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Чотири десятиріччя минуло з тих пам’ятних днів, 
коли завершилась одна з найбільших битв Великої 
Вітчизняної війни — битва за Дніпро і було визволе
но від німецько-фашистських загарбників Київ — сто
лицю Радянської України. Битви на берегах сивого 
Славутича стали важливим кроком до остаточної пе
ремоги над фашизмом. Цю перемогу забезпечили воля 
Комуністичної партії, мужність і відвага радянських 
воїнів — вірних синів багатонаціональної Країни Рад, 
самовідданість трудівників тилу.

Трудящі України і її столиці свято шанують пам'ять 
воїнів-визволителів. Непідвладне часу світло великого 
подвигу, який е надихаючим прикладом для ниніш
нього і прийдешніх поколінь. Він живе і примножуєть
ся в ударній праці на славу Батьківщини, в ім'я кому
нізму.

28 жовтня в Києві відбулись урочисті збори, присвя
чені 40-річчю битви за Дніпро і визволення міста від 
німецько-фашистських загарбників.

17 година. Під оплески присутніх місця в президії 
займають члени і кандидати в члени Політбюро 
ЦК Компартії України В. В. Щербицький, О. Ф. Ват- 
ченко, І. О. Герасимов, Ю. Н. Єльченко,- Є. 8. Кача- 
ловський, Б. В. Качура, О. П. Ляшко, І. О. Мозгозий, 
О- С. Капто, Ю. П. Коломієць, С. Н. Муха, начальник 
Головного політичного управління Радянської Армії 
І Військово-Морського Флоту генерал армії О. О. Єпі- 
шев, керівники делегацій, що прибули на торжества, 
члени і кандидати в члени бюро Київських міськкому 
і обкому партії, виконкомів міської і обласної Рад 
народних депутатів, ветерани партії, війни і праці, 
знатні люди міста і області, воєначальники.

Урочисті збори відкрив голова Київського міськви
конкому В. А. Згурський.

Учасники зборів з піднесенням обрали почесну 
президію в складі Політбюро ЦК КПРС, на чолі з Ге
неральним секретарем ЦК КПРС, Головою Президії 
Верховної Ради СРСР товаришем Ю. В. Андроповим.

Перед учасниками урочистих зборів виступив тепло 
зустрінутий присутніми член Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК Компартії України товариш 
В. В. Щербицький.

Від імені Центрального Комітету Компартії України, 
Президії Верховної Ради і уряду республіки В. В. Щер
бицький сердечно поздоровив киян, трудящих Київсь
кої області і всієї Радянської України з 40-річчям 
історичної перемоги на Дніпрі і визволення столиці 
нашої республіки. Він поздоровив також з цією зна
менною датою всіх учасників битви за Дніпро, захис
ників і визволителів Києва, ветеранів війни, партизанів 
І підпільників, трудівників тилу, всіх, чиїм ратним і 
трудовим подвигом було завойовано перемогу.

З першого дня війни, сказав далі товариш В. В. 
Щербицький, вступивши в смертельний бій з найпот- 
ворнішим породженням імперіалізму — гітлерівським 
фашизмом, наш народ був упевнений в перемозі над 
ворогом. Він вірив у могутню, нездоланну силу со
ціалістичного ладу, в мудрість і волю партії Леніна, в 
єдність і непохитну дружбу народів Радянської країні. 
Історія підтвердила правоту нашої справи.

У виступі підкреслювалося, що визволення Києва 
вінчало одну з найважливіших операцій Радянської 
Армії — битву за Дніпро, яка розгорнулась на вели
чезній території протяжністю 750 кілометрів. П'ять 
фронтів під командуванням визначних радянських 
полководців брали участь у цій битві. 6 листопада 
1943 року було очищено від фашистської нечисті 
древній Київ — столицю Радянської України.

Міццю Радянської Армії, героїзмом і мужністю 
воїнів був розбитий гітлерівський міф про неприступ
ний «Східний вал» по Дніпру. Розгромивши на бе
регах Славутича ненависного ворога, захопивши 
найважливіші плацдарми, наша армія знову овіяла 
Свої бойові прапори нев'янучою славою. 2438 воїнам, 
які виявили безприкладний героїзм і відвагу в битві 
за Дніпро, присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 
Серед них — представники майже 40 націй і народ
ностей нашої країни. Пліч-о-пліч з радянськими воїна
ми визволяли Київ бійці чехословацької Окремої 
бригади під командуванням полковника Людвіка 
Свободи.

Трудящі Радянської України, відзначаючи 40-річчя 
битви за Дніпро і визволення Києва, продовжував 
В. В. Щербицький, знову висловлюють свої щирі почут
тя вдячності великому російському народові, всім 
народам нашої країни, чия братерська дружба і до-

fЗакінчення на 2-й стоо.)

СПРАВІ ЛЕНІНА І ПАРТІЇ ВІРНІ
По-ленінському жити, 

працювати і вчитись пра
гнуть комсомольці 80-х 
років. Від старших поко
лінь будівників комуніз. 
му, які билися на фрон
тах громадянської і Ве
ликої Вітчизняної воєн, 

споруджували Дніпрогес 
1 Харківський: тракторний, 
стояли біля джерел ста- 
хановського руху, освою
вали цілину, переймає 
молодь ідейну перекона
ність і полум’яний патрі
отизм, готовність усі си
ли, знання віддати слу
жінню Батьківщині, здій
сненню наміченої парті
єю соціально-економічної 

програми розвитку краї
ни.

Про вклад юнаків 1 Дів
чат у виконання планів 
одинадцятої п’ятирічки, 

результати ударної перед
жовтневої вахти, про тру
дові подарунки ювілею 
комсомолу йшлося в ком
сомольських організаціях 

V рамках проведеного 28 
жовтня в республіці єди
ного дня інформування

молоді «Справі Леніна 1 
партії вірні», який при
свячений 65-р 1 ч ч ю 
ВЛКСМ. Було обговорено 
питання діяльності комі
тетів ЛКСМу у світлі рі
шень XXVI з’їзду партії, 
травневого і листопадово
го (1982 р.), червневого 
(1983 р.) Пленумів ЦК 
КПРС. завдань, що ви
пливають з виступів то
вариша Ю. В. Андропова, 
вимог XIX з’їзду ВЛКСМ 
1 XXIV з’їзду ЛКСМУ.

У доповідях, лекціях, 
бесідах особливу увагу 
було приділено пропаган
ді миролюбної зовнішньої 
політики Комуністичної 
партії і Радянської дер
жави, заходам, яких воші 
вживають для розрядки 
міжнародної напруженос
ті, участі юнаків І дівчат 
у марші Миру, боротьбі 
проти загрози термоядер
ної війни.

Дню народження ком
сомолу присвячуються 
урочисті збори, мітинги, 
тематичні вечори «Ти на 
подвиг кличеш, комсомо

льський квиток», зустрічі 
юнаків 1 дівчат з ветера
нами партії 1 комсомолу, 
героями війни 1 праці, що 
повсюдно проходять у ЦІ 
дні.

Молоді гвардійці п’яти
річки рапортують Бать
ківщині, партії про свої 
трудові діла. Річне зав
дання До ювілею ВЛКСМ 
виконав комсомольсько- 

молодіжний колектив Ге
роя Соціалістичної Праці 
О. Я. Колесникова з 
Краснодонської шахти 
«Молодогвардійська». їх 

ровесники — бригада ро
бітників очисного вибою 
Михайла Дорошка шахти 
«Оріхівська» виробничого 
об’єднання «Краснодонву- 
гілля» достроково спра
вилися з завданням трьох 
років п’ятирічки, видо
бувши сю тисяч тонн 

надпланового вугілля. Ре
кордний у Тернопільській 
області 100-центнерний 
врожай кукурудзи на зер
но зібрала ланка Сергія 
Петручова я колгоспу іме
ні Радянської Армії Кре

менецького району. Понад 
20 тисяч молодих трудів
ників працюють з випе
редженням планових зав
дань більш як на рік, 16 
тисяч комсомольсько-мо
лодіжних колективів пе
реведено на прогресивні 

форми організації та оп
лати праці, 700 тисяч 
юнаків 1 дівчат ведуть 
особові рахунки еконо
мії, близько півмільйона 
— освоїли суміжні спеці 
альності.

