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Яскравою демонстрацією без
межної відданості комсомольців, 
усієї радянської молоді справі 
Леніна» ідеалам ко мунізму 
стало урочисте засідання 
ЦК ВЛКСМ» комсомольського 
активу Москви і Московської 
області, присвячене 60-річчю 
ВЛКСМ, яке відбулося вчора 
в Кремлівському Палаці з’їздів9

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТОВІ КОМУНІСТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
Генеральному секретареві ЦК КПРС 
товаришеві Леоніду Іллічу БРЕ5КІІСВУ

Дорогий Леоніде Іллічу!
Ударною працею, наполегливим навчанням, успіхами в 

науково-технічній і художній творчості, зразковою вій
ськовою службою зустрічають комсомольці, ус« радян
ська молодь-вслнке і радісне свято — 60-річчя ВЛКСМ. 
Всесоюзні комсомольські збори «Заповітам Леніна вірні!», 
в яких взяли участь 60 мільйонів юнаків і дівчат, стали 
яскравою демонстрацією вірності справі Жовтня, моно
літної згуртованості радянської молоді навколо Кому 
містичної партії.

Кожна молода людина всім серцем сприйняла приві
тання ЦК КПРС Ленінському комсомолові як новий 
вияв безмежної віри партії у молоде покоління. Ми 
горді тим, що партія вважає комсомол ударним заго
ном молодих будівників комунізму. Всім своїм життям 
виправдаємо виявлене довір’я! Будемо завжди жити, 
працювати і боротись по-ленінському, по-комуністично- 
му, віддаючи всю свою енергію, знання, сили здійснен
ню історичних рішень XXV з’їзду КПРС, великих на
креслень партії.

Прийми, рідна партіє, любов і відданість 38-мільйон- 
ної Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Моло
ді, всіх поколінь молодих борців, синівську вдячність за 
високу нагороду — пам’ятний Червоний Прапор ЦК 
КПРС.

Лін безмежно горді тим, що цей прапор комсомолові 
вручили Ви, дорогий Леоніде Іллічу, Генеральний секре
тар Центрального Комітету КПРС, вірний продовжувач 
безсмертної ленінської справи, видатний партійний і дер
жавний діяч сучаснссті. Усе Ваше яскраве життя, при
свячене служінню великій справі партії, Батьківщині, 
трудовому народові, є для кожної молодої людини на- 
днхаючнм прикладом комуністичної переконаності муж
ності, енергії і цілеспрямованості, душевної щедрості й 
теплоти.

Урочисто обіцяємо партії, Вам, дорогий Леоніде Іллі
чу, зберігати в чистоті і високо нести Червоний Прапор, 
завжди й в усьому тримати рівняннни на комуністів.

Під керівництвом партії Леніна мужніла наша Спілка 
молодих борців, ішла на ратний і трудовий подвиг, вияв
ляла масовий героїзм в ім’я любимої Вітчизни. Комсо
мольці всіх поколінь пронесли через усі випробування 
безмежну вірність ленінським заповітам, були на пере
дових фронтах будівництва соціалізму і комунізму.

Ми завжди вчились і вчимось у комуністів глибоко і 
творчо оволодівати вічно живим, всеперемагаючим вчен
ням — марксизмом-ленінізмом. Комсомольські організа
ції посилять роботу по ідейному, класовому загартуван
ню молоді, вихованню юнаків і дівчат на прикладі жит
тя і діяльності В. І. Леніна, па революційних, бойових і 
трудових традиціях партії і народу. Комсомол бачить 
своє завдання в тому, щоб формувати у молоді активну 
життєву позицію, високі принципи комуністичної мора
лі, непримиренності до ворожої ідеології, словом і ділом 
утверджувати радянський спосіб життя.

Ми завжди вчились і вчимось у комуністів комуністич
ного ставлення до праці, постійно зміцнювати могут
ність нашої Батьківщини. Працювати сьогодні краще,, 
ніж учора, а завтра краще, ніж сьогодні, — наша запо
відь. Комсомольські організації зроблять усе, щоб ще 
активніше боротись за підвищення продуктивності пра
ці, прискорення науково-технічного прогресу, економію 
і Ощадливість, ефективність і якість на кожному робо
чому місці. Комсомольці, всі юнаки і дівчата ще напо
легливіше вчитимуться збагачуватимуть себе знаннями, 
оволодіватимуть найновішими досягненнями науки і 
культури, техніки і виробництва.

Ми завжди вчились і вчимось у комуністів безмежно 
любити свою Батьківщину, берегти і зміцнювати нероз
ривну дружбу братніх народів нашої країни, втілювати 
в життя Основний Закон Країни Рад, свято виконувати 

обов’язки громадян першої в світі загальнонародної со
ціалістичної держави. Комсомольські організації бачать 
своє завдання в тому, щоб і далі виховувати юваків і 
дівчат справжніми патріотами-інгернаціоналістами, здат
ними гідно продовжити традиції беззавітної мужності 
батьків. Наше життя — частка нашої Батьківщини, і ми 
завжди готові на перший поклик партії стати на захист 
завоювань Великого Жовтня!

Вірний принципам пролетарського інтернаціоналізму 
Ленінський комсомол буде неухильно зміцнювати і роз
вивати дружбу і співробітництво із спілками молоді 
братніх соціалістичних країн, незмінно виявляти солі
дарність з боротьбою молоді проти імперіалізму і неоко-/ 
лоніалізму, реакції і фашизму, за мир демократію і со
ціальний прогрес.

Ми завжди вчились і вчимось у комуністів бути стій
кими, свідомими й активними бійням за справу партії, 
вимогливо оцінювати досягнуте, доводитл почату справу 
до кіі-ця. Комсомольські організації виконуючи заповіт 
Леніна, будуть щодня на практичних ділах виховувати 
у комсомольців високу відповідальність за звання члена 
ВЛКСМ, підвищувати їх авангардну роль у навчанні, 
прані, громадсько-політичному житті, зміцнювати ди
сципліну й організованість.

Героїчний шлях Ленінського комсомолу кличе до но
вих звершень. Сила комсомолу — в партійному керів
ництві! Ми будемо завжди зміцнювати Спілку молодих 
ленінців — бойового помічника і надійний резерв партії.

Нам, молодому поколінню 70-х років, робітникам і кол
госпникам, спеціалістам і вченим, студентам і учням, 
воїнам Радянської Армії і Військово-Морського Флоту 
випало велике щастя продовжувати священну справу 
наших батьків і дідів — пристрасних борців за кому
нізм. Юнаки і дівчата пишаються цим, глибоко усвідом
люють революційну спадкоємність поколінь! «Разом з 
партією, разом з народом!* — таким був, е і завжди за
лишиться наш головний комсомольський закон.

Прийнявши від Вас, дорогий Леоніде Іллічу, пам’яти- 
Червоний Прапор ЦК КПРС — символ вірності револю
ції, Батьківщині, великій партії Леніна, ми урочисто обі
цяємо високо пронести його шляхами нових героїчних 
звершень до повної перемоги комунізму!

Слага рідній Комуністичній партії!
Слага нашій великій Радянській Батьківщині!
Хай живе комунізм!

УЧАСНИКИ УРОЧИСТОГО ЗАСІДАННЯ ЦК ВЛКСМ. 
КОМСОМОЛЬСЬКОГО АКТИВУ МІСТА МОСКВИ 

І МОСКОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

завжди ВІРНІ ПРАПОРОВІ РЕВОЛЮЦІЇ
УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ В МОСКВІ,

Всесоюзній Ленінській 
Комуністичній Спілці Мо
лоді — 60 років. Уособ
ленням вічної молодості 

' Країни Рад, її спрямова
ності в світле майбутнє є 
Ленінський комсо/лол. Бо
йовий помічник і надійний 
резерв партії комуністів, 
він пройшов великий шлях, 
овіяний романтикою тру
дових і ратних подвигів. 
Штурмові ночі Спаська і 
Червоний прапор Перемо
ги над поверженим рейх
стагом, заграва перших 
плавок над Магніткою і 
сталеві нитки БАМу, які 
пролягли крізь вікову тай
гу, золотистий потік цілин
ного хліба і нафтові фон
тани Тюмені, перетворен
ня Нечорнозем’я і автогі- 
гант на Камі — ось вони, 
героїчні віхи історії Краї- 
них Рад. героїчні рядки 
біографії ВЛКСМ.

Юність комсомольська 
моя... З любов’ю і душев
ною теплотою повторю
ють ці слова радянські 
люди всіх поколінь, від
даючи вдячну данину шко
лі комуністичного загар
тування, яку вони про
йшли в рядах комсомолу. 
«Вчитися комунізму!»» — з 
таким закликом звернувся 

до молоді з трибуни III 
з’їзду РКСМ великий Ле
нін. Непохитну вірність 
цьому заповітові комсо
мольці 70-х років, гідні 
спадкоємці старшого по
коління революційних бій
ців, доводять натхненною 
працею на славу Батьків
щини. самовідданою бо
ротьбою за здійснення іс
торичних рішень XXV з’їз
ду КПРС.

Яскравою демонстра
цією безмежної відданос
ті комсомольців, усієї ра
дянської молоді справі 
Леніна, ідеалам комуніз- 
му стало урочисте засі
дання ЦК ВЛКСМ, комсо
мольського активу ЛАоскви 
і Московської області, 
присвячене 60-річчю Все
союзної Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді. 
Воно відбулось 27 жовтня 
в Кремлівському Палаці 
з’їздів.

