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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про спільне урочисте засідання Центрального 
Комітету КПРС, Верховної Ради Союзу РСР, 
Верховної Ради РРФСР

У Москві, у Кремлівському Палаці з’їздів, 3 листо
пада 1967 р. о 10 годині ранку відкрилося спільне 
урочисте засідання Центрального Комітету КПРС, 
Верховної Ради Союзу РСР і Верховної Ради РРФСР, 
присвячене 50-річчю Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції.

Засідання відкрив вступною промовою член По- 
літбюро ЦК КПРС, Голова Президії Верховної Ради 
СРСР тов. М. В. П!ДГОРНИЙ.

З доповіддю «П'ятдесят років великих перемог 
соціалізму» виступив Генеральний секретар Цен
трального Комітету Комуністичної партії Радянсько
го Союзу тов. Л. І. БРЕЖНЄВ.

В урочистому засіданні Центрального Комітету 
КПРС, Верховної Ради СРСР і Верховної Ради 
РРФСР беруть участь члени Центрального Комітету 
КПРС, кандидати в члени Центрального Комітету 
КПРС, члени Центральної ревізійної комісії КПРС, 
депутати Верховних Рад СРСР і РРФСР, ветерани 
партії, антивні учасники Великої Жовтневої со
ціалістичної революції і громадянської війни, пред
ставники трудящих міста Москви і Московської об
ласті, воїни Радянської Армії і Флоту, діячі науки, 
літератури і мистецтва, керівні працівники цен
тральних державних та громадських організацій.

На спільному урочистому засіданні присутні пар
тійно-урядові делегації соціалістичних країн, деле
гації комуністичних, національно-демократичних і 
лівосоціалістичних партій капіталістичних країн та 
країн, які розвиваються, партійно-урядові делегації 
національно-демократичних країн, учасники Жовт
невої революції і громадянської війни з соціаліс
тичних країн, делегації Всесвітньої федерації проф
спілок, Всесвітньої Ради Миру, Міжнародної демо
кратичної федерації жінок, Всесвітньої федерації 
демократичної молоді, Організації солідарності наро
дів Азії і Африки, Міжнародної організації журналіс
тів, головні редактори органів преси комуністичних 
і робітничих партій, делегації міжнародних демокра
тичних рухів, що об’єднують діячів науки, літерату
ри, мистецтва, прогресивного студентства усіх кон
тинентів, дипломатичний корпус, представники ра
дянської і зарубіжної преси.

Увечері, після перерви тривало спільне урочисте 
засідання Центрального Комітету КПРС, Верховної 
Ради СРСР, Верховної Ради РРФСР.

З вітальною промовою від Російської Радянської 
Федеративної Соціалістичної Республіки виступив 
Голова Ради Міністрів РРФСР тов. Г. І. ВОРОНОВ.

Потім виголошує промову, палко зустрінутий 
учасниками урочистого засідання, Перший секретар 
Центрального Комітету Польської об’єднаної робіт
ничої парті? тов. БЛАДИСЛАВ ГОМУЛКА.

З вітальною промовою від Української Радян
ської Соціалістичної Республіки виступив перший 
секретар ЦК Компартії України тов. П, Ю. ШЕ
ЛЕСТ.

Палко зустріли учасники урочистого засідання ви
ступ Першого секретаря Центрального Нсмігету Со
ціалістичної єдиної партії Німеччини, Голови Дер
жавної ради Німецької Демократичної Республіки 
тов. ВАЛЬТЕРА УЛЬБРІХТА.

З вітальною промовою від Білоруської Радянської 
Соціалістичної Республіки виступив перший секре
тар ЦК Компартії Білорусії тов. П. М. МАШЕРОВ.

Братерське привітання героїчного народу Демо
кратичної Республіки В’єтнам Комуністичній партії 
Радянського Союзу, радянському народові, глибоку 
подяку за допомогу і підтримку у важкій боротьбі 
з агресією американського імперіалізму передав Пер
ший секретар Центрального Комітету Партії трудя
щих В’єтнаму тов. Ле ЗУАН. Учасники урочистого 
засідання палко вітали представника народу, який 
мужньо захищає свободу і незалежність своєї бать
ківщини.