Над багатьма найваж
ливішими новобудовами 
шефствують юнаки 1 дів
чата України. Десятки ти
сяч молодих ентузіастів 
по путівках комсомолу 
освоюють природні багат
ства Сибіру, Крайньої 
Півночі 1 Далекого Схо
ду, по-ударному працю
ють на БАМі, освоюють 
Нечорнозем'я, беруть 

участь у виконанні Про
довольчої програми. Під 
час третього, трудового, 
семестру 126 тисяч пос- 

(Закінчення на 4-й crop.)

ДОРОГОЮ ДОБЛЕСТІ, ДОРОГОЮ СЛАВИ
У РОВНО ВІДБУЛОСЯ УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ РОВЕНСЬКО- 

ГО МІСЬККОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ, ПРИСВЯЧЕНЕ 
65-РІЧЧЮ ВЛКСМ.

Всесоюзній Ленінській 
Комуністичній Спілці Мо
лоді — 65 років. Уособ
лення вічної молодості 
Країни Рад, її спрямовано
сті в світле майбутнє є 
Ленінський комсомол. Бо 
йовий помічник і надійний 
резерв партії комуністів, 
він пройшов великий шлях, 
овіяний романтикою трудо 
вих і ратних подвигів.

Юність комсомольська 
моя... З любов'ю і душев 
ною теплотою повторю
ють ці слова радянські 
люди всіх поколінь, відда 
ючи вдячну данину школі 
комуністичного загарту

вання, яку вони пройшли в 
рядах комсомолу. «Вчити
ся комунізму!» — з та
ким закликом звернувся 
до молоді з трибуни III 
з’їзду РКСМ великий Ле
нін. Непохитну вірність 
цьому заповітові комсомо
льці 80-х років, гідні спад
коємці сітарщого поколін
ня революційних бійців, 
доводять натхненною пра
цею у славу Батьківщини, 
самовідданою боротьбою 
за здійснення історичних 
рішень XXVI з’їзду партії, 
листопадового (1982 р.) І 
червневого (1983 р.) Плену
мів ЦК КПРС,

Помолоділо, розквітло 
кумачем 700-річне місто 
Ровно. Радісна юнь заполо
нила минулої суботи його 
головну площу, яка носить 
ім’я В І. Леніна. Тут зі
бралися учасники урочис
того засідання Ровенського 
міськкому комсомолу,
присвяченого 65-річному 
ювілею ВЛКСМ. Звучить 
мелодія пісні «Ленін зав
жди живий». До пам’ятни
ка В. І. Леніну представни
ки комсомолії міста, чле
ни бюро обкому І Ровен
ського міськкому комсомо
лу покладають живі квіти.

16 година. У приміщенні 
обласного музично-дра
матичного театру імені 

М. О. Островського розпо 
чалося урочисте засідан

ня Ровенського міськкому 
комсомолу. У президії — 
члени бюро міськкому

партії, виконкому Ровенсь- 
кої міської Ради народних 
депутатів, члени бюро об
кому і міськкому ЛКСМ 
України, ветерани партії і 
комсомолу, молоді пере

довики виробництва, пред
ставники воїнів Ровенсько- 
го гарнізону.

Урочисте засідання всту
пним словом відкриває 
перший секретар міськко
му комсомолу Ю. М. Зуй
ков.

Виконуються Державні Гім
ни Радянського Союзу і 
Української РСР.

Під звуки маршу вно
сяться прапори обласної і 
міської комсомольських 
організацій, пам’ятні Чер
воні прапори обкому пар
тії.

Під бурхливі оплески 
присутніх обирається по
чесна президія урочисто

го засідання у складі По
літбюро ленінського Цен
трального Комітету КПРС 
на чолі з Генеральним сек- 
(Закінчення на 3-й стор.)



РАТНИЙ ЛОДВИГ НА БЕРЕГАХ ДНІПРА
(Закінчення. Початок на 1-fl crop.)

Помог а завжди були І є надійною опорою ретних І 
трудових звершень- народу України.

У дні героїчної оборони Києва, в чорну годину оку
пації, в битві за Дніпро і визволення столиці Радянсь-* 
неї України, в кровопролитних битвах Великої Вітчиз
няної війни мільйони славних синів і дочок нашої 
Вітчизни свято виконали свій обов'язок перед Бать
ківщиною, віддавши своє життя за її свободу і не
залежність.

(Присутні в залі вшанували світлу пам'ять полеглих 
Хвилиною мовчання).

Відзначаючи знаменні дати, пов'язані з перемо
гами радянського народу у Великій Вітчизняній війні, 
сказав товариш В. В. Щербицький, ми не забуваємо 
Й уроків цієї війни. Бо не зникли з лиця землі сили, 
Які породили і штовхнули гітлерівський фашизм на 
Ііайжахливіші злочини перед нашим народом, усім 
Людством.

Спинившись на міжнародному становищі, промовець 
відзначив, що воно давно не було таким гострим і 
(напруженим, як тепер. Це — результат курсу, взятого 
Найбільш реакційними колами США та їхніх союзників.

Незважаючи на всі підступи паліїв війни, підкреслю
валось у виступі, зусилля нашої держави, як j раніше, 
йацілені на збереження І зміцнення миру. Про це пе. 
реконливо і твердо сказано в Заяві Генерального сек-

ретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради 
СРСР Ю. В. Андропова. Як свідчать відгуки світової 
преси, з величезною увагою зустрінуто на всій планеті 
дані днями відповіді Ю. В. Андропова на запитання 
газети «Правда».

Трудящі нашої республіки, як і всі радянські лю
ди, одностайно схвалюють внутрішню і зовнішню по
літику Комуністичної партії і Радянської держави, 
цілеспрямовану діяльність ЦК КПРС, його Политбюро 
на чолі з товаришем Ю. В. Андроповим. Ясна і благо
родна мета цієї політики — процвітання нашої соціа
лістичної Батьківщини, зміцнення її економічної та 
оборонної могутності, підвищення добробуту радянсь
ких людей, зміцнення загального миру, відносин 
дружби між народами нашої планети.

Далі товариш В. В. Щербицький підкреслив, що в 
могутнє русло всенародної праці вливається і праця 
киян. Трудящі столиці Радянської України, спираючись 
на братерську допомогу народів усієї країни, не тіль
ки відродили Київ з руїн, а й зробили його одним з 
найкрасивіших міст. Гордість Києва — його чудовий 
робітничий клас, який гідно примножує національне 
багатство країни і славу рідного міста. Багате вироб

ничих колективів столиці республіки успішно виконують 
плани і соціалістичні зобов'язання третього року 
п'ятирічки. В усій країні і за її рубежами добре ві
домі досягнення вчених столиці Радянської України, 
які вносять відчутний вклад у розвиток фундаменталь
них і прикладних наук, у прискорення науково-тех
нічного прогресу. Плодотворно трудиться в місті ве
ликий загін творчої інтелігенції, працівників вищої 
школи, охорони здоров'я і народної освіти, сфери 
обслуговування.