Бурхливою овацією, 
стоячи, зустріли учасники 
засідання товгюишів Л. І. 
Брежнєва. Ю. В. Андропо- 
ва, В. В Гришина, А. П. 
Кмриленка. О. М. Косигі- 
на, А. Я. Пельше, М. А. 
Суслова, Д. Ф. Установа, 
Б. М. Пономарьова, М. С. 
Соломенцева, К У. Чер-

ПРИСВЯЧЕНЕ 60-РІЧЧЮ ВЛКСМ
ненка, І. Б. К&пітонова, 
В. І. Долгих, М. В. Зимяні- 
на, Я. П. Рябова, К. В. Ру
санова.

У президії—члени Бюро 
ЦК ВЛКСМ, перші секре
тарі ЦК комсомолу союз
них республік, представ
ники партійних, радян
ських і громадських орга
нізацій, ветерани револю
ції і молодіжного кому
ністичного руху, передо
вики десятої п’ятирічки, 
керівники делегацій Бсе-

Виступ товариша Л. І. БРЕЖНЄВА
Дорогі товариші комсо

мольці!
Шановні ветерани партії 

і комсомолу!
Шановні зарубіжні гості!
Дорогі друзі!
Центральний Комітет на

шої партії прийняв рішен
ня: у зв'язку з 60-річчям 
ВЛКСМ і відзначаючи ве
ликі заслуги комсомолу в 
комуністичному будів
ництві. нагородити Всесо
юзну Ленінську Комуніс
тичну Спілку Молоді па
м'ятним Червоним Прапо
ром Центрального Комі
тету Комуністичної партії 

які

союзу сту- 
спілок молоді 

соціалістичних 
прибули на 

60-річчя

звучить Дер- 
СРСР. Під

світньої федерації де
мократичної молоді, між
народного 
дентів, 
братніх 
країн,
святкування 
ВЛКСМ.

Велично 
ЖвЕНИЙ ГІМН

звуки маршу в зал вно
сять Червоний прапор Ле
нінського комсомолу, на 
якому сяють шість орде
нів Радянського Союзу

Радянського Союзу. (Бур
хливі, тривалі оплески. 
Всі встають).

Це особлива нагорода. 
Червоний прапор — сим
вол революції, символ са
мовідданої боротьби за 
свободу і щастя людей 
праці.

Під червоним прапором 
більшовики на чолі з вели
ким Леніним вели трудя
щих 
штурм 
штурм 
ту. З цим прапором 
дянєький наоод під 
рівництвом своєї 

на барикади 
Зимового, 
старого-

на 
на 

сві- 
ра- 
ке-

Кому-

пам’ятні прапори, прапо
ри комсомольських орга
нізацій Москви і Москов
ської області.

З великим піднесенням 
обирається почесна пре
зидія урочистого засідан
ня у складі Політбюро ЦК 
КПРС.

Слово надасться Гене
ральному секретареві ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєву. 
Учасники урочистого засі
дання встають і вітають 
Леоніда Ілліча Брежнєва 
довго не стихаючими оп
лесками.

ністичної партії здобув 
всесвітньо-історичні пе
ремоги в кривавих боях з 
фашистським агресором, 
у будівництві нового су
спільства і нині епевнено 
йде по шляху будівництва 
комунізму.

Під революційні прапо
ри стають у наш час усе 
нові й нові мільйони лю
дей планети — такий по
ступальний. закономірний 
хід історії.

Червоний Прапор — це 
нагорода всім поколінням 
комсомольців.

Тим, хто ходив у на

вальні атаки Першої кін- І 
ної, споруджував Дніпро- 
гес і Магнітну, встановив 
Прапор Перемоги над 
рейхстагом.

Тим. хто відбудовував 
зруйноване війною народ
не господарство і підні 
мав цілину.

Тим, хто сьогодні за ве
лінням свого комсомоль
ського серця працює не 
заводах і будовах на по
лях і фермах, хто присвя 
тив себе справі освіти й 
охорони здорие'я народу 
хто стоїть на варті миру 
та безпеки любиме? Бать
ківщини |ТрмЕ2ЛІ оплес
ки).

Словом — усім, хто 
беззавітно бореться за 
втілення в життя величних 
планів комуністичного бу
дівництва.

Ще на III з’їзді комсо
молу є жовтні 1920 року 
Ленін закликав комсо
мольців завданням свого 
життя зробити будівни
цтво комуністичного су
спільства. заклинав до то
го «щоб кожного дня в 
периюму-ліпшому селі, в 
першому-ліпшому місті 
молодь розв’язувала прак
тично те або інше завдан-

(Продовження на 2-й стор.).
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ЗАВЖДИ ВІШІ ПРППСРОВІ РЕВОЛЮЦІЇ
(Продовження. 

Поч. на 1-й стор.).

ня спільної праці, нехай 
найменше, нехай найпро
стіше». Це слова Леніна. 
(Тривалі оплески).

Ці ленінські слова за
лишаються програмою дій 
і для вас — радянської 
молоді 70-х років.

Комсомол і сьогодні € 
ленінська ударна бригада, 
десятки мільйонів членів 
якої, молодих ентузіастів, 
вершать великі діла. Ні, 
вони не тільки пробива
ють через тайгу, гори і 
вічну мерзлоту магістраль 
від Байкалу за Амур, пе
ретворюють Нечорно
зем’я, ставлять величезні 
гідростанції на Єнісеї і 
Ангарі. Вони рухають впе
ред усю нашу комуністич
ну справу, утверджуючи 
своїм прикладом істину 
марксизму-ленінізму, з єд- 
нуючи досягнення сучас
ної науки з працею на 
благе народу. (Тривалі 
оплески),

XXV з’їзд КПРС поста
вив конкретні і разом з 
тим величні завдання со
ціального, господарсько
го, духовного розвитку 
нашої Радянської Батьків
щини. 'За кожен день те
пер ми проходимо ди
станцію, яка раніше вима
гала тижнів, а можливо й 
місяців. Цо підкреслює 
вагу, значення всього, що 
ми з вами робимо, і від
повідальність, яку ми доб
ровільно, за переконан
ням, як комуністи і комсо
мольці взяли на себе. Від
повідальність за все — і 
за успіх, і за збій. Відпові
дальність за досягнення 
такої організованості і сві
домості, такого розвитку 
продуктивних сил, які 
зроблять реальністю ко
муністичні ідеали.

Вручаючи нашій юній 
зміні нервонии Прапор, 
ми, комуністи, твердо 
впевнені: ленінський ком
сомол з честю буде і далі 
виправдовувати довір я 
партії, віддавати всі сзої 
сили на благо нашої соціа
лістичної Вітчизни!

Від усієї душі поздоров
ляю вас, дорогі друзі, з 
почесною і високою наго
родою партії. (Бурхлива, 
тривала овація. Всі вста
ють).

Будьте завжди вірні 
Прапорові революції! 
(Бурхливі, тривалі оп
лески).

Хай Червоний Прапор із 
зображенням великого 
Леніна надихає вас на нові 
звершення в ім’я тор
жества комунізму! (Бурх
ливі, тривалі оплески. 
Учасники урочистого засі
дання скандують: «Кому
ністичній партії Радян
ського Союзу — слава! 
Слава! Слава!», «КПРС!», 
«Слава Ленінському ЦК!» 
Під склепінням Палацу 
звучить могутнє «Ура!»).

* Ф

Товариш Л. І. Брежнєв 
під тривалу овацію воу- 
чає представникам Ленін
ського комсомолу пам'ят
ний Червоний Прапор ЦК 
КПРС.

На трибуні — перший 
секретар ЦК ВЛКСМ Б. М. 
Пастухов.

Незабутнє, хвилююче, 
сказав він, переживаємо 
зараз усі ми. Цей день на
завжди увійде в історію 
комсомолу. Високою на
городою—пам’ятним Чер
воним Прапором ЦК 
КПРС відзначила, наша 
рідна партія шістдесяти
річчя ВЛКСМ. У привітан
ні Центрального Комітету 
партії дано високу оцінку 
діяльності Ленінського 
комсомолу як бойового 
помічника і надійного ре
зерву КПРС.

Разом з високою наго
родою ми приймаємо на-

каз партії — бути завжди 
гідними борців за велику 
справу комунізму, борців, 
чиєю кров ю обагрений 
Червоний Прапор. Для 
комсомольців, мільйонів і 
мільйонів радянських лю
дей, які пройшли в комсо
молі школу ідейного за
гартування, цей прапор 
горить червоним вогнем 
революції, він священний 
для нас як прапор Леніна, 
прапор Жовтня, прапор 
Перемоги, як символ 
беззавітної відданості со
ціалістичній Вітчизні, про
летарського інтернаціона
лізму.