На засіданні виступив гаряче зустрінутий при
сутніми Генеральний секретар Французької кому
ністичної партії тоз. ВАЛЬДЕК РОШЕ.

Звучать піонерські горни. Під оплески всього за
лу входять піонери. Учаснини засідання стоячи зу
стрічають юних ленінців. Піонери звернулися з сло
вами привітання до Центрального Комітету КПРС, 
Верховної Ради СРСР і Верховної Ради РРФСР.

На цьому вечірнє засідання закінчилось.

♦ * ♦
У Москві, в Кремлівському Палаці з'їздів 4 листо

пада 1967 року тривало спільне урочисте засідан
ня Центрального Комітету КПРС, Верховної Ради 
СРСР і Верховної Ради РРФСР, присвячене 50-річ
чю Великої Жовтневої соціалістичної резолюції.

О 10 годині відкрилось ранкове засідання. Голо
вує член Політбюро ЦК КПРС, Голова Ради Мініст
рів СРСР тов. 0. М. КОСИГІН.

Слово надається палко зустрінутому учасниками 
урочистого засідання Першому секретареві Цент
рального Комітету Комуністичної партії Чехословач- 
чини, Президентові Чехословацької Соціалістичної 
Республіки тов. АНТОНІНУ НОВОТНОМУ.

З вітальною промовою від Узбецької Радянської 
Соціалістичної Республіки виступив перший секре
тар ЦК Компартії Узбекистану тов. Ш. Р. РАШІДОВ.

- Палко зустріли присутні виступ Першого секре
таря Центрального Комітету Угорської соціалістич
ної робітничої партії тов. ЯНОША КАДАРА.

З вітальною промовою від Казахської Радянської

і
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Соціалістичної Республіки виступив перший секре
тар ЦК Компартії Казахстану тов. Д. А. КУНАЄВ.

Потім виголошує промову гаряче зустрінутий 
учасниками урочистого засідання Перший секретар 
Центрального Комітету Болгарської комуністичної 
партії, Голова Ради Міністрів Народної Республіки 
Болгарії тов. ТОДОР ЖИВКОВ.

З вітальною промовою від Грузинської Радян
ської Соціалістичної Республіки виступив перший 
секретар ЦК Компартії Грузії тов. В. П. МЖАВА- 
НАДЗЕ.

Ііалко зустріли учасники урочистого засідання 
виступ Генерального секретаря італійської комуніс
тичної партії тов. ЛУІДЖІ ЯОНГО.

З вітальною промовою від Азербайджанської Ра
дянської Соціалістичної Республіки виступив пер
ший секретар ЦК Компартії Азербайджану тов. 
В. Ю. АХУНДОВ.

На засіданні виступив палко зустрінутий при
сутніми президент Соціалістичної Федеративної Рес
публіки Югославії, Голова Союзу Комуністів Югос
лавії тов. ЙОСИП БРОЗ ТІТО.

З вітальною промовою від Литовської Радянської 
Соціалістичної Республіки виступив перший секре
тар ЦК Компартії Литви тов. А. Ю. СНЕЧНУС.

Палко зустрінутий присутніми виступив Гене
ральний секретар Центрального Комітету Румун
ської комуністичної партії тов. НІКОЛАЄ ЧАУШЕС- 
КУ.

Учасники урочистого засідання палко вітали чле
на Президії Центрального Комітету Національного 
фронту визволення Південного В'єтнаму ДАНГ ЧАН 
ТХІ, який виголосив схвильовану промову про 
мужню боротьбу в єтнамського народу з агресією 
американських імперіалістів та з їх південнов єт- 
намськими маріонетками. Данг Чан Тхі висловив від 
імені героїчного народу Південного В єтнаму глибо
ку подяку Радянському урядові, радянському наро
дові за підтримку і допомогу в справедливій бороть
бі народу Південного В єтнаму.

