в усьому будуть 
вірними і надійними помічниками ленін
ської партії, внесуть свій гідний вклад у 
велику справу побудови комунізму.

З хвилюванням слухали присутні ви
ступи колишнього командира Київсько
го комсомольського полку І. Ю. Стару- 
шенка і учасника визволення Радянської 
України від німецько-фашистських за
гарбників Героя Радянського Союзу 
Б. О. Колесника. Промовці відзначали, 
що в рядах захисників Батьківщини ра
зом з комуністами відважно воювали 
молоді патріоти. Кожен п’ятий киянин, 
що пішов у діючу армію, був комсо
мольцем. Захищаючи місто, поруч з 
воїнами — синами і дочками братніх на
родів нашої країни, мужньо боролися 
Київський комсомольський полк, десят
ки загонів молодих добровольців — ро
бітників «Арсеналу», «Більшовика», «Ле
нінської кузні» та інших підприємств. 
Фронтові шляхи наших земляків про
йшли під Москвою і Ленінградом, під 
Сталінградом і на Курській дузі, в бит
вах за визволення Радянської України 
і на інших фронтах. Великої Вітчизняної 
війни. І скрізь вони воювали з беззавіт- 
ною відвагою і мужністю.

Подвиги героїв навіки залишаться в 
пам'яті нащадків, вони і сьогодні нади
хають молодь на мирні трудові звер

шення, сказа« складальник Київського 
авіаційного заводу, групкомсорг ком
сомольсько-молодіжної бригади, кава
лер ордена Трудового Червоного Пра
пора Олександр Хмельницький. Нагоро
да на прапорі київської комсомоли з 
цілковитим правом належить молодим 
патріотам усіх поколінь. Юнаки і дівчата 
сімдесятих років у такому ж єдиному 
пориві, як і їхні батьки-фронтовики, від
дають увесь запал своїх сердець люби
мій Вітчизні. На нашому заводі 700 мо
лодих виробничників працюють за ка
лендарем 1975 року, 1^0 комсомольців 
завершили свої особисті п'ятирічки. 
Промовець з гордістю говорить, що мо
лоді робітники заводу вирішили до дня 
відкриття XXV з їзду партії виготовити 
надплановий комсомольський літак.

Бойовою програмою, продовжував 
молодий робітник, став для нас заклик 
Леоніда Ілліча Брежнєва зробити на
ступну, десяту п ятирічку п’ятирічкою 
якості, п ятирічкою ефективності. Вже 
зараз з цехів нашого підприємства ви
ходять крилаті машини, в яких цілі вуз
ли складено з комсомольською гаран
тією якості. І немає сумніву, що завдан
ня, поставлене Леонідом Іллічем Бреж
нєвим, буде виконано.

Про чудові успіхи своїх ровесників 
говорили на урочистому пленумі доярка 
приміського радгоспу «Плосківський» 
Надія Кривець, студентка Київського 
політехнічного інституту, Ленінський сти
пендіат Світлана Лунсва, солістка Київ
ського академічного театру опери іа 
балету імені Т. Г. Шевченка заслужена 
артистка УРСР Тетяна Таякіна. З трибуни 
пленуму вони запевняли Комуністичну 
партію, що у відповідь на високу оцінку 
діяльності комсомольської організації 
міста-героя юнаки і дівчата примножать 
свої зусилля в праці, в навчанні, пора
дують рідну Вітчизну новими досягнен
нями, гідними нашої комуністичної 
епохи.

Від імені воїнів Радянських Збройних 
Сил на пленумі виступив курсант двічі 
Червонопрапорного Київського вищого 
загальновійськового командного учили
ща імені Фрунзе Михайло Баханцов. 
Для комсомольців сімдесятих років, 
сказав він, завжди будуть яскравим, 
надихаючим прикладом ратні подвиги 
героїв Великої Вітчизняної війни — Іва
на Кудрі, підпільниці-комсомолки Марії 
Боровиченко, капітана Ольшанського, 
воїнів-широнінців та інших. Перед ли
цем ветеранів, представників усіх ком
сомольських поколінь, ми, молоді воїни, 
клянемося, що завжди свято зберігати
мемо славні традиції орденоносного 
київського комсомолу, Збройних Сил 
СРСР, пильно стоятимемо на захисті за
воювань Великого Жовтня, на варті 
мирної, творчої праці радянського на
роду.