Особливою смислу і 
значення нашому святу 
надає те, що пам’ять » і 
Червоний Прапор вручив 
комсомолу Генеральний 
секретар ЦК КПРС това
риш Л. І. Брежнєв. Зірниді 
ленінець, видатний керів
ник нашої партії і держа
ви, мудрий наставник мо
лоді, Леонід Ілліч уособ
лює нерозривну спадко
ємність подвигу комуніс
тів і комсомольців усіх 
поколінь. Усе його героїч
не життя і боротьба за 
щастя людей праці є яс
кравим зразком для юна
цтва. Найглибша ідейна 
переконаність, більшо
вицька пристрасність,
мужність, самовідданість, 
титанічна праця, душев
на теплота і скромність 
здобули Л. І. Брежнєву 
величезний авторитет, 
глибоку і чисту любов Ле
нінського комсомолу, ра
дянської молоді, повагу 
всього прогресивного 
юнацтва світу.

Прапор, який ви, доро
гий Леоніде Іллічу, сьо
годні вручили ВЛКСМ, 
завжди надихатиме ком
сомольців, юнаків і дізчат 
на нові звершення в ім'я 
комунізму. Під цим пра
пором, під керівництвом 
партії ми будемо по-ле- 
нінському жити, боротись 
і перемагати!

Комсомол народжений 
Великим Жовтнем, про
довжував промовець, біля 
його колиски стояли ко
муністи, великий Ленін. 
І ось уже шістдесят слав
них років комсомол вірно 
йде за Комуністичною 
партією, яка відкрила мо
лоді горизонти револю
ційної дії, загартувала її в 
горнилі класових битв і 
соціалістичного будів
ництва.

Уся біографія Ленін
ського комсомолу невід
дільна від героїчної істо
рії партії, від великого 
літопису становлення і 
розвитку першої в світі 
держави робітників і се
лян.

В історичні дні Велико
го Жовтня за партією 
більшовиків в одному 
строю з батьками і стар
шими братами йшли моло
ді робітники і селяни, 
солдати і матроси. Роз
махом гігантських будов, 
гудками нових заводів 
увійшли в життя комсомо
лу роки перших п’ятирі
чок, роки вирішального 
наступу по всьому фронту 
соціалістичної перебудо
ви. Безприкладною сла
вою вкрили себе комсо
мольці і молодь у суворі 
роки Великої Вітчизняної 
війни. На заклик партії на 
рішучу відсіч ворогові 
став увесь радянський на
род і з ним його молоде 
покоління. Близько 1! 
мільйонів комсомольців 
на фронті і в партизан
ських загонах, у підпіллі і 
в тилу показали блискучі 
зразки героїзму, синів
ську відданість матері- 
Вітчизні. Золотим рядком 
у біографію Ленінського 
комсомолу вписані діла 
юнаків і дівчат, які підні
мали з руїн і попелу міста 
й села, відродили до жит
тя зруйноване війною.

А коли прозвучав за
клик партії «Дайош ціли
ну!», освоювати ці без
межні простори вийшли 
вже випробуване війною 
комсомольське плем я і 
ті, хто щойно вступив у 
життя. Живим пам’ятни
ком їх мужності, масово
му подвигу стали цілинні 
радгоспи, в назвах яких 
вся географія країни, що 
послала на цілину кращих 
синів і дочок. Комсомол 
завжди був активним по
мічником партії в здійс
ненні її аграрної політики.

У героїчному літопису 
комсомольських справ —
шефство над освоєнням 
важкодоступних районів 
Сибіру, Далекого Сходу, 
Півночі, участь у споруд
женні гігантів хімічної, 
нафтової і газової про
мисловості, в створенні 
атомної енергетики, осво
єнні космосу.

Перегортаючи сторінки 
комсомольської історії, в 
думці оглядаючи пройде
ний шлях, ми бачимо, як 
у боротьбі за справу пар
тії, за втілення в життя її 
грандіозних планів зро
стала і мужніла кому
ністична організація ра
дянської молоді, як гарту
валася сталь комсомоль
ських характерів, форму
валась особа активного 
учасника комуністичного 
будівництва.

Історія комсомолу — це 
не тільки літопис славних 
справ, це й долі мільйонів 
людей, з яких складалась 
його біографія. Поріднені 
однією великою ідеєю, ---
служити своєму народо
ві, — вони віддавали Бать
ківщині, партії, комсомо
лові усе найкраще, чим 
були сильні й красиві.

Микола Островський, 
Віталій Бонівур, Гані Му- 
ратбаєв, Олексій Стаха
нов, Паша Ангеліна, Зоя 
Космодем’янська, Микола 
Гастелло, Олександр Мат
росов, Олег Кошовий, 
Імант Судмаліс, Юрій Га-
гарін, Борис Гайнулінь, 
Анатолій Мерзлов, Ми
хайло Мороз та багато, 
багато тисяч комсомоль
ців, які звершили свої 
безсмертні подвиги в ро
ки війни і мирного будів
ництва, назавжди залиша
ться у вдячній пам'яті 
нащадків.

Сьогоднішній ювілей —
немов перекличка комсо
мольських поколінь, про
довжував Б. М. Пасту- 
хов. І /ай починаємо її 
з ветеранів — правсфг.ач- 
гових нашого строю. їх 
багато і в цьому залі. Во
ни — наша жива історія. І 
разом з тим вони — наші 
сучасники, комуністи, сол
дати партії, які й нині бе
руть активну участь у 
житті країни.

По життю вже крокує 
покоління, якому судило
ся зустріти сторіччя Вели
кого Жовтня, — це наші 
жовтенята, піонери і шко
лярі. їх дбайливий вожа
тий — комсомол.

Сьогодні 38-мільйонний 
Ленінський комсомол, уся 
радянська молодь з вели- 
ки/л піднесенням беруть 
активну участь у здійснен
ні історичних рішень XXV 
з’їзду КПРС, завдань, по
ставлених Центральним 
Комітетом партії, товари
шем Л. І. Брежнєвим в 
його винятково глибокій, 
програмній промові на 
XVIII з’їзді ВЛКСМ.

Партія створила всі умо
ви для зростання ролі 
комсомолу в суспільстві 
розвинутого соціалізму. 
Вони закріплені в Консти
туції СРСР, першу річни
цю якої недавно урочисто 
відзначила вся країна. З 
діяльністю ВЛКСМ партія 
зв'язує вирішення найваж
ливіших політичних, еко-

номічних і соціальних 
завдань сучасного етапу 
комуністичного будівни
цтва.

Сьогодні фронт комсо
молу —- в цехах і вибоях, 
на полях і фермах, буді 
вельних майданчиках і з 
наукових лабораторіях — 
скрізь, де здійснюється 
курс партії на ефектив 
ність і якість. Сьогодні 
фронт комсомолу там, де 
формуються прагнення 
молоді до високих су
спільних цілей, її марк
систсько-ленінський світо
гляд, моральна чистота і 
фізична досконалість. Ко
муністичне виховання мо
лоді, її класове загарту
вання, виховання в дусі 
радянського патріотизму 
і пролетарського інтерна
ціоналізму, готовності на 
перший заклик Батьківщи
ни стати на захист соціа
лізму — центральне зав
дання кожної комсомоль
ської організації. Сьогод
ні фронт комсомолу ра
зом з братніми спілками 
молоді соціалістичних 
країн, з демократичним 
юнацтвом планети там, де 
ширяться виступи проти 
імперіалізму і неоколоніа
лізму, фашизму і расизму, 
за мир, демократію і со
ціальний прогрес. Радян
ська молодь завжди на 
тому боці Ьарикад, де ма
йорить прапор з бойовим 
закликом комуністів «Про
летарі всіх країн, єднай
теся!».

Радянські юнаки і дівча
та гаряче, всім, с »рцем 
схвалюють мудру зовніш
ню політику нашої партії, 
безроздільно підтриму
ють багатогранну діяль
ність Центрального Комі
тету КПРС, Радянського 
уряду, товариша Л. І. 
Брежнєва, спрямовану на 
реалізацію програми
дальшої боротьби за мир 
і міжнародне співробіт
ництво, за свободу і незз- 
лежність народів.

Новим яскравим свід
ченням беззавітної відда
ності молодого покоління 
справі парти, ідеалам ко
мунізму стали Всесоюзні 
комсомольські збори «За
повітам Леніна вірнії», які 
проходили в ці дні. 8 них 
взяли участь 60 мільйонів 
чоловік — молоді рооіг- 
ники, колгоспники, Інже
нери, студенти, школярі, 
військовослужбовці, ве
терани партії і комсомо
лу, наставники молоді.

Трудовими звершення
ми, успіхами в навчанні, 
військовій-службі, худож
ній і науково-технічній 
творчості, громадській ро
боті ознаменував комсо
мол своє шістдесятиріччя.

Ми доповідаємо Цент
ральному Комітетові
КПРС, Радянському уря
дові, що сім мільйонів 
молодих робітників і кол
госпників, 300 тисяч ком
сомольсько - молодіжних 
колективів виконали зав
дання трьох років п’яти
річки. Серед них 150 ти
сяч молодих трудівників 
Москви і Підмосков'я.