Бойовим авангардом трудящих міста є дружна, згур
тована, майже 220-тисячна партійна організація сто
лиці республіки. Вона з честю виконує свій високий 
обов'язок і покликання — мобілізовувати і спрямовува
ти киян на здійснення завдань, поставлених XXVI 
з'їздом нашої ленінської партії.

Знаменну дату добрими ділами зустрічають І тру
дівники столичної області.

Промовець висловив упевненість, що трудящі 
Киева і області, як і всієї нашої республіки, під вип
робуваним керівництвом ленінського Центрального Ко

мітету КПРС докладуть усіх зусиль, щоб бути гідними 
славних подвигів героїв Великої Вітчизняної війни. 
Він гаряче поздоровив присутніх, усіх трудящих 
Києва і столичної області, воїнів Червонопрапорного 
Київського військового округу з наступаючою 66-ю 
річницею Великої Жовтневої соціалістичної революції.

На урочистих зборах виступили начальник Головного 
політичного управління Радянської Армії і Військо
во-Морського Флоту, генерал армії О. О. Єпішеп, 
член Політбюро ЦК Компартії України, перший сек
ретар Київського міськкому партії Ю. Н. Єльченко, 
колишній командир 240-ї стрілецької дивізії, яка виз
воляла Київ, нині генерал-майор у відставці, Герой 
Радянського Союзу Т. X. Уманський, перший секретар 
Київського обкому партії В. М. Цибулько, фрезеру
вальник заводу «Арсенал» імені В. І. Леніна, лауреат 
Державної премії УРСР, делегат XXVI з'їзду КПРС 
П. І. Іванов, оператор машинного доїння радгоспу 
«Шпитьківський» Києво-Святошинського району Герой 
Соціалістичної Праці, лауреат Державної премії 
СРСР А. П. Сологуб, командир відмінної батареї, кава
лер ордена Червоної Зірки капітан В. А. Салахов.

Промовці відзначали, що битва за Дніпро і визво
лення Києва — історична перемога радянського на
роду і його славних Збройних Сил, одна з героїчних 
віх Великої Вітчизняної війни, говорили про те. що 
трудящі республіки, як і всієї країни, сповнені ріши
мості ще наполегливіше втілювати в життя накреслен
ня партії, пильно стояти на варті завоювань Жовтня, 
давати рішучу відсіч мілітаристським замірам імпе
ріалістів. Промовці заявляли про повну і безрозділь
ну підтримку внутрішньої і зовнішньої політики КПРС 
і Радянської держави, твердої І послідовної позиції 
нашої країни, викладеної в заяві товариша Ю. В. 
Андропова, у його відповідях на запитання газети 
«Правда».

З великим піднесенням учасники урочистих збо
рів прийняли вітальний лист Центральному Коміте
тові КПРС, Генеральному секретареві ЦК КПРС, Голо 
ві Президії Верховної Ради СРСР товаришеві Ю. В. 
Андропову.

» • ♦
Величальною немеркнучому подвигові радянського 

народу у Ве’ликій Вітчизняній війні став концерт для 
учасників урочистих зборів. Разом з майстрами мис
тецтв глядачі наче пройшли фронтовими дорогами, 
побували в жарких боях і партизанських рейдах, поба
чили залпи переможного салюту, схилили голови пе
ред пам'яттю тих, хто віддав життя за свободу і неза
лежність Батьківщини, за її мирний сьогоднішній 
день.

Хвилюючу хроніку тяжких воєнних років відтворили 
на сцені документальні кінокадри, поетичні рядки і 
пісні.

На честь відважних воїнів стоять нині обеліски на 
полях колишніх битв, завмирають у почесній варті 
піонери і школярі. Про це повідали в піснях «Степом, 
степом», «Журавлі», «Прощайте, скелисті гори», «День 
Перемоги», хореографічній композиції «Ми пам'ята
ємо» артисти Державного заслуженого академічного 
українського народного хору імені В. В. Верьовки, ві
домі співаки М. Кондратюк, А. Мокренко, Й. Кобзон, 
О. Героев, хор ветеранів війни, учасники Державного 
заслуженого академічного ансамблю танцю УРСР іме
ні П. П. Вірського. Про ратну славу батьків розповіли 
вірші, прочитані М. Оляліним, Б. Харитоновим.

На високій громадянській ноті прозвучали марші 
наших перемог у виконанні ансамблів пісні і танцю 
Чєрвонопрапорних Київського військового і Західного 
прикордонного округів. Державних Оркестрів УРСР— 
духового і естрадно-симфонічного, співаків Ю. Бога
тикова, К. Огневого,

(РАТАУ).

НА ФОТО: (вгорі) чудовий архітектурний ансамбль 
І комплекс фонтанів на площі Жовтневої революції (жов 
тень 1983 р.]; (внизу) такий вигляд мала одна з найкра 
Сивіших площ Києва, нині площа Жовтневої революції 
(фотографія 1943 р.).

Фотохроніка РАТАУ.

ЮНА ГВАРДІЯ 
КРАЇНИ

I . . « ♦ і I і і '

Про славні революційні, 
бойові і трудові традиції 
Ленінського комсомолу, 
якому минуло 65 років, 
розповідає документально- 

ілюстративна виставка 
«Заповітам Леніна вір
ні». Вона відкрилася в 
Центральному музеї В. І. 
Леніна.

Понад п’ятсот експонатів, 
зібраних працівниками Цен

трального архіву ЦК 
ВЛКСМ,— хвилюючі свід
чення вірності юних ленін
ському девізу «Вчитися ко
мунізму». На стендах — 
фотографії і документи, які 
розповідають про створення 
Комуністичної Спілки Мо
лоді, про обговорення і 
вироблення її Статуту і про
грами, про ту роль, яку 
відіграли в цьому вождь 
Великого Жовтня, Комуні
стична партія.

Найважливіші віхи біо
графії ВЛКСМ відображе
но в розділах, присвячених 
активній участі молоді в 
комуністичному будівницт
ві, в захисті Батьківщини

від Фіа^ерівськІїХ, зргарбни- 
ків v роЙиІВеликЬЇ Вітчиз
няної війни, в післявоєнно
му мирному будівництві, 
Експозиція докладно знайо
мить з тим, як під керівни
цтвом nafH ії Ленінський 
комсомол успішно розв’я
зує своє головне завдання 
— здійснює ідейчо-йолітнч» 
не, моральне і трудове ви
ховання підростаючого по
коління. Представлено ма
теріали про активну бороть
бу радянських юнаків І 
дівчат за мир, за розрядку 
напруженості на планеті.

Увагу привертає «Ідейно- 
емоційний центр» виставки, 
розміщений в одному із 
залів. Тут — Пам’ятні пра
пори ЦК РКП (б) і ЦК 
КПРС, вручені комсомолові 
на знак визнання його зас
луг як бойового резерву 
партії, зображення шести 
орденів ВЛКСМ, інші ре
ліквії.

У відкритті виставки брав’ 
участь перший секретар 
ПК ВЛКСМ В. М. Мишина 

(Кор. ТАРС).

ТВОРИТИ
ДЛЯ НАРОДУ

З II обласного зльоту 
творчої молоді

Твори літератури і мис
тецтва мають великий 
вплив на виховання юна
ків та дівчат, активно фор
мують їх погляди на жит
тя. Саме тому комсомол 
приділяв 1 приділяє вели
ку увагу питанням вихо
вання творчої Інтеліген
ції, роботі з молодими лі
тераторами, композитора
ми, художниками, артис
тами.

Багатогранною, цілесп
рямованою програмок; 
стала Постанова ЦК 
КПРС «Про роботу з 
творчою молоддю». Б 
цьому важливому докуме
нті визначено комплекс

ну участь комсомолу в 
ідейному, громадянсько, 
му 1 професійному станов 
ленні молодих діячів лі
тератури 1 мистецтва.