В залі заклично звучать горни, лунає 
дріб барабанів. Учасників пленуму при
йшли привітати юні ленінці — ті, кому 
далі нести естафету поколінь. Урочисто 
звучать слова:

— Юні піонериї До боротьби за спра
ву Комуністичної партії Радянського Со
юзу будьте готовії

У відповідь г.унає:
— Завжди готовії
Група дітей збігає на сцену і під оп

лески присутніх вручає квіти членам 
президії.

Виступає перший секретар ЦК ЛКСМ 
України А. М. Гіренко. Від імені всіх 
комсомольців і молоді республіки він 
палко і сердечно поздоровляє ветеранів 
війни і праці, тих, хто сьогодні примно
жує славні героїчні традиції рідного 
міста, всю молодь столиці України з бо
йовою нагородою Батьківщини і бажає 
нових великих успіхів у боротьбі за ви
конання рішень XXIV з'їзду КПРС, від
повідальних завдань, поставлених перед 
комсомолом, рідною Комуністичною 
партією.

Він висловлює тверду впевненість, що 
молода зміна славного робітничого кла
су, технічної і творчої інтелігенції, уч
нівська і студентська молодь Києва гід
но виправдають цю високу нагороду, з 
честю пронесуть її крізь майбутні роки, 
впишуть нозі яскраві сторінки до літопи
су комуністичного творення, що орден 
на прапорі київського комсомолу зав
жди кликатиме тільки вперед, тільки до 
перемоги,

З великим піднесенням, говорить да
лі промовець, сприйняли всі ми гаряче 
поздоровлення ЦК КПРС, Президії Вер
ховної Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР 
з нагоди виконання нашою республікою 
соціалістичних зобов язань по продажу 
державі мільярда пудів хліба. В цій тру
довій перемозі чимала заслуга і моло
дих хліборобів України. Виявляючи ен
тузіазм, високу організованість, вони 
продовжують наполегливо працювати, 
забезпечувати сьогодні міцну основу 
високого врожаю наступного року.

В цей урочистий час, каже А. М. Гі
ренко, комсомол республіки запевняє 
Центральний Комітет КПРС, ЦК Компар
тії України, ЦК ВЛКСМ, що, рівняючись 
на орденоносні організації, комсомоль
ці і молодь Радянської України з честю 
пронесуть естафету старших поколінь, 
ознаменують новими трудовими успіха
ми четвертий, визначальний рік і ввесь 
завершальний етап п ятирічки, гідно зу
стрінуть XXV з’їзд КПРС.

А. М. Гіренко вручає Київській міській 
комсомольській організації Пам ятний 
адрес ЦК ЛКСМУ.

Слово надається першому секретаре
ві ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельникову. Мені, 
говорить він, дуже приємно від імені 
Центрального Комітету ВЛКСМ, усього 
Ленінського комсомолу гаряче й сер
дечно поздоровити ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, комсомольців, юна
ків і дівчат міста-героя Києва з високою 
нагородою нашої Батьківщини — орде
ном Червоного Прапора, який ■ щойно 
прикріпив до комсомольського прапора 
член Політбюро ЦК КПРС, Перший сек
ретар ЦК Компартії України товариш 
В. В. Щербицький.

Нагородження Київської і Керченської 
міських комсомольських організацій — 
це нове і переконливе свідчення ленін
ського піклування нашої Батьківщини, 
Комуністичної партії, Центрального Ко
мітету, Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Леоніда Ілліча Брежнєва 
про радянську молодь, про комсо/лол, 
який ось уже 56 років є вірним, бойо
вим і відданим помічником рідної Ко
муністичної партії, її надійним резер
вом. Мільйони юнаків і дівчат нашої 
країни пройшли під керівництвом партії 
в комсомолі школу комуністичного, ре
волюційного, ленінського виховання.