Будівники БАМу достро
ково проклали шлях для 
першого ешелону з пів- 
денноякутським вугіллям 
і на рік раніше строку про
вели сталеву магістраль у 
Бурятію. Комсомольці всіх 
поколінь Магнітки, ставши 
на ударну вахту, вироби
ли 250-мільйонну тонну 
прокату, а робітники ле
нінградської «Электроси
лы» виготовили 16-й гене
ратор для Усть-Ілімської 
ГЕС. Молоді хлібороби 
України і Казахстану ра
зом з трудящими цих 
республік зробили все, 
щоб засипати в засіки 
Батьківщини понад два 
мільярди пудів зерна. Ци
ми днями три тисячі по-

сланціз комсомолу з усіх 
союзних республік виру
шили в Нечорнозем я, 
щоб вкласти свою працю 
□ перетворення цього 
краю. Ось уже сто трид
цять четвертий день не
суть беззмінну вахту а 
навколоземному косміч
ному просторі вихованці 
комсомолу Володимир 
Ковальонок і Олександр 
Іванченков. 60-річчю ком
сомолу присвятив свою 
перемогу, здобуту в тяж
кій і наполегливій бороть
бі, Анатолій Карпов. Член 
нашого Центрального Ко
мітету комсомолу не під
вів, вистояв, переміг!

Словом, ми маємо всі 
підстави сказати: вся ра
дянська молодь непогано 
попрацювала, готуючи.ь 
до сзого свята.

Однак досягнуте ми 
розглядаємо як вихідний 
рубіж для нового наступу. 
Партія вчить комсомол 
зосереджувати увагу на 
нерозв язаних питаннях і 
недоліках. Ми будемо на
полегливо добиватись 
дальшого підвищення ро
лі кожної комсомольської 
організації, кожного ком
сомольця в комуністично
му будівництві, посилюва
ти ідейно-політичне, тру
дове і моральне вихо
вання.

Велика честь — працю
вати, боротись і перема
гати під випробуваним ке
рівництвом рідної Кому
ністичної партії. Весь дос
від ВЛКСМ переконливо 
підтверджує, що головне 
джерело сили Комуністич
ної Спілки Молоді, запо
рука всіх її успіхів — у 
мудрому партійному ке
рівництві, в батьківському 
піклуванні Вітчизни про 
підростаюче покоління. 
Всю свою діяльність Ле
нінський комсомол зав
жди будував і будуватиме 
на основі йолітики КПРС, 
у повній відповідності з її 
генеральною лінією.

Сьогодні, відзначаючи 
60-річчя комсомолу, ми 
клянемося завжди і в 
усьому бути надійними 
помічниками партії, гото
вими на перший її заклик 
вийти на нові відповідаль
ні рубежі комуністичного 
будівництва!

Наприкінці Б. М. Пасту- 
хов від імені Ленінського 
комсомолу, всієї радян
ської молоді запевнив 
Комуністичну партію, її 
ленінський Центральний 
Комітет, Політбюро ЦК, 
товариша Л. І. Брежнєва 
у тому, що комсомольці, 
всі юнаки і дівчата Країни 
Рад ще тісніше згуртують 
свої ряди під революцій
ним прапором партії, від
дадуть усі свої сили, знан
ня, ентузіазм боротьбі за 
комунізм, завжди й в 
усьому будуть вірні спра
ві великого Леніна.

Виступає токар москов
ського автомобільного за
воду імені Ленінського 
комсомолу, комсорг діль
ниці Микола Махонін. 
Окрилені високою оцін
кою, мудрим наказом 
партії, які висловлені в 
привітанні ЦК КГІРС, про
никливому виступі Леоніда 
Ілліча Брежнєва, сказав 
він, ми даємо робітниче 
слово, що відповімо на 
батьківську турботу само
відданою працею, новими 
звершеннями. А робітни
че слово — слово надійне! 
Ми пишаємось належніс
тю до робітничого класу, 
особистою участю у вико
нанні історичних рішень 
XXV з’їзду КПРС, планів 
десятої п’ятирічки.

Розповівши про славні 
діла московських автомо
білебудівників, промовець 
повідомив, що кожен 
другий комсомолець за
воду — ударник комуніс
тичної праці. Зустрічаючи 
60-річчя ВЛКСМ, більш як

тисяча молодих автоза- 
водців доповіли про за. 
вершення завдань ірьох 
років п'ятирічки. Достро
ково виконано зобов’я
зання випустити колону з 
900 надпланових автомо
білів.

Працювати по-гвард1и- 
ському, по-комуністично- 
му вчать нас Комуністич
на партія, Ленінський ком
сомол, підкреслив М. Ма
хонін. Головним нашим 
наставником став робітни
чий колектив. Про його 
силу і мудрість, яка на
роджує атмосферу загаль
ного піднесення, прагнен
ня працювати ефективні
ше, продуктивніше, чудо
во сказано в книзі това
риша Л. І. Брежнєза «Від
родження». В ній—неоці
ненний досвід боротьби 
старших поколінь за ко
мунізм.

/»іОлОДІ роСнгники ви
словлюють синівську га
рячу вдячність Рам, доро
гий леоніде Іллічу, за 
сердечну олизькість і по
вагу до людей праці, осо- 
Оисту мужність І СТІЙКІСТЬ, 
за щастя нашого життя, за 
мир ьа планеті! Ми кляне
мося під керівництв-олі 
Комуністичної парти ви
соко нести священний 
гралор Жовтня, лрапср 
великою Леніна!

Слово надається механі
заторові колгоспу імені 
Перла Маркса Каховсоко- 
го району Херсонської 
соласті іегяні стрижвк. я 
приїхала в Москву, що 
називається, прямо з по-
ля, скезала вона. Важ
ким для хліОороРів був 
цей рік. І Ірирода неначе 
випрсоовувала силу на
шої о характеру. Але тру
дівники колгоспів і рад
госпів 3 активною допо
могою рооїтничого класу 
лротипостасили стихії бо
йову організованість, са
мовіддану працю. І пере
лягли: Батьківщина одер
жала багатий урожеи. 
Щаслива, що в цей успіх 
внесли вклад сотні тисяч 
моїх ровесників, у ньо
му — частка мого серця, 
моєї праці. І Ірацюючи на 
комбайні «Нива», який ме
ні вручили комсомольці 
«Ростсельмаша», м-і разом 
з Ьратом Віктором намо
лотили понад 21 тисячу 
центнерів зерна. Це наш 
сімейний комсомольський 
подарунок бО-річчю рід
ного Ленінського комсо
молу!

Молоді трудівники села

з

І

з

не зупинятися на досягну- 
тому. На Всесоюзних ком
сомольських зборах я, на
приклад, взяла зобов я- 
зання намолотити л 1979 
році 22 тисячі центнерів 
хліба. Ми повинні, як 
учить партія, вміти зав
жди критично оцінювати 
результати своєї праці, 
бачити недоліки, напо
легливо усувати їх, приво
дити в дію резерви. Це 
особливо важливо в світлі 
нових, складних завдань, 
які визначив липневий 
(1978 р.) Пленум ЦК КПРС, 
XVIII з їзд комсомолу.

У зал входять воїни Ра
дянських Збройних Сил. 
Над строгими шеренга- 
ми — осяяні славою 
немеркнучих перемог бо
йові прапори. «Слухайте 
всі» — звучать фанфари.

Від імені радянських 
воїнів виступив командир 
атомного підводного чов
на капітан першого рангу, 
Герой Радянського Союзу 
В. Т. Козлов. В єдиному 
строю цих стягів, заявив 
він, є і прапор 255-ї брига
ди морської піхоти, яка 
героїчно билась у складі 
13-ї армії на легендарній 
Малій землі. Ми знаємо, 
дорогий Леоніде Іллічу, 
Що в цьому прапорі част
ка Вашого подвигу кому-

(Закінчення на 3-й стор.).
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ніста, політпрацівнича, 
який пройшов дорогами 
ВІЙНИ ВІД 11 перших ДНІВ 
до переможних салютів. У 
ньому героїзм усіх мало- 
земедьців, які йшли в бій, 
ведені комуністами, запа
лювані Вашим пристрас
ним партійним словом і 
особистим прикладом.

Молоді воїни успадку
вали від старших поколінь 
чудові якості — відданість 
справі партії, комуністич
ну ідейність, патріотизм, 
високу свідомість і само
відданість. Ми горді тим,, 
що партія довірила нам 
продовжувати їх священ
ну справу — стояти на 
варті мирної праці радян
ського народу, який впев
нено прокладає шлях у 
комуністичне завтра. Ми 
запевняємо Комуністичну 
партію, Ленінський ком
сомол, що комсомольці, 
всі воїни високо нестимуть 
ратну славу старших поко
лінь бездоганною служ
бою, примножуватимуть їх 
чудові діла.

Під гарячі оплески 8. Т. 
Козлов передав у прези
дію засідання рапорт вої
нів Радянських Збройних 
Сил.

На трибуні — студентка - 
Ташкентського державно
го університету Гульбахор 
Пулатова. Зона сказала: 
могутньою індустріальною 
державою, країною з роз
винутою наукою, культу
рою і освітою мріяв бачи
ти нашу Батьківщину Во
лодимир Ілліч Ленін. Са
ме такою вона є сьогодні. 
І майже десятимільйонний 
загін радянських студен
тів і учнів технікумів —

це теж втілена в життя 
мрія Ілліча!

Ми готуємося стати ква
ліфікованими спеціаліста
ми, щоб внести гідний 
вклад у комуністичне бу
дівництво. Партія вчить 
нас оволодівати знаннями 
як могутньою зброєю під
вищення ефективності 
всієї нашої роботи.