Важливою віхою на 
шляху творчого змужній, 
ня для всього багатоміль. 
йонного загону радянсь
ких працівників культури 
і мистецтва став XXVI 
з’їзд КПРС, який намі
тив магістральний шлях 
розвитку їх творчості в 
умовах розвинутого соці
алізму. На з’їзді від
значалось, що жити інте
ресами пароду, Ділити з 
ним радість і горе, утве
рджувати правду життя, 

наші гуманістичні ідеалі!, 
бути активним учасником 
творчих працівників, така 
справжня. народність,

справжня партійність ми
стецтва.

Другий обласний зліт 
творчої молоді області, 
присвячений 65-річчю 
Всесоюзної Ленінської 
Комуністичної Спілки 'Мо
лоді, відбувся нещодавно 
в Ровно. Учасниками зльо
ту були молоді представ
ники творчої інтелігенції 
Ровенщини.

З доповіддю на зльоті 
виступив перший секретар 
обкому комсомолу М. Ф. 
Сердюк. У матеріалах чер
вневого (1983 р.) Плену
му ЦК КПРС, відзначив 
доповідач, велика увага 
приділяється питанням 
розвитку радянського мис
тецтва 1 вихованню моло
дої зміни його творців. 
Партія, народ чекають від 
неї нових творів, які ста
нуть їх внеском у нашу 
загальну справу, в першу 
чергу — у справу кому
ністичного виховання ра
дянської молоді.

У рядах художньої ін
телігенції області — бі
льше 200 молодих діячів 
літератури і мистецтва, 
які об’єднані у п'яти твор
чих відділеннях, двох про
фесійних і п'яти самоді
яльних театрах, в ЗО лі
тературних студіях, філар
монії. У редакціях газет 
комуністичного будівни
цтва — тане завдання 

(Закінчення на 4-й crop.)

ДІТЯМ ПЛАНЕТИ — 
МИРНЕ НЕБО!

і Школярі міста Ровно зібрались в концертному валі 
па мітинг солідарності в рамках проведення Тижня дій 
5а роззброєння. Юнь Ровеящини приєднала свої голоси 
До заклику всіх миролюбних сил планети — «Не дамо 
підірвати світ!»

В руках учасників мітингу лозунги, транспаранти, 
плакати, зроблені і оформлені своїми силами. Ясне 
сонце, голуби миру, дитучі іграшки, зображені на пла
катах, красномовно свідчать про те, чого прагнуть ді
ти. А саме: тиші на землі. Щоб дзвеніли веселі дитячі 
голоси, щоб ударні ритми праці їхніх батьків, сестер і 
братів раз і навіки заглушили виття бомб і вибухи 
снарядів.

(Закінчення ня 4-й стор.)



РУКОСТИСКАННЯ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ПОКОЛІНЬКИЇВ, 29 жовтня. 
РАТАУ). Пісні комсомо
льців різних поколінь, Що 
стали символами тих ге
роїчних років, звучали 
сьогодні в Київському 
філіалі Центрального му
зею В. І. Леніна. У День 
народження комсомолу 
сюди прийшли п’ятсот 
найкращих представників 
корча гіпського племені
часів перших п’ятирічок і 
Вітчизняної війни, важ
ких днів відбудови народ
ного господарства 1 твор
чих років космічної ери.

Народжена революцією,

загартована в горнилі су
ворих випробувань і в 
буднях великих будов, 
спілка молодих ленінців 
стала школою громадян
ського і патріотичного 
гарту для Десятків тисяч 
юнаків 1 дівчат. У 20 і 
роки їх зброєю були і 
гвинтівка, і кельма, 1 
трибуна. Саме тоді VI 
з'їзд ВЛКСМ приймає рі
шення іменувати свою 
спілку Ленінською. Серед 
делегатів цього історич
ного форуму був і учас
ник сьогоднішньої зустрі
чі М. М. Калачов. Тепло

зустріли присутні 1 висту
пи КОМСОМОЛЬЦІВ ‘10-х 
років, юність яких була 
обпалена полум’ям війни. 
Героїчні сторінки історії 
Великої Вітчизняної ожи
ли у спогадах Т. К. БІЛЯн 
— колишньої зв’язкової 
ЦК КП(б)У з київським 

підпіллям, v розповіді 
О. М Шейка, який, як 1 
багато його товаришів, 
відразу ж після Великої 
Перемоги ЗМІНИВ ГВ1І11ТІБ.

ку на кельму будівельни
ка.

Перший секретар Київ
ського міськкому ЛКСМ 
України Михайло Горо 
венко, бригадир комсомо
льсько-молодіжного ко. 
лективу токарів Імені 

Артема Сергій Лук'янен- 
ко, тепличниця радгоспу 
«Овочева фабрика» Киє- 
во-Святошинсь'кого райо

ну Марія Шуба, командир 
студентського будзагону

бевоплатної праці «Гре
нада» Київського політех
нічного інституту Анато
лій Гадай запевнили ве
теранів, що їх Діла гідно 
продовжують корчагінці 
вісімдесятих років. 
На честь ювілею ВЛКСМ 
близько 900 комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів, 12 тисяч молодих ро
бітників достроково за
вершили план трьох років 
п’ятирічки.

Ветеранів, чиї трудові 
і ратні подвиги стали 
для .молоді зразком без
заветного служіння справі 
Леніна, рідної Комуніс
тичної партії, тепло при
вітав перший секретар 
ЦК ЛКСМУ В. Г. Миро
ненко. Почесним гоагям 

були вручені знаки ЦК 
ВЛКСМ «Трудова доб
лесть». Почесні грамоти 
ЦК ВЛКСМ.

ДОРОГОЮ ДОБЛЕСТІ, ДОРОГОЮ СЛАВИ

(Закінчення.
Початок на 1-й crop.)

ретарем ЦК КПРС, Голо
вою Президії Верховної 
Ради СРСР товаришем 
Ю. В. Андроповим.

Слово надається першо
му секретареві міськкому 
Компартії України В. І. Лу- 
ценку. Від імені бюро 
міськкому партії, викон
кому міської Ради народ 
них депутатів. від імені 
всіх трудящих привітав 
присутніх, а в їх особі — 
всіх комсомольців і мо
лодь міста із славною да
тою.

Свос 65 річчя, сказав 
В. І. Луценко, комсомол 
зустрічає у розквіті сил. 
Поруч зі своїми старшими 
товаришами • комуністами, 
лід їх керівництвом в аван
гарді всіх ударних справ 
ідуть молоді будівники ко 
мунізму. Нині ми. сказав 
виступаючий, гаряче віта

ємо юнаків та дівчат міста 
з трудовими перемогами, 
яких вони домоглися на 
честь 65-річчя ВЛКСМ. По
над 50 тисяч молодих ро- 
венчан беруть участь в па
тріотичному русі «Одинад
цятій п'ятирічці — ударну 
працю, знання, ініціативу і 
творчість молодих!». На 
підприємствах міста пра
цює 440 комсомольсько- 
молодіжних колективів, які 
об’єднують у своїх рядах 
біля 8 тисяч молодих ви
робничників, кожен другий 
з яких — ударник кому
ністичної праці, 30 кращих 
иолективів носять імена 
героїв-комсомольців.