Досить знаменно, що в день народ
ження комсомолу Київська міська ком- 
сомолоська організація одержала висо
ку нагороду Батьківщини Ми впевнені, 
що київські комсомольці зроблять усе 
для того, щоб виправдати високу наго
роду, будуть завжди і в усьому йти за 
партією.

Центральний , Комітет нашої партії, 
Леонід Ілліч Брежнєв учать комсомоль
ців оцінювати досягнуте, вміти бачити 
недоліки, постійно примножувати тру
дові успіхи, більше уваги приділяти ко
муністичному вихованню підростаючого 
покоління. Промова товариша Л. І. 
Брежнєва на XVII з’їзді комсомолу, при
вітання Центрального Комітету партії 
нашому з’їздові — це бойова програма 
ВЛКСМ, вона стала сугтю, серцевиною 
всієї діяльності комсомолу і його за
гонів.

Сьогодні партія закликає нас мобілі
зувати зусилля на завершальному етапі 
п’ятирічки. Дуже знаменно, що саме на 
легендарній землі Донбасу в дні, коли 
трудящі республіки, ввесь наш народ 
урочисто відзначали 30-річчя визволен

ня Радянської України від німецько-фа
шистських заіарбників, зібралися глопо- 
ді гвардійці п’ятирічки й обговорили 
завдання, які випливають з промови 
Леоніда Ілліча Брежнєва в Кишиневі. 
Вони звернулися з бойовим закликом до 
всіх комсомольців, юнаків і дівчат на
шої країни стати на ударну стахановську 
вахту й ознаменувати завершальний етап 
п’ятирічки ударною працею, відмінним 
навчанням і високою якістю роботи.

Ми впевнені, що комсомольці міста 
Києва, всієї Радянської України, як зав
жди, палко і по-бойовому відгукнуться 
на цей заклик і зроблять усе для того, 
щоб кожен комсомолець і кожна моло
да людина з честю виконали свої високі 
соціалістичні зобов язання. Ми переко
нані, що комсомольці і молодь респуб
ліки розгорнуть справді Бойове змаган
ня за почесне право згідно з^підсумка- 
ми роботи на завершальному етапі п я- 
тирічки оути сфоіографованими бия 
святині радянського народу — Прапора 
Перемоги.

І іленум ЇДА мої ои^і^ив ІТИТаН-
ня про проведення ооміну комсомоль
ських документів. Цей важливий орга- 
нізаційно-політичнии захід покликаний 
ще вище піднести звання члена Ленін
ського комсомолу, підвищити його Бо- 
йовитісгь, зі уртованість, організованість, 
активність усіх членів Спілки молоді, 
піднести роль комсомолу а господар
ському, культурному і державному Бу
дівництві. Комсомольський , квиток зав
жди кликав і но працю, і на подвиг. І ми 
впевнені, що'юнаки и дівчата, одержую
чи квиток з портретом великого Леніна, 
завжди будуть жити, вчитися і боротися 
по-ленінському, по-комуністичному.

Всім нам надзвичайно приємно також, 
що в ці дні в засіки Батьківщини засипа
но ще один український мільярд пудів 
хліба В ньому є конкретний вклад ком
сомольців і молоді республіки та її сто
лиці — міста-героя Києва.

На закінчення тов. Іяжельников ви
словив тверду впевненість, що комсо
мол Радянської України, Київська міська 
комсомольська організація з честю ви
конають заздання, які поставлено □ про- 
л^ові товариша В. В. Щербицького, зав
жди будуть надійною опорою Централь
ного Комітету комсомолу, славою і 
гордістю Ленінського комсомолу.

Головуючий повідомляє, що на адре
су урочистого пленуму, міської комсо- 
мольсь.тої організації надійшли численні 
вітальні листи і телеграми, і висловлює 
їх авторам щиру вдячність.

Учасники урочистого пленуму під 
бурхливі, довго не стихаючі оплески 

’ приймають вітальну телеграму Гене
ральному секретареві ЦК КПРС товари
шеві Леоніду Іллічу Брежнєву,"вітальні 
листи Центральному Комітетові КПРС, 
Центральному Комітетові Компартії Ук
раїни.