Справжньою школою 
загартування майбутніх 
спеціалістів, мужніння ха
рактерів і громадянської 
зрілості стали студентські 
будівельні загони. Тут ми 
прилучаємось до практич
ної діяльності, вносимо 
свій конкретний вклад у 
зміцнення могутності сво
єї Батьківщини. У студент
ській заліковій книжці 
двадцятого трудового се
местру — більш як міль
ярд карбованців освоє
них капіталовкладень. Це 
наш подарунок 60-річчю 
ВЛКСМ!

Спадкоємність традицій 
Спілки молодих ленінців 
наочно продемонструвало 
привітання, з яким звер
нулись до учасників уро
чистого засідання пред
ставники всіх комсомоль
ських поколінь. Член 
КПРС з 1917 року, делегат 
III з’їзду РКСМ, делегат 
XXV з’їзду КПРС, доцент 
Ленінградського політех
нічного інституту Я. І. Шу- 
шпаноа, який виступив від 
імені ветераніз комсомо
лу, сказав: бойовій Спілці 
молодих ленінців вручено 
пам’ятний Червоний Пра
пор Центрального Комі
тету рідної Комуністичної 
партії. Леонід Ілліч Бреж
нєв чудово сказав про 
Червоний Поапор як про 
нагороду всім поколінням 
Ленінського комсомолу

В кумачі його ми бачимо 
і революційну пожежу 
громадянської війни, і ясні 
зорі перших п'ятирічок, І 
салют великої перемоги 
над фашизмом, і вогонь 
ваших комсомольських 
сердець.

У ці хвилини мені як ні
коли яскраво згадується 
такий же молодий енту
зіазм, такий же невтрим
ний порив і гаряче праг
нення виконати будь-яке 
завдання партії. Це був 
ІІІ з їзд РКСМ, на якому 
прозвучала безсмертна 
промова Володимира Іллі
ча Леніна про завдання 
Спілок молоді.

Ленін і партія зрости
ли комсомол, озброїли 
безсмертними ідеями ре
волюційного перетворен
ня світу, надихнули висо
кою і благородною метою 
побудови комуністичного 
майбутнього. Ми, ветера
ни комсомолу, пишаємося 
тим, що юнаки і дівчата 
сімдесятих років з честю 
продовжують героїчні ре
волюційні, бойові і трудо
ві традиції старших поко
лінь.

Ми закликаємо вас, 
звернувся до молоді вете
ран партії і комсомолу, 
високо нести Червоний 
Прапор, вручений вам сьо
годні, з честю виконувати 
заповіт В. І. Леніна — 
«Вчитися комунізму!»

Під склепінням Крем
лівського Палацу з’їздів 
заклично звучать піонер
ські горни: у зал входять 
юні ленінці. Вони вітають 
свого старшого брата і 
вожатого — комсомол, 
розповідають про славні 
діла радянської піонеоії.

У відповідь на заклик: 
«Юні піонери! До бороть

би за справу Комуністич
ної партії Радянського Со
юзу будьте готові!» друж
но звучить:

— Завжди готові!
Гарячими оплесками 

зустріли присутні в 'залі 
виступ Данг Куок Бао — 
першого секретаря ЦК 
Спілки Комуністичної Мо
лоді Хо Ші Міна.

Від імені братніх спілок 
молоді соціалістичних 
країн він передав Ленін
ському комсомолу, радян
ській молоді найсердечні- 
ші поздоровлення і най
кращі побажання з наго
ди 60-річчя ВЛКСМ.

Юнаки і дівчата Країни 
Рад, яка пройшла через 
горнила суворих випробу
вань, мають сьогодні пре
красні умови, створені 
для них соціалістичним 
суспільством. Ленінський 
комсомол, вся радянська 
молодь вносять вагомий 
вклад у розвиток міжна
родного руху демократич
ної і поогресивноі молоді, 
в згуртування юнацтва пла
нети в справі спільної бо
ротьби проти сил імперіа
лізму і міжнародної реак
ції, за мир, національну 
незалежність, демократію 
і соціалізм.

З почуттям братерської 
дружби і полум’яної бо
йової солідарності ми ба
жаємо ВЛКСМ, усьому мо
лодому поколінню Країни 
Рад добитися ще більших 
і блискучіших успіхів у 
виконанні і перевиконанні 
планів десятої п'ятирічки, 
реалізації історичних рі
шень XXV з’їзду КПРС під 
керівництвом Комуністич
ної партії і її Центрально
го Комітету на чолі з това
ришем Л. І. Брежнєвим.

У молоді і всього наро

ду В'єтнаму, сказав далі 
промовець, є тільки одне 
заповітне бажання — жи
ти в мирі і будувати май
бутнє своєї батьківщини в 
умовах незалежності і сво
боди. Однак правлячі ко
ла Пекіна давно виношу
ють великодержавні, ге- 
гемоністські заміри щодо 
В стнаму та інших країн 
нашого регіону. Відразу ж 
після перемоги в єтнам- 
ського народу у війні про
ти американських імперіа
лістів і їх прибічників Пе
кін став розглядати існу
вання мирного, незалеж
ного, єдиного і соціаліс
тичного В’єтнаму як пере
шкоду на шляху до здійс
нення своїх експансіоніст
ських планів у Південно- 
Східній Азії, скористався 
контрреволюційною прав
лячою групою в Кампучії 
для розв'язування війни 
на кордонах нашої країни.

Молодь і народ нашої 
країни під керівництвом 
славної Комуністичної пар
тії, даючи рішучу відсіч 
посяганням на незалеж
ність, суверенітет і тери
торіальну цілісність В'єт
наму, безсумнівно, з чес
тю подолають усі пере
шкоди і будь-які випробу
вання, успішно продов
жать соціалістичне будів
ництво, відстоять надійний 
форпост миру і соціаліз
му в Південно-Східній 
Азії.

В єтнамська молодь, як 
і весь наш народ, глибоко 
усвідомлює, що кожен 
етап переможного шляху 
в'єтнамської революції 
зв’язаний з досягненнями 
Батьківщини Леніна, невід
дільний від всебічної, ве
личезної і ефективної під

тримки і допомоги Радян
ського Союзу, братніх со
ціалістичних країн і всього 
прогресивного людства, 
Сердечне спасибі вам, 
Батьківщина Жовтня, пар
тія Леніна, Ленінський 
комсомол і вся юнь Краї
ни Рад, за те, що і в суво
рі роки нашої боротьби 
проти імперіалістичних аг
ресорів, і в нинішніх сер
йозних випробуваннях, які 
випали на долю в’єтнам
ського народу, ви незмін
но з нами!

З величезним піднесен
ням., під бурхливі, тривалі 
оплески учасники урочис
того засідання прийняли 
текст вітального листа 
Центральному Комітетові 
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, товари
шеві Л. І. Брежнєву.

Урочисте засідання ого
лошується закритим. Йо
го учасники встають і 
натхненно співають «Ін
тернаціонал». Звучать 
здравиці на честь Кому
ністичної партії Радян
ського Союзу, її бойового 
штабу—ленінського Цент
рального Комітету, на 
честь героїчного радян
ського народу — будівни
ка комунізму.

Для учасників засідання 
в Кремлівському Палаці 
з'їздів було дано урочис
тий концерт, присвячений 
60-річчю Ленінського ком
сомолу.

На концерті, який про
йшов з великим успіхом, 
були присутні керівники 
Комуністичної партії і Ра
дянської держави.

(ТАРС).
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Під керівництвом партії 
Леніна комсомол за свої 
60 років разом з усім ра
дянським народом про
йшов героїчний шлях бо
ротьби і перемог. Від пер
ших грозових років рево
люції до наших днів ком
сомольці вимірювали ко
жен свій вчинок однією 
мірою — мірою корис
ності Батьківщині, спів
звучності ідеалам кому
нізму. В молодих серцях 
горить благородний во
гонь патріотизму, ріши
мості присвятити все своє 
життя до останку боротьбі 
за велику справу Леніна.

Визнанням великих за
слуг комсомолу в кому
ністичному будівництві 
стало нагородження його 
пам’ятним Червоним Пра
пором Центрального Ко
мітету Комуністичної пар
тії Радянського Союзу. 
Цю почесну нагороду ра
дянській комсомолії на 
ювілейному урочистому 
засіданні в Кремлівському 
Палаці з’їздів вручив Ге
неральний секретар ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєв.

«Вручаючи нашій юній 
зміні Червоний Прапор, — 
сказав Леонід Ілліч, 
ми, комуністи, твердо 
впевнені: Ленінський ком
сомол з честю буде і да
лі виправдовувати довір'я 
партії, віддавати всі свої 
сили на благо нашої со
ціалістичної Вітчизни!».

З почуттям гордості, 
окриленості, готовності 
штурмувати нові рубежі 
комуністичного творення 
зібрались 28 жозтня ком
сомольці і молодь Моск
ви і Московської області 
на Красній площі, щоб ра
портувати Батьківщині, 
партії про свої діла і звер
шення, знову присягнути 

я ■

на вірність Червоному 
прапорові революції.

Головна площа краї
ни — у святковому вбран
ні.

На трибунах — почесні 
гості молодіжного свята.

На центральній трибу
ні Мавзолею- В. І. Ле
ніна — член Політбюро 
ЦК КПРС, перший секре
тар ММК КПРС В. В. Гри- 
шин, перший секретар МК 
КПРС В. І. Конотоп, пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ 
Б. М. Пастухов, секретарі 
ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союз
них республік, керівники 
делегацій зарубіжних мо
лодіжних організацій, які 
прибули на ювілейні тор
жества, визначні воєна
чальники.