Потім з вітальною промовою від Молдавської Ра
дянської Соціалістичної Республіки шісіупив пер
ший секретар ЦК Компартії Молдавії тов. І. І. БО- 
дюл.

На засіданні виступила Голова Комуністичної 
партії Іспанії тов. ДОЛОРЕС ІБАРРУРІ. Всі учасни
ки урочистого засідання палко вітали найстарішо
го діяча комуністичного руху, незламного борця ре
волюції.

Карбуючи крок, під музику в зал входить з бо
йовими, овіяними славою прапорами делегація Ра
дянської Армії і Військово-Морського Флоту. Учас
ники урочистого засідання бурхливими оплесками 
зустрічають доблесних захисників Батьківщини, які 
надійно охороняють всесвітньо-історичні перемоги 
Великого Жовтня.

Із словами сердечного привітання від імені солда
тів і матросів, сержантів і офіцерів, генералів і ад
міралів, усіх воїнів Радянської Армії і Флоту до 
учасників урочистого засідання звертається коман
дир гвардійської танкової Кантемировської ордена 
Леніна Червонопрапорної дивізії генерал-майор тан
кових військ тов. М. І. ЛАПИГІН.

(Закінчення на 2-й crop ).

ШЛЯХ, пройдений за півстоліття
МОСКВА. З почуттям 

радості і гордості за ве
ликі звершення радян
ського народу, з почут
тям впевненості в май
бутніх успіхах збиралися 
З листопада у Кремлів
ському Палаці з'їздів 
учасники спільного уро
чистого засідання Цент
рального Комітету КПРС, 
Верховної Ради СРСР і 
Верховної Ради РРФСР, 
присвяченого 50-річчю 
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції.

У величезному залі па
лацу — члени і кандида
ти в члени ЦК КПРС, чле
ни Центральної ревізійної 
комісії КПРС, депутати 
Верховних Рад Радянсько
го Союзу і Російської

Федерації, ветерани пар
тії, активні учасники 
Жовтневої революції і 
гром адянської війни, 
представники централь
них організацій, громад
ськості, трудящих Моск
ви та Підмосков’я, зару
біжні гості, які прибули 
на святкування 50-річчя 
Радянської держави.

Бурхливими оплесками 
зустріли присутні появу 
керівників Комуністичної 
партії і Радянського уря
ду-

Вступним словом уро
чисте засідання відкрив 
Голова Президії Верхов
ної Ради СРСР М. В. Під- 
горний. Від імені учасни
ків засідання, від імені 
всього радянського на-

роду він палко вітав при
сутніх на засіданні зару
біжних гостей з 95 країн. 
Звучить Гімн Радянського 
Союзу.

З доповіддю про 50- 
річчя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції 
виступив Ген еральний 
секретар ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєв.

— П’ятдесят років то
му, — говорить тов. 
Брежнєв, — відбулася по
дія всесвітньо - історич
ного значення. Робітники 
й селяни Росії, керовані 
партією комуністів, взяли 
в свої руки державну вла
ду. На всю країну, на весь 
світ пролунали слова Ле
ніна: «Робітнича і селянсь
ка революція, про необ-

хідність якої весь час го
ворили більшовики, здійс
нилася».

Штурм Зимового ще 
тривав, коли в Смольному 
почався Другий Всеросій
ський з’їзд Рад робітни
чих і солдатських депута
тів. З’їзд утворив Радян
ський уряд на чолі з зас
новником нашої партії і 
вождем революції Воло
димиром Іллічем Леніним. 
Народилася перша в світі 
держава робітників і се
лян.

Перемога Жовтня від
крила шлях для перетво
рення в життя ідеалів со
ціалізму. Зр короткі істо
ричні строки наша Бать
ківщина подолала вікову 
відсталість і перетворила

ся в могутню високороз- 
винуту державу. Під ке
рівництвом Комуністич- 
ноі партії трудящі нашої 
країни першими створили 
соціалістичне суспільство, 
першими почали будувати 
комунізм.