Під звуки маршу із залу виносяться 
прапоо міської комсомольської органі
зації, на якому гордо сяє орден Черво
ного Прапора, а також пам ятні прапори.

Урочистий пленум оголошується за
критим.

Присутні натхненно співають партійний 
гімн «Інтернаціонал».

У залі довго не стихають бурхливі оп
лески. Лунають вигуки «Ура!». Гримить 
озація на честь Комуністичної партії, ге
роїчного комсомолу нашої країни, ра
дянського народу — будівника комуніз
му, нашої чудової молоді. Юнаки і дів
чата піднімають над рядами червоні 
транспаранти з написами: «Слава
КПРСІ», «Ленінському комсомолові — 
слава!», «П'ятирічку — дострокової», 
«Ура молодим гвардійцям праці!» та ін
шими.

Для учасників пленуму відбувся свят
ковий концерт майстрів мистецтв і ко
лективів художньої самодіяльності сто
лиці України.

(РАТАУ).

ДО ПОЧЕСНОЇ 
НАГОРОДИ

Першість у соціалістичному змаганні між комсо
мольсько-молодіжними колективами промислових 
підприємств району за третій квартал визначального 
року виборола бригада електрослюсарів локомотив
но-складального цеху Гайворонського тепловозоре- 

ник> План виробітку за 9 місяців тут виконали на 145 
процентів. 3?раз колектив комуністичної праці тру
диться в рахунок лютого 1977 року. Комсомольці —- 
Анатолій Пилипишин, Володимир Максимцов та Ана
толій Ластовка щодня перевиконують норму виро
бітку на 50—60 процентів. За ударну працю бюро 
Гайворонського райкому комсомолу представило 
передових виробничників до почесної нагороди — 
вимпелу ЦК ВЛКСМ «Переможцю Ленінської трудо
вої вахти 1974 року».

В. БОДНАР, 
інструктор Гайворонського райкому

ЗА ПОЧИНОМ НОВОУКРАІНЦІВ
Почин новоукраїїіців знайшов гарячу підтримку у 

нашому колективі. За порівняно коротким строк ми 
зібрали і 48-гекгарної ігіоиіі 2158 центнерів зерна ку- 
курудзп. Добре працюють комсомольці Леонід Мак
симчук та Сергій Зборовськніі. Щодня вони скошу
ють по 5—6 гектарів качанистої при нормі_ чоіири. 
Спої трудові досягнення ми присвячуємо 57-м роко
винам Великої Жовтневої соціалістичної революції,

О. ЛАДИЖЕНСЬКИЙ, 
тракторист комсомольсько-молодіжної механі
зованої ланки колгоспу «Україна» їолованів- 
ського пайоііу.
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Наша адреса і тедефоніГ

Військовий 
демонстрд- 
прнсвячені 
Киргизької 
Компартії

316050. ГСП, Кіровоград-50; вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-3$, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—>2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

ВПЕРШЕ ЧЕМПІОН...
Фото А. ПЕЧЕНЮКА

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

»»ШвИввВЯ" Л s'-,
ви

• РУЧНИЙ М’ЯЧ: 
ПОЄДИНКИ
У «ВУЗЬКОМУ 
колі»

• ФЕДЕРАЦІЯ 
І ПАПЕРОВІ 
ІЛЮЗІЇ

• ФІНАЛ
БЕЗ НАПРУГИ

КОЛИ починаєш розмову про 
успіхи кіровоградських мото

гонщиків, то, в першу чергу, сло
ва похвали хочеться адресувати 
тренерові Леонідові Чорному, як 
вмілому організаторові і вихова
телю висококласних спортсменів, 

— Якщо ти не будеш справжнім тру
дівником, то й про рекорди нічого ду
мати. — цс його перші наставницькі 
слова майбутнім чемпіонам. — Якщо 
ти знаєш досконало машину, якщо 
здобув високий фізичний гарт, навчись 
іще мужності, і годі під силу найваж
чі старти...