Починається мітинг. Зву
чить Державний гімн 
СРСР. Прапороносці вно
сять на Красну площу 
прапори Московських мі
ської і обласної, район
них комсомольських орга
нізацій.

У ці дні, говорить пер
ший секретар ММК ВЛКСМ 
Олександр Борцов, ра
дянська молодь, уся наша 
країна урочисто відзнача
ють 60-річчя Ленінського 
комсомолу — славного 
вихованця Комуністичної 
партії, який упевнено йде 
під її керівництвом по 
шляху беззавітного слу
жіння справі Леніна. Сьо 
годні ми зібрались на 
Красній площі, щоб ра
портувати рідній партії 
про свої діла, висловити 
їй нашу гарячу любов і 
вдячність, заявити про 
безроздільну підтримку 
всіма юнаками і дівчата
ми столиці мудрої вну
трішньої і зовнішньої по
літики КПРС.

Наша маніфестація—це 

і вияв глибокої вдячності 
Батьківщині за високу 
оцінку — нагородження 
Ленінського комсомолу 
пам’ятним Червоним Пра
пором ЦК КПРС. Ми і орді 
тим, що цей прапор вру- 
чив>комсомолові видатний 
продовжувач ленінської 
справи, визнаний вождь 
партії і народу, найвизнач
ніший політичний діяч су
часності, мудрий і добрий 
наставник молоді товариш 
Л. І. Брежнєв.

У грандіозній роботі по 
вихованню молодих будів
ників комунізму, підкрес
лив промовець, комісара
ми юнацтва завжди були і 
будуть комуністи, ветера
ни партії і комсомолу. Ми 
знаємо: все, що дано сьо
годні юності Країни Рад, 
завойоване Жовтнем,
мужністю і стійкістю стар
ших поколінь.

Бурею оплесків виражає 
молодь, яка заповнила 
площу, синівську вдяч
ність старшому поколінню 
революційних борціз, сво
їм дбайливим наставни
кам — комуністам.

Хвилина тиші. Схиляю
ться комсомольські пра
пори. Під урочисту мело
дію представники молоді 
прямують до священного 
місця для кожної радян
ської людини — Мавзо
лею В. І. Леніна. Вони по
кладають до Мавзолею 
квіти.

Свято триває — свято 
всіх поколінь радянських 
людей,

Від імені ветеранів иом- 
сомолу з чудовим святом 
молодь поздоровляє слю
сар автозаводу імені І. О. 
Лихачова Герой Соціаліс
тичної Праці Н. Г. Мячин.

Життєвий шлях моїх ро
весників невеликий, гово

рить Олександр Меньшов, 
токар московського ма
шинобудівного заводу 
«Красньїй Октябрь». Але і 
ми вписуємо свої рядки в 
літопис двічі орденонос
ного московського ком
сомолу: будуємо олімпій
ську столицю, прокладає
мо нові лінії Метрополіте
ну, ставимо трудові ре
корди. Десятки моїх това
ришів уже виконали зав
дання п'ятирічки.

Виступає Микола Годієн, 
ланковий комсомольсько- 
молодіжної ланки з під
московного колгоспу іме
ні Горького, лауреат пре
мії Ленінського комсомо
лу. Сьогодні ми, учасники 
святкової маніфестації, 
говорить він, від імені 
всієї радянської молоді 
одностайно виражаємо 
свою безмежну відданість 
рідній Комуністичній пар
тії, справі великого Лені
на. Втілюючи в життя 
аграрну політику партії, 
тисячі моїх ровесників 
адресою мирного подви
гу обрали рідні села Не
чорнозем’я.

Жодна держава світу 
не виявляє стільки уваги 
до молоді, як наша, під
креслила студентка МДУ 
Олена Васильєва. Моїм 
ровесникам надано всі 
умови для плодотворного 
навчання, науково-дослід
ної діяльності, всебічного 
розвитку особи. Любима 
Батьківщина, рідна партія 
надихають нас на нові 
перемоги, вчать ідейної 
переконаності, принципо
вості й діловитості, вихо
вують справжніми госпо
дарями країни.

Над Красною площею 

звучить сигнал «Слухайте 
всі!». До Комуністичної 
партії звертають в ці уро
чисті хвилини учасники 
маніфестації слова, спов
нені глибокої вдячності і 
любові.

— > Ми, комсомольці 
міста-героя Москви і Мос
ковської області. — зву
чать над шеренгами мані
фестантів слова звернення 
молоді до партії, — в уро
чисті дні святкування 
60-річногз ювілею Ленін
ського комсомолу зібра
лись на головній площі 
країни, щоб ще раз звер
нутися з словами синів
ської вірності, любові і 
вдячності до рідної Кому
ністичної партії.

Нам випало величезне 
щастя — вчитися, жити і 
працювати в суспільстві, 
яке вперше в історії про
кладає шлях до висот ко
мунізму. Ми безмежно 
горді і щасливі тим, Що 
нас веде по цьому істо
ричному шляху велика 
партія Леніна, яка запа
лює молоде покоління на 
натхненну працю, на под
виги в ім’я любимої Бать
ківщини.

На прапорі ВЛКСМ — 
шість орденів Радянсько
го Союзу. Це величні 
символи славних справ 
комсомольців на всіх ета
пах історії Радянської 
країни, їх активної участі 
■ подвигу, який щодня 
звершує наш народ.

Висока нагорода пар
тії — Червоний Прапор 
Центрального Комітету 
КПРС, який учора вручив 
комсомолові вірний про
довжувач ленінської спра
ви, мудрий наставник мо
лодого покоління, Гене
ральний секретар ЦК 
КПРС, Голова Президії 
Верховної Ради СРСР то
вариш Леонід Ілліч Бреж
нєв, окрилює і надихає ра
дянську молодь, кличе до 
нових подвигів і трудових 

рекордів. У світле і ра
дісне свято комсомолу, 
радянською народу ми 
від усього серця говори
мо — спасибі рідна пар
тіє, ленінський Централь
ний Комітет, спасибі, до
рогий Леоніде Іллічу, за 
піклування і довір’я, за 
мирне небо над головою, 
за нашу щасливу юність!

Запевняємо тебе, рідна 
партіє, — присягає мо
лодь, — вірні революцій
ним, бойовим і трудовим 
традиціям радянського 
народу, ми затжди буде
мо твердо й безустанно 
йти по ленінському шля
ху, вуитись, працювати і 
боротись по Леніну, вихо
вувати слазних синів і до
чок, іменами яких буде 
пишатись весь радянський 
наоод.

Своє схвалення звер
нення маніфестанти ви
ражають одностайними 
тривалими оплесками. 
Проголошуються здравиці 
на честь партії Леніна — 
натхненника і організато
ра всіх перемог радян
ського народу, на честь 
надійного резерву і по
мічника партії — комсо
молу, на честь героїчного 
радянського народу.

Учасники мітингу, за
вершуючи маніфестацію, 
під звуки пісні «Ми — мо
лода гвардія», що наро
дилась на світанку Жовт
ня, проходять по Красній 
площі.

Урочиста маніфестація 
в Москві вилилась в 
яскраву демонстрацію 
тісної згуртованості ком
сомольців, усієї радян
ської молоді навколо 
партії, гарячого прагнення 
юнаків і дівчат Країни 
Рад виправдати її до
вір’я натхненною, твор
чою працею, ще самовід- 
данішою боротьбою за 
виконання історичних рі
шень XXV з’їзду КПРС.

(ТАРС).
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УЧОРА В СЕЛІ КРАСНОГІРЦІ ГОЛОВА- 
НІВСЬКОҐО РАЙОНУ ВІДКРИТО МУЗЕЙ 
ПІДПІЛЬНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІ
ЗАЦІЇ «СПАРТАК».

Т ИХ літ не змовкне слава...
■ Вона полум янітиме, як 

прапори революції — слава на
ших батьків. Бона кликатиме 
нас вперед, ставши зорею, 
сеітлом у дорозі — слава тих, 
хто був першим. Першим на 
барикадах резолюції, на плац
дармах громадянської і Вели
кої ВІТЧИЗНЯНО: ВОЄН.

У дні великих свят ми стаємо 
під червоне розкрилля жовт
невих знамен і даємо клятву 
бути в усьому схожими на них, 
наших незабутніх, наших 
безсмертних героїв, вірних си
нів Радянської Вітчизни. У на
шій пам’яті постають образи 
Павла Корчагіна і Олександра 
Матросова, Олега Кошового і 
Зої Космодем’янської. Серед 
них і еони — нескорені спар- 
таківці Красногірки.

...За селом горіли пшениці. 
Горіла земля, полум’ям брало
ся небо. За Красногіркою кле
котів бій. Воїни 96-ї гірськоі 
стрілецької дивізії полковника 
Шепетова сім днів тут стриму
вали натиск фашистів. Падали 
солдати. Падали знекровлені, 
обезсилені. Але кожен з них 
вірив, що Еорог не пройде 
далі.

Останній бій. Атанували бій
ці батальйону майора Міклея. 
Тоді вже на рахунку дивізії бу
ло 78 підбитих ворожих танків, 
13 гармат, 36 кулеметіз, 19 
бронемашин, більше 200 мото
циклів, 2 літаки і дирижабль.