Жовтнева соціалістич
на революція дала могут
ній поштовх усьому сві
товому суспільному роз
витку, прискорила хід ре
волюційної і визвольної 
боротьби. Ідеї марксизму- 
ленінізму, під прапором 
яких переміг Жовтень, 
сьогодні оволоділи розу
мом і серцями мільйонів, 
стали могутньою творчою 
силою.

Історичний підсумок ми
нулого півстоліття поля-

гає в тому, що співвідно
шення сил на світовій аре
ні докорінно змінилось 
на користь робітничого 
класу, на користь усіх сил 
прогресу, демократії і со
ціалізму.

Центральний Комітет 
Комуністичної партії, Пре
зидія Верховної Ради, Ра
да Міністрів Союзу Радян
ських Соціалістичних Рес
публік, говорить далі гов. 
Брежнєв, палко поздоров
ляють з великим святом 
наших дорогих співвітчиз
ників — робітників і кол
госпників, інтелігенцію, 
воїнів Радянської Армії і 
Флоту, всіх радянських 
людейі

(Продовження на 
2-й стор.).
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про спільне урочисте засідання Центрального 
Комітету КПРС, Верховної Ради Союзу РС-Р,
Верховної Ради РРФСР

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
Увечері, після перерви, тривало спільне урочисте 

засідання Центрального Комітету КПРС, Верховної 
Ради СРСР, Верховної Ради РРФСР.

З вітальною промовою від Латвійської Радянської 
Соціалістичної Республіки виступив перший секретар 
ЦК Компартії Латвії тов. А. Е. ВОСС.

Палко зустріли учасники засідання виступ Пер
шого секретаря Центрального Комітету Монгольської 
народно-революційної партії, Голови Ради Міністрів 
Монгольської Народної Республіки тов. ЮМЖАГІЙНА 
ЦЕДЕНБАЛА.

З вітальною промовою від Киргизької Радянської 
Соціалістичної Республіки виступив перший секретар 
ЦК Компартії Киргизії тов. Т. У. УСУБАЛІЄВ.

Учасники засідання гаряче зустріли виступ члена 
Політбюро і Президії Політбюро Центрального Комі
тету, секретаря Центрального Комітету Трудової 
партії Кореї, Голови Президії Верховних Народних 
зборів Корейської Народно-Демократичної Республіки 
тов. ЦОЙ ЄН ГЕНА.

З вітальною промовою від Таджицької Радянської 
Соціалістичної Республіки виступиа перший секретар

ЦК Компартії Таджикистану тов. Д. Р. РАСУЛОВ.
Потім виголошує промову палко зустрінутий учас

никами засідання Генеральний секретар Комуністич
но? партії Фінляндії тов. ВІЛЛЕ ПЕССІ.

З вітальною промовою від Вірменської Радянської 
Соціалістичної Республіки виступив перший секретар 
ЦК Компартії Вірменії тов. А. Є. КОЧІНЯН.

Гаряче зустріли учасники засідання виступ Гене
рального секретаря Комуністичної партії Сполучених 
Штатів Америки тов. ГЕСА ХОЛЛА.

З вітальною промовою від Туркменської Радян
ської Соціалістичної Республіки виступив перший 
секретар ЦК Компаотії Туркменистану Т08. Б. ОВЕ- 
ЗОВ.

Потім виголошує промову палко зустрінутий учас
никами засідання віце-президент Об'єднаної Араб
ської Республіки, член вищого виконавчого комітету 
Арабського соціалістичного союзу АЛІ САБРІ.

З вітальною промовою від Естонської Радянської 
Соціалістичної Республіки виступив перший секре
тар ЦК Компартії Естонії тов. І. Г. КЕБІН.

На засіданні виступив палко зустрінутий присут
німи член Національного Політбюро демократичної 
партії Гвінеї, державний міністр фінансів і плануван
ня САЙФУЛАЙ ДІАЛЛО.

Учасники засідання палко вітали члена Національ
ного комітету захисту революції, міністра юстиції і 
праці Республіки Малі МАМАДУ МАДЕЙРА КЕЙТА.