Сам Леонід захопився спортом, пра
цюючи токарем депо в Краснодарі. Са
мотужки склав старенький мотоцикл, 
І почав тренуватись п мотосекції О. П. 
Бобяєва. Підвищував свою 
ність і водночас допомагав 
згуртовувати колектив.

Після демобілізації з 
Леоніда запросили на тренерську 
роботу □ Кіровоградський авто
мотоклуб ДТСААФ.

Його лякала хіба-що нестача 
мотоциклів. І він всі свої зусилля 
спрямовував на покращення ма
теріально-технічної бази. Праців
ники оборонного товариства, 
переконавшись, що молодий тре
нер — ділова людина, допомогли

майстер» 
тренеру

армії,

ЗА МАСОВІСТЬ

1 МАЙСТЕРНІСТЬ

ТРЕНЕР
ПРОГНОЗУЄ
РЕКОРД...

йому. Секція швидко розширюва
лась. Росли і результати спорт
сменів — під час республікан
ських, всесоюзних поєдинків, а 
згодом — на міжнародних турні
рах. Вихованці Леоніда^ Чорного 
стають майстрами спорту — Юрій 
Кошелев, Микола Більбаченко, 
Володимир Рудий, Людмила Куз
нецова та Ніна Рябошапка.

Влаштовуючи змагання в Кіровогра
ді, тренер дбав і про те, щоб за на
пруженою боротьбою мотогонщиків 
стежило якнайбільше прихильників 
цього виду спорту. Захоплюючі поедин
ки були чи не найпершим покликом до 
того, щоб юні теж спробували спої си
ли на трасі. Л. Чорний зустрічається

з ними на вечорах спортивної слави 
школах, технікумах, робітничих колек
тивах. 1 до нього знову й знову ідуть 
вчитися.

Невдовзі загін майстрів поповнився. 
Гордість тренера — Євген Рнбальчен- 
ко та Олег Флоринськнй, призери все
союзних змагань, члени збірної коман
ди країни з мотокросу.

Останнім часом добре себе за
рекомендували Валентин Боро
дай, Микола Тищенко, Сергій 
Гудиновйч, Василь Бородай. Ос
танній вже в цьому році двічі ста
вав срібним • призером під час 
лершостей СРСР — з мотокросу 
і в стартах мотобагатоденки. Є 
майстерський нормативі

І командою кіровоградські 
спортсмени брали гору над свої
ми суперниками. Рівняючись на 
своїх старших товаришів, високу 
майстерність демонстрували юні 
вихованці Леоніда Чорного. Учень 
СШ № 30 Сергій Корчебнов пе
реміг в республіканському мото
кросі, що проходив у Краснодоні. 
За ним золоту медаль виборов 
Олександр Костиря.

В. МАШУК, 
старший інструктор обкому 
ДТСААФ

І
І

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Ранкова гімнастика. Для дія 
тсй. (ЛІ). 9.20 — Новини. (М/І 
9.30 — «Будильник».- (М)£ 
10.00- — «Служу Радянському 
Союзу». (М). 11.00 — «Бать
ківщина пам’ятає, Батьківщи
на славить». Військово-спор
тивна театралізована аистасл, 
присвячена 80-річчю визволен
ня Радянської України від ні
мецько-фашистських загарб
ників. (К). 12.30 — Кольорово 
телебачення. «Сільська годи
на». (ЛІ). 13.30 — Кольорове 
телебачення. «Музичний кі
оск». (М). 14.00 — Художній
фільм «І був вечір, і був ра
нок». (М).' 15.30 — «Міжна
родна панорама». (М). 16.00— 
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (М). 16.30 
— Музична програма. «На па
ші замовлення». (М). 17.00 — 
Військовий парад І святкова 
демонстрація трудящих, при
свячені 50-річчіо утворення 

PCP і створення 
Киргизії. Репор- 

18100 — Новини,

НЕДІЛЯ

масових
— поєдинків гандболісти об
ласті похвалитися не можуть. 
Тому з таким нетерпінням че
кали вони одне з головних 
змагань року — міжвідомчу 
першість в місті Знам яйці.