Серед правофлангових 
трудового суперництва, 
сказав промовець, делегат 
XIX з’їзду Ь’ЛКСМ ткаля 

льонокомбінату імені Ком
сомолу України Лідія Ве
рес, делегат XXIV з'їзду 
комсомолу республіки ро
бітниця заводу імені 60- 
річчя Жовтня Тетяна Ме
льничук. ткаля льонокомбі
нату Євгенія Драганчук,- 
арматурниця домобудівно
го комбінату Надія Опана- 
сюк. Приклади ударної 
праці демонструють бага
то комсомольсько-моло
діжних колективів. Серед 
них особливо хотілося б 
^відзначити колектив шлі
фувальної дільниці цеху 
№ 15 заводу імені 60-річ- 
чя Жовтня (керівник В. М. 
Ляцунін, групкомсорг О. 
Харчук), бригаду головно 
го підприємства об'єд

нання «Ровнодерев» (ке
рівник і групкомсорг С. 
Кречко). бригаду з БМУ 
«Житлобуд-6» (керівник
І. Є. Рамський, групком
сорг Л. Самолюк).

Промовець докладно 
зупинився на завданнях 
комсомольців міста у при
скоренні розвитку еконо

міки, науки і культури, ви
словив пропозиції щодо 
підвищення авторитету і 
ролі спілчан у сучасному 
виробництві. Закінчуючи 
виступ; він висловив впев
неність у тому, що юнаки 
і дівчата ордена Трудово
го Червоного Прапора мі
ста Ровно, як і вся радян
ська молодь, внесуть свій 
гідний вклад у загальну 
справу партії і народу.

З доповіддю «65 років 
Всесоюзній Ленінській Ко
муністичній Спілці Молоді» 
виступив перший секретар

Ровенського міськкому
ЛКСМУ Ю. М. Зуйков.

Ювілей комсомолу, ска
зав він, ми відзначаємо в 
атмосфері трудового енту
зіазму, суспільної активно
сті молоді і всіх трудящих, 
яка викликана історичними 
рішеннями XXVI з’їзду 
КПРС, листопадовим (1982 
р.) і червневим (1983 р.) 
Пленумами ЦК КПРС. Знач
них успіхів добилась наша 
країна, йдучи по шляху, 
накресленому партією, у 
всіх сферах господарсько
го і культурного будівницт
ва.

У всіх грандіозних звер
шеннях нашої країни бе
руть активну участь ком
сомольці, молодь. Сьогод
ні гордо носять на грудях 
полум’яний значок з доро
гим силуетом великого Ле
ніна внуки і правнуки пер
ших комсомольців. Вони 
гідно примножують бойо
ву і трудову славу батьків. 
«Майбутнє нашого ладу в 
надійних руках», — сказав 
на червневому (1983 р.)

Пленумі ЦК КПРС Генера
льний секретар ЦК КПРС, 
Голова Президії Верховної 
Ради СРСР Ю. В. Андро
пов.

Яким же могутнім пови
нен бути трудовий ентузі
азм, якою глибокою ідей
на переконаність комсо
мольців І молоді, щоб ви
правдати цю висо.г оц'нку 
г аотії.

Комсомол під керівницт
вом партії нагромадив ба
гатий досвід участі у дер
жавному, господарському і 
культурному будівництві, в 
ідейно-політичній роботі 
серед молоді. Розширює
ться участь комсомолу, йо
го кращих представників у 
діяльності Рад, державних і 
господарських органів, гро
мадських організацій.

Сьогодні, в день 65 річ
чя народження комсомолу, 
свій погляд ми звертаємо 
до великого Леніна, партії 
комуністів, які стояли біля 
джерел Комуністичної Спі
лки Молоді. В. І. Ленін ви
значив місце і роль тру
дової молоді в революцій
ному перетворенні суспіль
ства, обгрунтував необхід
ність створення молодіж
них організацій нового ти
пу, сформулюзав ряд важ
ливих принципів їх побудо
ви і діяльності.

29 жовтня 1918 року 
І Всеросійський з’їзд робіт
ничої і селянської молоді 
проголосив народження 
комсомолу. У жовтні 1920 
року відбувся III з’їзд 
РКСМ. Важливим теоретик- 
ним і програмним докумен
том, керівництвом Для ді
яльності партії і комсомо
лу стала промова В. І. Ле
ніна на з’їзді «Завдання 
Спілок Молоді».

Доповідач зупинився на 
історичних етапах діяльно
сті комсомолу, навів ряд 
прикладів героїзму, здій

сненого вихованцями місь
кої і обласної комсомоль
ських організацій. Шість 
нагород Батьківщини на 
прапорі комсомолу, підкре
слив Ю. М. Зуйков, і кож
на відзначає вклад різних 

ПОКОЛІНЬ КОМСОМОЛЬЦІВ у 

справі будівництва комуні
зму. Від імені юнаків і дівчат 
міста доповідач вислов
лює Щиру подяку ветера
нам партії і комсомолу за 
активну участь у комуніс
тичному вихованні молоді 

Молоде покоління Країни 
Рад свято зберігає і при
множує славні традиції Ле 
нінського комсомолу. З 
особливою силою виявляє
ться інтерес молоді до 
/глибокого вивчення геро
їчної історії нашої країни, 
партії, ВЛКСМ в ході уча 
сті у Всесоюзному поході 
по місцях революційної, 
бойової і трудової слави. 
Лише в Ровно в н»ому бе
ре участь понад 50 тисяч 
юнаків і дівчат.

До 65-річчя ЬЛКСМ ком
сомол міоа прийшов міц
ною громадсько-політич
ною організ тцією молоді, 
у рядах якої понад 53 ти
сячі спілчан. Міська комсо
мольська організація сьо
годні—це 320 первинних ор
ганізацій, 440 комсомоль

сько-молодіжних колекти
вів і бригад. Вагомий їх 
внесок у загальний трудо
вий успіх ровенчан, оціне
ний орденом Трудового 
Червоного Прапора. Висо
ка нагорода окрилює ком- 
сомолію міста, кличе їх на 
нові звершення у праці і 
навчанні.

Доповідач розповідає 
про трудові звершення мо
лоді, називає кращих з 
кращих — монтажницю за
воду імені 60-річчя Жовтня 
Тетяну Данилець, робітниць 
швейної фабрики — Раїсу 
Чайку і фабрики нетканих 
матеріалів — Любов Кова
льську, шліфувальника за
воду тракторних запасних 
частин Василя Тумака, тка
лю льонокомбінату Вален
тину Кузьмич, будівельни
цю ДБК Світлану Мовчан, 
водія АТП-17664 Василя 
Кравченка.

Нині на підприємствах 
міста створено 190 штабів 
і постів якості, 560 юнаків 
та дівчат працюють з осо
бистим клеймом, понад 
6000 молодих робітників 
здають продукцію з пер
шого пред’явлення. В 

авангарді учасників патріо
тичного руху «Одинадцятій 
п’ятирічці — ударна пра 
ця, знання, ініціатива і 
творчість молодихі» йдуть 
20 комсомольсько-молодіж
них колективів, 140 моло
дих виробничників, які вже 
рапортували про виконан
ня завдань трьох років 

п’ятирічки. 8 героїв трудо
вих буднів працюють в 
рахунок 1985 року, 2 —вже 
виконали п'ятирічні завдан
ня.

Нинішнє покоління на
шої молоді, продовжував 
доповідач, живе під деві
зом «Учитися, працювали 
і боротися по-ленінськи, 
завжди і у всьому бути 
гідним імені Леніна!» Це і 
є підтвердження високої 
результативності Ідєйно-ви- 
ховно'і роботи партії, ком
сомолу серед юнацтва.

Червневий (1983 р.) Пле
нум ЦК КПРС, підготовка 
до святкування 60-річчя 

ВЛКСМ дали новий поштовх 
розгортанню ідеологічної 
роботи в комсомольських 
організаціях міста. В усіх 
первинних осередках про
йшли комсомольські збори, 
Ленінські уроки, громадсь
ко-політичні читання. Спіл
чанський актив, всі комсо
мольці добре усвідомлю
ють, що сьогодні головне 
завдання — ширше залу
чати молодь до суспільно 
політичної Діяльності, ви

ховувати її в дусі вірності 
комуністичним ідеалам, ро
звивати почуття гордості за 
свою Батьківщину.