Після перерви головує Генеральний секретар
Центрального Комітету КПРС тов. Л. І. Брежнєв.

Присутні палко зустрічають виступ заступника 
прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Сірій
ської Арабської Республіки, члена Сірійського керів
ництва партії Арабського соціалістичного відроджен
ня ІБРАГІМА МАХУСА.

Гаряче зустріли учасники засідання виступ Гене
рального секретаря Комуністичної партії Велико
британії тов. ДЖОНА ГОЛЛАНА.

На засіданні виступив палко зустрінутим присут; 
німи член Політбюро сенретар партії Національний 
революційний рух Конго (Браззавіль), міністр на
ціональної реконструкції і сільського господарства 
КЛОД ДА КОСТА.

Гаряче зустріли учасники засідання виступ пер
шого секретаря Центрального УЯ%НІСТИЧ’
ної партії Уругваю тов. РОДНЕЯ АРІСМЕНДІ.^

Потім виголошує промову палко зустрінутий при
сутніми член Революційної ради Алжірської Народної 
Демократичної Республіки, міністр фінансів і плану 
АХМЕД КАІД. _

Учасники засідання гаряче зустріли виступ пер
шого секретаря Центрального Комітету Комуністич
ної партії Німеччини тов. МАКСА РЕЙМАНА.

Палко зустрічається промова Голови Національної 
ради Комуністичної партії Індії тов. ШРІПАТА АМ- 
РІТА ДАНГЕ.

На засіданні виступив палко зустрінутий присут
німи глава об’єднаної делегації уряду Об єднаної 
Республіки Танзанія, партії Африканський націо
нальний союз Танганьїки і парті? «Афро-Шіразі» 
(Занзібар) міністр по економічних питаннях, плану
ванню розвитку Об’єднаної Республіки Танзанія 
ПОЛЬ БОМАНІ.

Пално зустріли учасники засідання виступ Гене
рального секретаря ЦК Комуністичної партії Чілі 
тов. ЛУІСА КОРВАЛАНА.

З заключною промовою виступив палко зустріну
тий учасниками засідання Генеральний секретар 
Центрального Номітету КПРС тов. Я. І. Брежнєв.

На цьому спільне урочисте засідання Центрального 
Комітету КПРС, Верховної Ради СРСР, Верховної Ра- 
ди РРФСР, присвячене 50-річчю Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, оголошується закритим.

Учасники урочистого засідання з великим підне
сенням співають партійний гімн «Інтернаціонал».

шлях, пройдений за півстоліття
(Продовження. Початок на 

1-й стор.)

ІЗ залі виникає шквал 
оплесків.

Л. І. Брежнєв потім 
говорить про те, що 
Великий Жовтень яв
ляє собою перемогу 
марксизму - ле н і н і з м у, 
що Жовтнева революція 
покінчила з експлуатаці
єю людини людиною і по
клала початок перебудові 
суспільства в інтересах 
самих трудящих. Вона від
крила еру визволення ро
бітничого класу, всіх лю
дей праці від бід, страж
дань і принижень, пород
жених тисячолітнім пану
ванням пригноблювачів.

Весь досвід класової бо
ротьби учить, продовжує 
тов. Брежнєв, що револю
ція тільки тоді чогось вар
та, коли вона вміє себе 
захистити. Великий Жов
тень показав, наскільки 
важлива ця істина для со
ціалістичної революції, 
проти якої ополчуються 
усі сили старого світу. 
В грізні дні, коли на мо
лоду Радянську Рес
публіку обрушились пол
чища контрреволюції та 
інтервентів, в обстановці 
блокади, саботажу, кур
кульських заколотів ре- 
золюційна Росія тримала 
свій найвідповідальніший 
екзамен. І вона витрима
ла його, відстоявши своє 
право на життя. Невми
рущою славою вкрила се
бе в ті дні народжена у 
вогні Жовтня Червона 
Армія.