Ше один палаючий танк, ос
танній снаряд з гармати. І Ген- 
недій Міилей падає біля спо
рожнілих ящиків. Його несли 
до села поранені бійці, яким 
він тільки-но сказав: «Всеодно 
це ще не кінець. Бо наша зем- 

. ля немає кінця. Сили наші 
невичерпні. Бо є великий ра

дянський народ, якого ніхто 
не може покорити».

Останні слова комбата. Про 
них згадали окруженці, яких 
рятували комсомольці Красно
гірки. Вони розповіли про сво
го мужнього командира, про 
останній бій за селом. Михай
ло Громовий, Сава Самчишин, 
Михайло Самченко спішили а 
степ, де стояли змовклі гарма
ти. А невдоззі їх односельці 
бачили, як хлопці везли вули
цями зібрану на полі бою 
зброю. Вони ховали її в погре
бах, закопували в глинищах.

А що іще? Що іще могли 
зробити ці 18-річні юнаки та 
дівчата перед такою силою і 
жорстокістю? Ні, вони не ви
глядали крадькома на вулицю, 
де зухвало крокували поліцаї. 
Еони вирішили діяти. У ліс, де 
гуртувались загони народних 
месників, поспішали зв’язкові. 
Комсомольці Олімпіада Яст- 
ремсьиа, Олена Бойко, Олім
піада Вслощук несли партиза
нам хліб, білизну. А Сава Сам- 
чишин і Михайло Громорий 
розкопували свої схованки і 
передавали бійцям «Південно
го» гранати, гвинтівки.

Як було боляче цим юним і 
недосвідченим людям, що їх
ній хліб забирає ненажерливий 
фашист! І зупинились молотар
ки — їх пошкодили нрасногір- 
ські комсомольці. Зате пахко
тів хліб на столі в Одарки Ду- 
боеої, який вона приготувала 
для тих, хто готував помсту 
ворогові в лісі.

Але це мало. Напередодні 
7 листопада 1942 року в хаті 
Єлизавети Фурман еони зібра
лися всі — Михайло Громовий, 
Люба Римар, Олімпіада Яст- 
ремсьна, Сава Самчишин, інші 
їхні ровесники. Це — перші 
нелегальні комсомольські збо
ри. На них було створено під-

Командпр бойової ту
ли «Спартака» Михайло 
Громовий, комісар «Спар
така» Любов Римар.

пільну комсомольську органі
зацію «Спартак». І знову по
спішав у ліс зв'язковий. Зупи
нялись поїзди, які везли в Ні
меччину бранців і награбова
ний хліб, цукор. І не було по
щади запроданцям. Бойовий 
загін на чолі з Михайлом Гро
мовим йшоз на підмогу парти
занам «Південного».

Але зрадник видав моло
дих патріотів. 11 листопада 
1943 року єалкз підвід з Голо- 
ванівська рушила до Красно
гірки. Поліцаї і гітлерівці по
спішали розправитися з крас
но гірськими комсомольцями. 
Почалась операція «Кобра». 
Якби ще якась година, їм по
щастило б врят/ватись. Явби 
з лісу встигла повернутись 
Олімпіада Ястремська. Вона 
знала про небезпеку і допові
ла Граматчикову, що захова
ний прапор «Спартака», що 
розповсюджені всі листівки. 
Треба повертатись...

Але гітлерівці вже були бі
ля хати Люби Римар. Схопили 
ЇЇ. Поті/л — до Михайла Громо
вого, до Олени Бойко, Михайла 
Самченка, Дерії Дубової, На
дії Черевичної, Єлизавети Фур
ман, до комуністки Марії Іва
нівни Малої. їх везли за село 
до лісу. Зухвалий незнайомець 
раз у раз повторював: «Би 
недогсдили партизанам. І за 
це вам кара...». Тх кинули під 
навіс. І стріляли. А потім під
палили навіс. І начальник жан- 
дармеріі Шульц звеселіло за
реготав:

— Все, тепер уже ніхто 
не взнає, хто їх покарав.

Але ні. Правда зазжди жива. 
Через тридцять літ Кресногір- 
ие знову назвала їхні імена. 
Про них узнала вся наша Бать

ківщина. Члени підпільної 
комсомольської організації 
«Спартак» були відзначені ви
сокими урядовими нагоро
дами.

Красногірка пам’ятає. Пам’я
тають усі юнаки і дівчата Кіро- 
Бсградщини. їх зараховують у 
свої колективи кращі комсо
мольсько-молодіжні бригади. 
Іменем «Спартака» назвало 
флагман дитячої морсьної 
флотилії в місті Світловодську 
За приз імені «Спартака» бо
рються учні профтехучилищ 
області, з/лагаючись у роботі 
го військово-патріотичному 
Еихованню молоді їхній пам'я
ті присвячені спортивні мемо
ріали. 7 липня нього року юна
ки та дівчата Красногірки про
воджали в далеку дорогу чле
нів експедиції газети «Моло
дий комунар» пам’яті героїв 
«Спартака». Почався мотопро
біг, присвячений 60-річчю 
ВЛКСМ. Активісти газети взя
ли курс до Ростова-на-Дон/, 
Баку, Красноводська, Ашхаба- 
да, Самарканда, Бухари. Вісім 
тисяч кілометрів проїхали 
учасники експедиції. Мотоцик
лісти везли з собою гільзу, 
наповнену землею з могили 
красногірських патріотів, вез
ли матеріали про подвиг спар- 
таківців. Своїм ровесникам в 
братніх республіках учасники 
експедиції розповідали і про 
той останній бій міклеївців за 
Красногіркою, і про кожного з 
нескорених спартаківців.

Готуючись до 60-річчя Ленін
ського комсомолу, молодь об
ласті включилась в експедицію 
«Пошук — 60 комсомольських 
літ». Зібрані матеріали про 
історію обласної комсомоль
ської організації. Ще виразні

комсо*

ше ми тепер бачимо образи 
мужніх патріотів Красногірки, 
чиї біографії доповнені нови
ми рядками.

Зарахувавши в свої колекти
ви членів підпільної 
мольської організації «Спар
так», молоді степівчани зби
рали кошти для створення му
зею б Красногірці. В центрі 
села виріс білястий будинок, 
де якого вчора вперше за
йшли люди, щоб доторкнутись 
поглядом до священних релік
вій. Тут усе нагадує про них— | 
Михайла Громового і Любу Ги- І 
мар, Олімпіаду Ястремську і і 
Саву Самчишина, всіх тих, хто | 
нескорився клятому ворогові і І 
мстився йому за спалене поле. І 
Фотографії, листи, газети, осо- | 
бисіі речі спартаківців, карти І 
ни самодіяльних і професіо
нальних художників, діаграми, 
інші експонати дають широку 
уяву про те, якими вони були, 
як жили і боролися, як зустрі
ли останній день, як пішли у 
безсмертя. Експозиції музею 
відтворюють історію села 
Красногірки — у дореволюцій
ний період, роки перших п'я
тирічок, роки Великої Вітчизня
ної війни, час відбудови, наше 
сьогодення.

На урочистий мітинг, присвя
чений відкриттю музею «Спар
така», зібралися представники 
партійних, комсомольських, 
громадських організацій об
ласті, гості з Києва, Москси. 
Миколаївської, Черкаської, 
Одеської областей.

На мітингу виступили пер- І 
ший секретар обком.у комсо- 
молу Олексій Скічко, сенрстар 
обкому Компартії України
А. І. Погребняк, секретар ЦК 
ЛКСМУ О. В. Єфімєнко, секре
тар комсомольської організа
ції Псбузького нікелевого за
воду Валентина Чебанюк, член 
підпільної комсомольської ор
ганізації «Спартак» Г. А. Без
верх ній.

Високу оцінку роботі тих, 
хто створював музей, дали за
відуючий відділом науки і на
вчальних закладів ЦК Компар
тії України Ф. М. Рудич, ін
структор ЦК ВЛКСМ В. В. Пет
раков.

Тут, перед обеліском, де на 
граніті висічені імена нескоре
них спартаківців, лунала клят
ва комсомольців 70-х років на 
вірність рідній Вітчизні. Вони 
клали нвіти до обеліска, окри- 
гені славою Красногірки.