Славна історія ВЛКСМ, 
продовжував доповідач,- яс
краво свідчить, що голов
ним джерелом успіху ком
сомолу кожної його ланки 
« партійне керівництво, 
постійна увага, батьківська 
турбота про молодь Кбму- 
ністичної партії, її Ленінсь
кого Центрального Коміте
ту на чолі з Ю. В. Андро
повим.

Партія бачить в нас, ска
зав на закінчення Ю. М.

Зуйков, своїх вірних поміч
ників, довіряє нам відпо
відальні справи, покладає 
на нас надії. Партії — наша 
безмежна комсомольська 
вдячність, наші тверді за
певнення у тому, що ком
сомольці, молодь завжди 
будуть на передньому краї 
боротьби за комунізм.

Історія комсомолу, скла
дена з нелегких доль, пи
сана невтомними руками 
юних героїв громадянської 
і Великої Еітчизняної воєн, 
будівельників Магнітки і 
Дніпрогесу, підкорювачів 
цілини і космосу, ніби 
наяву постала перед 
притихлим залом, коли про 
неї, цю історію, говорив її 
свідок і безпосередній 
учасник, ветеран партії і 
комсомолу, учасник гро
мадянської і Великої Віт
чизняної воєн Павло Фили
монович Вишняков. Від іме

ні ветеранів партії і комсо
молу, присутніх цього уро
чистого дня на ювілеї ком
сомолу, він привітав вихо
ванців комсомолу і його 
сьогоднішніх членів з юві
леєм.

—У чудовий, неповторний 
час ми з вами живемо, —- 
сказав П. Ф. Вишняков. — 
Але це і складний, і три
вожний час, він пред’являє 
до радянської молоді як 
ніколи високі вимоги. Від 
молодого, повного енергії 
покоління радянських лю
дей країна чекає нових ус
піхів, чекає пошуків, дер
зань. «іти вперед!» — та
ким був і залишається де
віз усього нашого життя, 
девіз комсомолу, що но
сить ім’я великого Леніна, 

Клятва вірності славно
му- імені, безсмертним 
ідеям і справам Ілліча про
звучала у виступі військо
вослужбовця Андрія Бвче- 
рикова. Його рапорт про 
успіхи армійської молоді 
з трибуни урочистих збо
рів став іще одним яскра-

в им свідченням ТОГО, що 
естафета старших поколінь 
знаходиться тепер у надій
них руках. Беручи активну 
участь у соціалістичному 
змаганні під девізом «Мир
ній праці радянського на
роду — надійний захист», 
молоді веїни виступають 
Ініціаторами багатьох слав
них справ, патріотичних 
починів, спрямованих на 
майстерне оволодіння
складною бойс вою техні
кою, підвищення боєздат
ності частин і підрозділів. 
Серед воїнів-ксмсомольців 
постійно зростають ряди 
відмінників навчання. По
над дві третини з них — 
спеціалісти високої класно
сті. Кожен другий володіє 
суміжною спеціальністю і 
перекриває бойові норма
тиви.

— Багато навиків, необ
хідних майбутнім воїнам,— 
сказав А. Бачериков, — 
формуються в результаті 
тієї великої роботи, яку 
проводять комітети комсо
молу по військово-патріо
тичному вихованню підрос
таючого покоління.

Міцнішими і змістовніши
ми стали шефські зв’язки 
нашої частини із школами, 
інтернатами, профтехучили
щами, технікумами. Багато 
військовослужбовців у під
шефних організаціях ве
дуть технічні гуртки, вій

ськово-спортивні секції, на
дають допомогу в роботі 
військово-патріоти ч н и х 
шкіл, проведенні військово- 
спортивних ігор, у вільний 
від служби час працюють 
позаштатними піонервожа- 

тими.
Нікого не залишили бай

дужими хлопчики і дівчат
ка у червоних галстуках— 
юна зміна комсомолу, ЩО 
заповнила зал. Юні ленін
ці і навіть зовсім маленькі 
жовтенята, що «в душі ком- 
сомолята», подякували сво
єму вожатому — Ленінсь
кому комсомолу за чудову 
школу життя і пообіцяли 
бути йому гідною зміною.

Біографія ткалі Ровенсь- 
кого льонокомбінату імені

Комсомолу України Лідії 
Верес, що виступила на 
урочистому засіданні, — 
яскравий зразок сьогод
нішніх трудових звершень 
комсомолу, яскравий доказ 
думки «У житті завжди * 
місце подвигам». Лідія І 
її молоді подруги у щоден
них трудових буднях спра
вді' творять подвиг. Виступи

вши в серпні цього року з 
ініціативою провести сус І- 
льно-політичну і трудову 
вахту під девізом «65-річ' 
чю ВЛКСМ — 65 удари <х 
днів», усі ц! дні молодь 
підприємства працювала з 
високим трудовим підйо- 
мом, ініціативно, якісне За 
підсумками вахти, — ра- 
пер’увела учасникам зборів 
Лідія Верес, — 44 молодих 
виробничники виконали 
завдання трьох, чотирьох 

і п’яти років одинадцятої 
п'ятирічки.

Сама Лідія працює зараз 
в рахунок липня 1985-го 
року.

На трибуні — перший 
секретар обласного коміте
ту ЛКСМ України М. Ф. 
Сердюк.

— «Вірна комуністичним 
ідеалам, революційним
традиціям молодь працює 
на передови: рубежах п’я
тирічки. Майбутнє нашого 
паду в надійних руках», — 
ці слова, що прозвучали з 
трибуни червневого (1983 
р.) Пленуму ЦК КПРС, ха
рактеризують радянську 
молодь, бойовим загоном 
якої Є молоде покоління 
Ровенщини, — сказат вис
тупаючий. — «Одинадцятій 
п’ятирічці —ударний труд, 
ініціативу, знання і творч 
чість молодих» — під цим 
девізом комсомольці нашої 
області вписують нові сто
рінки у трудовий літопив 
комсомолу. І

Понад чотири з полови: 
ною тисячі юнаків і дівчат, 
210 комєомольс’-ко-мол^,;. 
ДІЖНИх колективів уже виє 
конали завдання трьох ро
ків п’ятирічки, майже 500 
комсомол ьсько-молодіжния 
колективів є колективам».,,’ 
комуністичної праці, 166— 
колективами відмінної яко
сті роботи.

М. Ф. Сердюк дав у свО, 
єму виступі високу оцінку 
ділам і звершенням Ровен- 
ської міської комсомоль
ської організації, що ви
йшла переможцем в, об
ласному огляді роботи 
комсомольських організа
цій по виконанню рішень 
XXVI з’їзду КПРС.

На закінчення виступу 
перший секретар обкому 
ЛКСМУ вручив нагороди 
комсомолу ветеранам Спі
лки і кращим молодим ви
робничникам.

Учасники зборів прийня
ли вітальні листи на адре
су ЦК КПРС, Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голо
ви Президії Верховної Ради 
СРСР Ю. В. Андропова та 
Центрального Комітету
Компартії України.

Із заключним словом 
виступив перший секретар 
міськкому комсомол ,
Ю. М. Зуйков. Він оголо
сив урочисте засідання, 
присвячене 65-річчю
ВЛКСМ, закритим. Присутні 
натхненно виконали пар
тійний гімн «Інтернаціо
нал». У залі звучали здра
виці на честь Комуністичної 
партії, радянського народу, 
Ленінського комсомолу.



ТВОРИТИ ДЛЯ НАРОДУ
(Закінчення.

Початок на 2-й crop.) 