На жаль, це гандбольне свято 
було зіпсоване. І ось чому. Знам ян- 
ськнй міський спорткомитет майже 
не готувався до проведення цього 
турніру. Жодна афіша не сповіща
ла про змагання. Не було створено 
належних умов для учасників і суд
дів у спортзалі «Локомотива», хоч 
п минулі роки місто славилось гос
тинністю і чіткістю в організації і 
проведенні поєдинків гандболістів.

З незрозумілих причин не взяли 
участі в змаганнях (як серед чоло
віків. гак і серед жінок) спортсме
ни обласної ради ДСТ «Колос». А 
здібні гандболісти там е.

«Буревісник» з великими трудно
щами зміг відрядити на ці змаган
ня тільки чоловіків. Тому серед жі
нок переможець виявився після 
нершого(!) ж матчу: «Авангард» — 
«Локомотив».

Викликає здивування позиція ке
рівництва обласної ради «Аван
гард» до «чоловічого» гандболу. 
Раніше тут була одна з найсильні- 
ших команд області. Але, позбавле
на елементарних умов для трену
вань, розпалась. Звістку про це в 
обласній раді зустріли з байдужіс
тю. І честь ДСТ «Авангард» на 
першості області захищала слабо 
підготовлена команда з міста Зна
м'янки. Звичайно, вона програла 
псі свої зустрічі.

Збірні «Локомотива» були згур- 
тоиані в основному з школярів. Ста
ти гідними конкурентами дорослим 
воші не могли, хоча й показали 
злагоджену, технічну гру.

Але пайбільші «сюрпризи» чека
ли нас а останній день змагань.

«Спартак» — «Локомотив».

ВЕЛИКОЮ кількістю 
поєдинків

зустріч була насичена елементами 
«брудної» гри. якими гравці ком
пенсують прогалини в техніці та 
тактиці, і тому — багато вилучень 
з обох команд.

Але тренер «Локомотива» 
І. Мельниченко розсудив інак
ше. Він заборонив своїй 
команді продовжувати гру. 
Цей непедагогічний «хід» від
бувся на очах учнів ДСШ.

„СЮРПРИЗИ“
НА
ГАНДБОЛЬНОМУ
МАЙДАНЧИКУ

Думається, що після таких 
змагань, в яких, мов у дзерка
лі, відбились хиби нашого 
гандболу, становище з цим ви
дом спорту стане предметом 
детальної розмови в ДСТ та 
обласному комітеті з фізичної 
культури і спорту. В першу 
чергу потрібно відновити ро
боту федерації гандболу, яка 
в останні роки існує лише на 
папері...

1 НА ЗАКІНЧЕННЯ -
■* переможців.
Серед чоловіків вищу тур

нірну сходинку зайняла збірна 
ДСТ «Буревісник», а у жінок— 
«Авангард».

про

В. ПЕТРОВ,
кандидат у майстри спорту, 
м. Знам'янка.

•> чепь Кіро- 
воградськ о і 
СШ № 6 Олек
сандр Піні
ті н з року, в 
рік підвищує 
свою майстер
ність, займаю
чись вело
спортом. Він— 
срібний при
зер молодіж
ної першості 
республіки з 
велог о п о к, 
кандидат у 
майстри спор-

Фото
А. Печенюка.

Мухаммед Алі 
нокаутував 
Дж. Формена

Видатний негритянський боксер 
Мухаммед Алі, якого в США позба
вили кілька років тому звання аб
солютного чемпіона світу серед 
професіоналів за підмову від вій
ськової служби у В’єтнамі, повер
нув собі званвя чемпіона в двобої 
з Джорджем Форменом.

Нічний бій проходив на стадіоні 
Кіншаси при світлі прожекторів і 
повного місяця в присутності 70 000 
глядачів.

Мухаммед Ллї протиставив важ
ким, але невлучним ударам Форме
на блискучу техніку і тактику. На 
сьомому раунді Формен побував у 
нокдауні, а на третій хвилині вось
мого раунду Мухаммед Алі завдав 
противникові сильного 
ва в підборіддя, після 
мен не зміг підвестися, 
разка Формена, який 
свої попередні 40 боїв, 
шість — нокаутом па 
стрічсй.