ЛІ. ШЕВЧУК,
В. ГОНЧАРЕНКО. 1
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1 ЛИСТОПАДА
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

■*— «Час». 8.35 Гімнастика.
8.55 — «Читаючи вірші...» 
£>.25 — Телефільм «Кочівни
ки». 10.50 — “Клуб кінопо- 
дорожей». 17.10 — «Украї
на — БАМу, Сибіру, Далеко
му Сходу». 17.30 —. Для 
школярів. «Знай, люби. Се
режи». «Юні охоронці при
роди». 18.00 — “День за 
днем». (К-д). 18.15 -- До 241 
річниці Алжірської револю
ції. Кінопрограма. «Алжір 
сьогодні». 19.00 — Кубок 
УЄФА з футболу: «Динамо» 
(Тбілісі) — «Герта» (Захід
ний Берлін). 21.00 — «Час».
21.30 — «Пісня, романс,
вальс». 22.00 — Спортивна 
програма По закінченні — 
Новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 
— Новини. 10.15 — Для ді
тей. «Сонечко». 10 35 —
«Рукотворні ліси Таврії». 
11.05 — Фільм-концерт - Ме
лодії Прикарпаття». 11.40 — 
«Шкільний екран». Фізика. 
Є клас. 12.10 — Для малят. 
«Срібний дзвіночок». 15.00—

Наша адреса і теїеФони

Док. Фільми телестудій краї
ни. 16.00 — «Народні мело
дії*. 16.15 — «По музеях і 
виставочних залах». «<Киьо- 
пис Голландії і Фландрії». 
16.45 — «Життя науки». 
«Лауреати премії Ленін
ського комсомолу». 17.15 — 
Концертний зал телестудії 
«Орля». 18.00 — Реклама. 
Оголошення. 18.30 —, «Лір 
бителям ДУХОВОЇ МУЗИКИ». 
19.00 — «Вісті». 19.30 — 
М. Горький. «Вороги*. 
Фільм-вистава. 20.45 — «11а 
добраніч, діти!» 21.00 —
.«Час.». 21.90 — Продовжен
ня вистави «Вороги». По за
кінченні — Новіти.

SfidZEES
2 ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — Концертний зал те
лестудії «Орля*. 9.40 — Те
лефільм «Сапоги нсмятку». 
11.05 — -Творчість народів 
світу». 15 00 — «Твій труд— 
твоя висота». Док. фільми. 
15.50 — «Російська мова». 
16.20 — «Основи Радянської 
держави і права*. 16.50 — 
Кіножурнал. 17.00 — «Спі
ває піонерія». 17.40 — «До 
35-річчя визволення Києва 
від німецько-фашистськи?< 
загарбників*. Док. Фільм 
«Генерал Ватутін». 18.00 — 
Повніш. 18.15 — < Свято
крізь роки і відстані». Ін
терв'ю з директором Кіро
воградського обласного ар
хіву В. С. Крамаренком. (Кі
ровоград). 18.30 — «Ленін- 

гьний університет мільйо
нів». 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Спартак» — 
ЦСКА. 21.00 — «Чао. 21.30
— «День Льва Толстого».
22.30 — Концерт. По закін
ченні — Новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.30
— «Гігант хімії». Перша чер
га технологічного комплек
су Я во пінського,, гірничо-хі
мічного заводу. 16.50 —
«Пісні про Батьківщину». 
17.20 — «Відгукніться, сур
мачі!» 18.00 —«Орбіта друз. 
би»'. «Змагаються трудящі 
Кривбасу та Уралу». 18.30 — 
Спортивні змагання школя
рів. 19.00 — Вісті. 19.30 — 
•’Театр історичного портре
та». 20.30 — Фільм-балст 
«Сказання про Рустама». 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.60 — «Час». 21.30 — Худ 
фільм «Переможець». По за- 
иіпчеппі — Новини.

—ПЯТНИЦЯ
З ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 8|ÖÖ 
— «Час» 8 35 — Гімнастика.
8.55 — «Відгукніться, сур
мачі!» 9.35—Муз. телефільм 
«Молодша бестпа*. 1500 — 
Док. фільми. 15 55—«Пос.тіл 
М. Грибачова». 16.25 — «Ша
хова школа*. 16.55 — «Ле
гендарна земля». Теленарис. 
17.10 — «Музика п дитячо
му кіно» 18.00 — «День за 
днем.». (Кіровоград) 18.15 — 
«Вам лист». Док. телефільм. 
18 25 — «Подвиг». Репортаж 
з села Красногірки Голова-

Газета вихопить 

у вівторок, четвер, 

суботу. 

г.івського району про від
криття музею підпільної 
комсомольської організації 
«Спартак». (К-п). 18.55 —«На
родна творчість*. 19.40 — 
«Рішення липневого (1978 р.) 
Пленуму ЦК- КПРС — у жит
тя». 19.50 — Худ. телефільм 
♦ Артем». 1 серія. 21.00 — 
«Час». 21.30 — «Театральні 
зустрічі». По закінченні — 
Новиїїя.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
--Новини. 10.10 — «Майстри 
мистецтв — трудівникам се
ла». 11.15 — Док. фільми. 
12.10 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок» 12.30—Худ. 
фільм «Переможець». 16.30
— «Народні галантп». 16.55
— «Для вас. вчителі». 17.30
— «Мереживо танцю» Сту
дія бальних танців. 18.00 — 
Док. телефільм «Кузня ро
бітничих кадрів» 18.30 — 
Фільм-концерт «Танцюють
С. Поливанова і Т. Попеску» 
19.00 — «Вісті» 19.30—Чем
піонат СРСР з футболу. 
«Динамо (Мінськ) — «Кар
пати». 2-й тайм. 20.15 — 
Док. фільм «Київська адреса 
Ульяновых»-. 20.45 — «Па 
добраніч, діти!» 21 00 —
«Час». 21.30 — Худ фільм 
«В бій ідуть тільки «стари
ни». По закінченні — Но
вини.

4 ЛИСТОПАДА
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — «Музика в дитячому 
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кіно». 9.45 — Худ. телефільм 
«Артем». 1 серія. 10.55 — 
«Товариш комсомол». По
етично композиція. 16.50 — 
«Село і люди». 17.35 — «Ро
сійські романси співає Га
лина Писаренко». 18.00 — 
Покипи. 18.15 — «Москва і 
москвичі». 18 45 — Коннерт 
з творів П. 1. Чайковського. 
19.25 — Тираж «•Спортлото». 
19.40 — Худ. телефільм «Ар
тем*. 2 сепія. 21.00 — «Час».
21.30 — «Ширше коло». Ест
радна програма. По закін
ченні — Новини.
• ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини 10 15 — «Співає 
«Піонерія». 10.45 — Худ. 
Фільм «В бій ідуть тільки 
«старики* 12.10 — Для ма
лят. «Спібкий дзвіночок».
12.30 — В Кіп. «Нас водила 
молодість». Вистава. 15 00 — 
«Діти Країни Рад». Док. 
фільми. 16.05 — «Ріпна при
рода». 16.25 — «Трилогія 
М. Погодіна про В. І. Лені
на». 16.55 — Г. Спепндов. 
«Патетична опаторія*. Філі ?.і- 
конпспт. 17.30 — «Від 14 до 
18» 18.00 — Док фільм «Вя
чеслав Павлович Губенко*. 
18.30—« Кают-компанія «Гло
бус». 19.00 — Вісті. 19.30 — 
«Наука і життя». До таєм
ниць живої матерії 20.15 — 
Коннерт патріотичної пісні 
20 45 — «На добраніч. діти!» 
21.00 — «Час» 21.30 — Худ. 
фільм «Тільки удвох.*. По 
закінченні — Повніш.

5 ЛИСТОПАДА
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час». 8 35 — Гімнастика 
для дІТ'-й 8.55 — «Умілі ру
ки» 9.25 — < Грає заслуже
ний артист Латвійської РСР 
М. Віллсруїп. 9.40 — Худ. те
лефільм «Артем». 2 серія. 
11.00 — «Для пас. батьки». 
11.35 — «Ранкова пошта». 

12.05 — «60 років ВЛКСМ». 
Репортаж з Всесоюяиої ху
дожньої виставки. 12.35 — 
Концерт Державного Воро
незького російського народ
ного хору. 13.15 — «Більше 
хороших товарів». 13.45 — 
С. Прокоф’єв. Перший кон
церт для фортепіано з ор
кестром. 14.00 — Док. теле
фільм «Майстер своєї спра
ви». 14.30 — Худ. фільм 
«Солонціі пес». 15.40 — Про
грама «Здоров'я». 16.25 — 
Мультфільми «Малий і Карл
сон повернувся». 17.05 —7! 
«Ше.пя-78». 17.30—Док. теле
фільм «Іжорці». 18.00 — По
вний. 18.2.0 — «У світі тва
рин». 19.20 — .Концерт ар
тистів балету. 19.45 — А. Цо- 
гарелі «Ханума». Фільм-вИ- 
става. (21.00 — «Час».). 22.35
— «Співають артисти дра
матичних театрів». По за
кінченні — Новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Ска
зання про слово сильне, зір
ку червону, барабани гуч
ні». Лялькова вистава. 11 25
— Концерт радянської піс
ні. 11.35 — «Доброго вам 
здоров’я» 12.20 — «Вітчиз
но моя неозора». Ведучий— 
пост В. Коротич. 13.20 — 
Для дітей. Мультфільм. 13.35
— До 35-річчя визволення 
Києва від фанлістськлх за
гарбників Літературна ком
позиція «Микола Ватутін». 
14 ЗО — Концепт молодих 
виконавців. 15 40 — «Слайа 
солдатська». 16.40 — «Мере
живо танцю». 17.10 — «Не
дільний сувенір». Музично- 
розважальна передача. 18 00
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу: «Зоря» (ВороишловгрпД)
— «Нсфтчі»-(Баку). (Воропіп- 
ловград). 19.45 — «Актуаль
на камера». Передсвятковий 
випуск. 20.45 — «На добра-5 
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.30 — Худ. телефільм-‘Гри 
дні в Москві». 1 серія. По 
закінченні — Повний.

316050, ГСП, Кіровоград-50, вуп. Луначзрсьиого, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
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