працює майже 100 моло
дих журналістів.

Накопичений досвід об
ласної комсомольської ор
ганізації по роботі з твор
чою молоддю свідчить про 
певну систему Ідейного і 
професійного виховання 
художньої зміни. При об
комі комсомолу створено 
раду по роботі з творчою 
молоддю, основним зміс
том діяльності якої є тур
бота про формування гро
мадянської позиції моло
дого творчого працівни
ка, становлення його як 
майстра, як вихователя 
молоді. Робота ради до
зволила розширити 1 зро
бити більш тісними 1 пос
тійними зв'язки творчої 
молоді з трудовими ко
лективами новобудов, за
водів, колгоспів 1 радгос
пів області.
. Комсомольські органі
зації творчих установ 

здійснюють комплекс за
ходів, спрямованих на ви
ховання громадянської 
зрілості художників, під
вищення їх професійної 

майстерності. В полі зо
ру комітетів комсомолу 
перебувають питання марк
систсько-ленінської осві
ти творчої молоді, її учас
ті у Всесоюзному Ленін
ському залік}7 «Рішення 
XXVI з'їзду КПРС — в 
життя!»

В останні роки в літе
ратуру і мистецтво впев
нено ввійшла велика гру
па обдарованої молоді 
Ровенщини. Серед них 
поети і прозаїки Микола 
Пшеничний, Микола Бе
реза, Олександр Тисяч
ний, Микола Тимчак, ху
дожники Олександр Налі
ній, Микола Ліханов, 
Олександр Бобришев, Во
лодимир Марценюк, Ла
риса 1 Віктор Гвоздинсь- 
кі, архітектор Олександр 
Карачанський, артисти 
Володимир Підцерковний, 
Тамара Зінченко, компо
зитори Микола Корейчук, 
Борис Забута, журналіс
ти Людмила Дендюк, Во
лодимир Ящук, Петро 
Яковчук, Лідія Редько та 
інші.

* Нині в області створе
но і плідно працює понад 
ЗО літературних студій і 
гуртків. Свої сили в худож. 
ній творчості пробують 
тут молоді робітники,' сту
денти, учні.

Вже десять років при 
редакції обласної моло

діжної газети «Зміна» діє 
літературна студія «Чер
воні сурми». За цей час 
вона дала путівку в жит
тя багатьом молодим пое
там і прозаїкам, твори 
яких постійно друкують
ся на сторінках обласних 
1 республіканських газет 
та журналів, вийшли ок
ремими виданнями.

Разом з обласним літ
об'єднанням обком ком
сомолу практикує твор
чі відрядження молодих 
прозаїків, поетів на удар
ні будови, в колгоспи і 
радгоспи області. В ре
зультаті цих поїздок з'яв
ляються цікаві твори про 
наших сучасників — гвар
дійців одинадцятої п'яти
річки.

ВжР стало традицією 
кращим представникам 
творчої молоді області 
присуджувати комсомоль
ську премію імені нашо
го поета-земляка Миколи 
Максися, який загинув 
від рук українських бур
жуазних націоналістів. 
Слід домогтися більш ма
сової участі молодих лі
тераторів в конкурсі на 
здобуття премії імені Ми

коли Максися, система
тично публікувати їх тво
ри на сторінках газети 
«Зміна».

Потрібно активніше 
зміцнювати зв’язки пись
менників 1 поетів з вироб
ничими колективами, час
тіше проводити зустрічі 
початківців з відомими 
літераторами. Це допомо
же у професійному зрос
танні молодих. Необхідно 
активізувати роботу комі
тетів комсомолу з юни
ми авторами, робити все 
для формування їх кому
ністичного світогляду, їх 
ідейного загартування.

Активну роль в куль
турному житті нашої об
ласті стали відігравати 
молоді художники. Що
річно в обласному центрі 
проходять тематичні вис
тавки. Такі виставки бу
ли присвячені XIX з'їзду 
ВЛКСМ 1 XXIV з'їзду 
ЛКСМУ, 40-р1ччю партій
но-комсомольського під
пілля на Ровенщині, 700- 
річчю міста Ровно.

Великий внесок зроби
ли молоді художники у 
підготовку до ювілею об
ласного центру. В скве
рах 1 парках, на вулицях 
1 площах нашого міста 
з'явились нові скульпту
ри, фасади будинків при
красили святкові панно 1 
транспаранти. Слід від

значити роботи Олександ
ра Калініна, Олександра 
Бобришева, Володимира 
Марценюка, Лариси і Вік
тора Гвоздипськнх. Моло
ді художники Ровенщини 
беруть активну участь в 
оформленні місць масо
вого відпочинку трудя
щих, прикрашають вироб
ничі приміщення заводів, 
колгоспних ферм.

Досягнення молодих ху
дожників зримі. Але на 
виставках ще недостатньо 
картин, які б оспівували 
романтику наших днів, 
людину нашого часу. Са
ме художники покликані 
допомогти молоді поба
чити естетичний бік пра
ці, її велич, її красу.

Необхідно поліпшити 
роботу серед художників, 
які працюють на підпри
ємствах і установах іншо
го профілю: майстернях 
наочної агітації при зак
ладах культури, комбіна
тах, заводах, фабриках. 
Серед них є молодь, яка 
має цікаві твори, але по
збавлена можливості взя
ти участь у виставках. 
Треба, щоб їх залучали 
до тих заходів, які прово

дить колектив Ровенсь- 
ких художньо-виробничих 
майстерень.

В Ровно створюється 
обласний музей комсомо
льської слави. І взяти 
участь у його оформлен
ні, працювати з великою 
зацікавленістю, розумін
ням 1 захопленням покли
кані молоді художники.

Значна частина творчої 
інтелігенції — театраль
на молодь. Основним зав
данням v роботі з цією 
групою обласний комітет 
комсомолу, обласне уп
равління культури 1 ху
дожні ради облмуздрам- 
театру 1 обласного театру 
ляльок вважають ідейно- 
політичне виховання, на
дання всебічної допомоги 
при творчому становлен
ні 1 найбільш повному 
розкритті самобутності 

таланту.
Визначальним у вихо

ванні акторів став постій
но діючий огляд роботи 
театрів з творчою молод
дю. Театральні колективи 
постійно розробляють пла- 
ни-.іаходи по підготовці 
оглядів, які передбачають 
підвищення Ідейно-теоре
тичного рівня, професій
ної майстерності, активі
зацію участі молодих у 
пропаганді естетичних 
знань.

Багато треба ще зро

бити для поліпшення шеф
ства творчої молоді те
атрів над дитячими будин
ками, інтернатами, школа
ми. Комсомольським ор
ганізаціям необхідно ак
тивізувати участь моло
дих акторів у проведенні 
днів театру, конференцій 
глядачів, зустрічей з юна
ками та дівчатами на удар
них об'єктах одинадцятої 
п’ятирічки.

Більше уваги слід при
діляти питанню шефства 
комсомольських організа
цій театральних колекти
вів над самодіяльними те
атральними гуртками, сту
діями, народними теат
рами. залучати до цієї 
роботи студентів Інститу
ту культури 1 педінститу
ту, прищеплювати у них 
любов до театрального 
мистецтва, виховувати 
майбутніх організаторів 
театральних гуртків 1 сту
дій в районах нашої об
ласті.

Регулярно проводяться 
в області фестивалі ком
сомольської пісні, під час 
яких проходять конкурси 
композиторів, вокалістів, 
вокально-інструментальних 
ансамблів. Твори компози
торів Ровенщини міцно 
ввійшли в репертуари про
фесійних 1 самодіяльних 
колективів, часто викону
ються по радіо.