удару спра- 
якого Фор- 

Цс була по- 
виграа усі 
з них біль- 
початку зу-

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

■

У Москві триває мати 
на першість світу з ша- 
хів між Анатолієм Кар- 
новим та Віктором Корч- 
ним. II родовжуємо розповідь про претендентів. 

ДРУГИЙ ПРЕТЕНДЕНТ
Л Віктор Корчной народився 23 березня 1931 року в Ле

нінграді, закінчив історичний факультет Ленінградського 
державного університету. Майстер спорту з 1951 року. 
Заслужений майстер спорту з 1960 року, міжнародний 
гросмейстер. Шестиразовий олімпійський чемпіон.

Перші успіхи пройшли в юнацьких всесоюзних змаган
нях. Двічі — в 1947, 1948 роках Корчной завойовує зван
ня чемпіона країни, а в 1951 році виконує норматив май
стра спорту.

В період з 1951 по 1954 роки Корчной бере участь в ба
гатьох республіканських і всесоюзних змаганнях, а пер
ші його виступи на Міжнародному турнірі в 195-1 році в 
місті Бухаресті приносить йому звання міжнародного 
майстра.

Але найбільш щаслнг.нй був для нього 1956 рік, коли 
він став міжнародним гросмейстером.

Починаючи з 1962 року Корчной бере участь в міжзо
нальному турнірі на першість світу, де займає 4—5 місця 
і потрапляє в число претендентів турніру, який проводив
ся на острові Кюросао. Тут він був п’ятим. В перших 
змаганнях за шахову корону Корчной показав себе 
справжнім шаховим бійцем, який кожну партію прово
дить з великою напругою сил, прагнучи лише до пере
моги. його гру характеризує висока майстерність актив
ної оборони.

Найурожайнішнм роком у творчому підношенні і н бо
ротьбі за шахову корону став для Корчного 1968 рік. Він 
виграв претендентські матчі у Решевського, Таля і зу
стрівся у фінальному матчі з Борисом Спаським. Матч 
був дуже напруженим і після упертої 1 напруженої бо
ротьби закінчився поразкою Корчного.

Лізло хто з шахістів витримав би такий удар, як по
разка у фінальному турнірі претендентів. Але не такий 
Корчной. Незважаючи ва вік ( а йому вже 43 роки). 
Корчной знову починає «штурмувати» шаховий Олімп. 
І ось в 1974 році Корчіюй виграє претендентські матчі у 
дуже здібного брззільського гросмейстера Мекінга («ша
хового Пеле», як називають його па батьківщині). Потім 
перемога над екс-чемпіоном світу Тиграном Петросяном. 
Нарешті — фінальний матч в Ліоскві з Анатолієм Карпо- 
вим. Матч грається з 24 партій, до п’яти перемог. Триває 
друга половина змагань. Учасники зіграли сімнадцять 
партій. Рахунок поки що 3.0 на користь Анатолія Кар
пова.

Ллє останні вартії показали, що боротьба в матчі стає 
все напруженішою і гострішою. Переможець візьме 
участь в матчі з Робертом Фішсром на першість світу, 
ню розпочнеться І червня 1975 року.

Г. ДУБІВКА. 
Інструктор облради ДСТ 
«Спартак».

Друкарпя їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул, Глінки, 2,

ПОГОДА
Вдень, 2 листопада 

території області і місту 
Кіровограду передбачає
ться хмарна з прояснен
нями погода, дощ, місця
ми значний. Вітер 
ний 10—14 метрів 
кувду. '

захід
на 

:;т;:ду. Температура 
вїгря по області 5—10, 
місту 7—9 градусів тепла.