Однак слід відзначити, 
що молоді композитори 
пишуть ще мало творів 
про комсомольців-героїв, 
про трудові звершення 
своїх ровесників. Потріб
но створювати пісні гро
мадянського звучання, 
справжні ліричні твори, 
які б хвилювали людські 
серця.

Необхідно підняти на 
більш високий рівень, від
значив М. Ф. Сердюк, 
ідейно-виховну роботу ко
мітетів комсомолу твор
чих установ, постійно пі
клуватись про молодих 
діячів літератури 1 мис
тецтва. Комсомольським 
працівникам слід частіше 
зустрічатися з художньою 
інтелігенцією, краще ін
формувати її про комсо
мольські справи, спільно 
обговорювати актуальні 
теми. Є всі можливості 
для поліпшення роботи 
з творчою молоддю, для 
того, щоб літератори 1 мит
ці у своїх творах розкри
вали життєстверджуючий 
пафос комуністичного бу
дівництва.

На зльоті виступили 
заступник редактора газе
ти «Червоний прапор» 
Mr М. Горопаха, артист
ка обласного музично- 
діраматичного театру Л. Т 
Мельничук, голова твор

чої групи Ровенськпх ху
дожньо-виробничих май. 
стерень В. М. Петухов, 
робітниця заводу Імені 
GO-річчя Жовтня Т. П. 
Мельничук, заступник го
лови бюро літоб’єднання 
І. Г. Пащук, директор 
будинку самодіяльної 
творчості облпрофради 
А. П. Андрухов. Вони 
розповіли пре роботу з 
творчою молоддю, висло
вили свої пропозиції, спря
мовані на поліпшення ді
яльності літераторів 1 мит
ців. Потім відбулись за
няття у секціях літерато
рів 1 журналістів, компо
зиторів, художників, ар
тистів.

Другий обласний зліт 
творчої молоді Ровенщи
ни засвідчив готовність 
художньої Інтелігенції 
творити для народу, для 
Вітчизни, оспівувати ве
лич нашого крилатого ча
су.

В Б АС АРАБ А.

НА ФОТО: учасники зльоту Ганна 
ВОЙНАРОВИЧ, Ірина ДИНЬ, Микола 
БЕРЕЗА, Ліна МЕЛЬНИЧУК, Любов МОВ
ЧАН, Микола ПШЕНИЧНИЙ, Богдан

СТОЛЯРЧУК з членом Спілки письмен
ників СРСР Петром КРАСЮКОМ (в 
центрі].

Фото О. ДРОЗДОВА.

СПРАВІ ЛЕНІНА 
І ПАРТІЇ ВІРНІ

ті, спортивні змагання. 
Кращі кінотеатри надали 
свої екрани фільмам па 
молодіжну тематику. А в 
палацах культури, у клу
бах, бібліотеках і гурто
житках відкрилися худо
жні 1 фотовиставки, що 
розповідають про героїч
ний шлях ВЛКСМ, славні 
діла корчагінців наших 
днів.

(РАТАУ).

ДІТЯМ ПЛАНЕТИ
- МИРНЕ НЕБО!

(Закінчення. Початок на 2-й стор.)

Мітинг розпочинають юні барабанщики. Тривожний 
перегук барабанів вдаряє як набат в юні серця, ніби 
багатомільйонний клич всіх чесних людей планети 
шукає відповіді у них, молодих. Хоча вони і не пере
несли усіх труднощів воєнних лихоліть, але з повідом
лень пресп знають, як страждають їхні ровесники в 
Лівані, Чілі, Гренаді. І не можуть мовчати, бути спо
кійними, коли чують про людське горе. Сьогоднішні 
школярі — внуки тих, хто відстоював свободу і неза
лежність нашої Вітчизни на фронтах громадянської 
і Великої Вітчизняної воєн, проте вони пам’ятають 
завжди про свій головний обов’язок — бути інтернаці
оналістом, допомагати всіма силами тим, хто бореться 
в ім’я торжества справедливості. І радянські люди не 
єдині в цій боротьбі. В ряди антивоєнних маніфестацій 
стають люди різних національностей, країн. їх об’єд
нує в моноліт дума про майбутнє, переживання за 
щасливий завтрашній день. Школярі називають цифри, 
які свідчать про те, що масовий рух за мир став ха
рактерним явищем в житті країн різних континентів. І

У своїх виступах учасники мітингу гаряче підтри
мали усі рішення Комуністичної партії та Радянського 
уряду з приводу припинення гонки озброєнь і нормалі
зації міжнародної обстановки. На сцену виходить 
учениця середньої школи № 9 Пашинська Наталія. З 
хвилюванням вона звертається до присутніх:

— Немає зараз людей, які б не розуміли, що таке 
мир і що несе з собою війна. Діти малюють сонце і 
ясне небо і не хочуть, щоб земля здригалась від вибу
хів. Ми хочемо вчитися, ми хочемо, щоб наші ровесни
ки в капіталістичних країнах теж сіли за парти, а не 
пізнавали гірку науку обездоленого життя.

Наташа внесла пропозицію — провести трудовий де
сант під девізом «Юні ровенчани в Фонд миру», яка 
була одностайно підтримана учасниками мітингу.

Учень середньої школи № 18 Олег Мельничук та уче
ниця середньої школи № 12 Ліна Тарановська доклад
но розповіли про внесок їхніх учнівських колективів у 
справу боротьби за мир. Трудова допомога підшефним 
колгоспам, активна участь в суботппках, вечори, поліг- 
інформації, конкурси політичних пісень і плакатів — 
ось який широкий діапазон діяльності школярів на бла
го миру. Так, діти хочуть жити в мирі. Але, що найго
ловніше, вони не бажають стояти осторонь цієї важли
вої справи. Хоч свій дитячий, маленький крок, а все ж 
таки зроблять в широкому миролюбному поступі наро
дів. Це неоціненна наука соціалізму — здобути мир 
для всіх людей доброї волі.

Один за одним виступають школярі, протестуючи 
проти розпалювання нових вогнищ війни мілітаристсь
кими колами США. І учень середньої школи № 1 Ва
лерій Полюхович, і учениця середньої школи № 7 Оль
га Пасічник, і багато інших закликали всіх виконати 
свій священний обов’язок перед пам’яттю загиблих — 
відстояти мир для живих.

«Людство не втратило і не може втратити розум». 
Ці слова з Заяви Генерального секретаря ЦК КПРС, 
Голови Президії Верховної Ради СРСР Ю. В. Андро
пова звучать як наказ усім, кому дорогий наш світ
лий і щасливий сьогоднішній день. Вони перегукують
ся з словами листа хлопчика Володі з Олександрійсь
кої середньої школи, якого зачитав на мітингу голова 
обласного комітету сприяння Радянському Фонду ми
ру О. М. Слободанюк. Прості думки не по літах сер
йозного третьокласника проникають глибоко в серце, 
запалюють його ненавистю до тих, хто зазіхає на мир
не життя народів.

Учасники мітингу прийняли звернення до всіх дітей 
земної кулі: своїм відмінним навчанням, зразковою по
ведінкою, активною участю в громадському житті шко
ли зміцнювати мир, вселяти впевненість в завтрашньо
му мипному дні. «Ми не хочемо, щоб повторились тра
гедії Хатині, Саласпілса, Хіросіми і Нагасакі! Мир і 
щастя», — ось головний зміст цього звернення і голов
ний сенс усієї світової боротьби за роззброєння.

В єдиному пориві зал піднімається і мелодія велич- 
нвго «Гімну демократичної молоді» розсуває стіни, змі
тає усі перешкоди на шляху борців за мир, зливає їхні 
серця в єдине серце планети, яка хоче жити в мирі і 
дружбі. с. БОНДАРУК.

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)

ланців вузівського ком
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бованців.
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