свячені 
Киргизької 
Компартії 
таж. (М). ___
(Лі). 18.15 — Кольорове теле
бачення. «Клуб кіноподора- 
хісй». (М). 19.15 — Кольорове 
телебачення. «Зарубіжні гості 
Москви», (М). 19.30 — Худож
ній фільм «Чекаємо на тебе, 
хлопче». (ЛІ). 21.00 — Про
грама «Час». (ЛІ). 21.30 —*
Концерт майстрів мистецтв 
Киргизії. (М). По закінченні
— новини. '

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.50 — 
Для дітей. Художній фільм 
«Капронові сіті». (К). 11.00 — 
Кольорове телебачення. Теле
спектакль «Зброєносець Каш
ка». (М). 12.30 — Програма
науково-популярних фільмів. 
(К). 13.10 — «Виступає тріо 
бандуристок Львівської фі
лармонії». (Львів). 13.40 —• 
Для дітей. «Шукай вітра в по
лі». Лялькова вистава. (Во- 
рошиловград). 14.40 — «Тан
цює народна артистка СРСР 
В. Калииовська». (К). 15.10 — 
«Великому Жовтню — назу
стріч». (Харків). 15.45 —*
ФІльм-балет «Лісова пісня», 
(Одеса). 17.00 — 
парад і святкова 
ція трудящих, 
50-річчю створення 
PCP і утворення
Киргизії. Репортаж. (М). 18.00
— «На кубок «Дружба». Ре
портаж з всесоюзних змагань 
жіночих команд з гімнастики« 
(Запоріжжя). 19.00 — Програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — «До
нецькі самоцвіти». V-ii тслекон- 
курс виконавшії радянської 
пісні. (Донецьк). 20.45 — «На 
добраніч, діти!», (К). 21.00 — 
Програма «Час». (A4). 21.30 — 
Художній фільм «Серце мате
рі». (К). 23.10 — Вечірні ііо- 
вини. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (ЛІ). 9.30 — Кольоре- 
пс телебачення. «У світі тва
рин». (Л\). 10.30 — Кольорове 
телебачення. «Клуб кіноподо- 
рожей». (М). 16.35 — «Велико
му Жоптню—назустріч». (Оде
са). 17.10 — Для дітей. «Ка
лендар малечі». (Донецьк). 
17.40 — «Господарі». Телена
рис. (К). 18.00 — «День зя
днем». (Кіровоград). 18.10 —• 
Оголошення. (Кіровограду, 
18.15 — Колі.оропс телебачен
ня. Документальний фільм. 
«Наш друг — НДР». Про 
святкування 25-ї річниці утво
рення НДР. (М). 19.15 — Ху
дожній фільм «Чапаев». (ЛІ). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Чемпіонат СРСР з хо
кею: «Спартак» (Москпа) — 
«Динамо» (Москва). 3-й пе
ріод). (М). 22115 — «Светить
всегда, светить везде...». Вір
ші В. Ліаяковського чигає на
родний артист РРФСР Д. Жу» 
равльов. (М). 23.00 — «Спор
тивний щоденник». (М). 23.15 
— Нопнни. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Новики. (К). 11.15 — Теле
фільм. «Чорно-біле інтерв’ю», 
(К). 11.30 — «Музичний ан
тракт». (К). 11.35 — «Шкіль
ний екран». (Фізика). (Кї, 
12.05 — Кольорове телебачен
ня. «Київ музичний». (К). 
12.50 — Художній фільм «Сер
це матері». (К). 15.30 — «Па 
рідній країні». Кіноварне. 
(М). 10.00 — Кольорове теле
бачення. .«Наш сад». (ЛІ),
16.30 — «Наука — сьогодні».
(М), 17.00 — Кольороос теле
бачення. «Вам — наші лісрі ї 
танці». (ЛІ). 17.30 — «Вогни
ще». (М). 18.00 —- «Інструмен
тальна музика». (К)-> 18.15 — 
Кольорове телебачення. Доку
ментальний телевізійний фільм 
«Наш друг — НДР». Про 
святкування 25-ї річниці утво
рення НДР. (ЛІ). 19.15 - Про
грама «Вісті». (К). 19.45 —
«Співає Валентина Арканова», 
(Харків). 20.20 — «В ім’я ми
ру». (К). 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (А\). 21.30 — 
«Вірність матері». Художній' 
фільм. (К). 22.55 — Вечірні
новини. (К).
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