Однією з чудових рис 
Жовтневої революції, 
підкреслює Л. І. Брежнєв, 
був пролетарський інтер
націоналізм, який міцними 
узами зв'язав робітників 
Росії з їх братами по кла
су в усьому світі.

Полум'яні слова в до
повіді присвячуються до
рогому, незабутньому Іл
лічу. Володимир Ілліч Ле
нін, говорить доповідач, 
увійшов в історію як тво
рець більшовицької пар
тії, як найвидатніш и й 
вождь і організатор тру

дящих мас і водночас як 
геніальний учений. Він був 
революціонером у найви
щому і найблагороднішо- 
му значенні цього слова. 
Все його життя пройшло 
в напруженій боротьбі за 
щастя та інтереси трудо
вого народу.

Великий розділ допові
ді присвячено великому 
подвигові радянського на
роду, який побудував у 
країні в найважчих умо
вах соціалізм.

Приступаючи до соціа
лістичного перетворення 
нашої країни, говорить 
тов. Брежнєв, партія розу
міла: щоб побудувати со
ціалізм, необхідно створи
ти велику сучасну промис
ловість. Зробити це в 
найкоротші істори ч н і 
строки або зазнати по
разки — іншого вибору 
перед нами не було. Ось 
чому нашим головним 
завданням стала індустрі
алізація країни.

Щоб побудувати соціа
лізм, треба було не тіль
ки створити потужну про
мисловість, а й здійснити 
соціалістичну перебудову 
села, вказує тов. Бреж
нєв. Це було надзвичайно 
важке завдання. Шлях до 
розв’язання цієї гігантсь
кої соціальної проблеми 
знайшов Ленін, який роз
робив знаменитий коопе
ративний план, поклада
ний партією в основу їі 
діяльності на селі,

Соціалістичне перетво
рення нашої країни, гово
рить Л. І. Брежнєв, було 
б немислиме, коли б пар
тія з перших же днів 
Жовтня з усією енергією 
і цілеспрямованістю не 
взялася за здійснення 
культурної революції. 
Це було завдання вели
чезної ваги. «Вчитись, 
вчитись і вчитись!» — за
кликав Ленін. І вся краї
на взялася за книгу,

Л. І, Брежнєв говорить 
потім про Велику Вітчизня
ну війну. Нам не потрібна 
була війна. Радянський 
‘/Ряд робив усе, щоб від
вернути її. Але цього 

зробити не вдалось. У 
1941 році віроломний на
пад фашистської Німеч
чини перервав мирну пра
цю радянського народу. 
Розгорнулась небачена 
за своїми масштабами 
битва між ударними сила
ми імперіалізму і першою 
соціалістичною державою.

У роки війни з усією 
силою виявилася спря
мовуюча роль Комуніс
тичної партії, під керівни
цтвом якої кувалась пе
ремога. В безприкладній 
за своїми масштабами 
битві з фашизмом невми
рущою славою вкрили се
бе Збройні Сили нашої 
Батьківщини. Масовий ге
роїзм солдатів і офіцерів, 
самовідданість партиза
нів і підпільників показа
ли, яка величезна, нездо
ланна сила — соціалістич
ний патріотизм. Громлячи 
фашистів, радянські лю
ди захищали справу 
Жовтня, справу соціаліз
му, свою рідну землю.

Відзначаючи сьогодні 
п'ятдесятиріччя соціаліс
тичної революції, про
довжує тов. Брежнєв, ми 
можемо з задоволенням 
і гордістю підбити велич
ні підсумки пройденого 
шляху.

Розвинуте соціалістична 
суспільство, побудоване в 
нашій країні, — це сус
пільство, де панує прин
цип: «Від кожного по 
здібностях, кожному по 
праці». Соціалістичні ви
робничі відносини забез
печують планомірний, ста
лий розвиток усього на
родного господарства на 
сучасному технічному рів
ні. Яскравим свідченням 
високого рівня розвитку 
нашої індустрії, техніки і 
науки є досягнення Ра
дянського Союзу з до
слідженні космосу,

Всьому світові відомі, 
відзначає Л. І. Брежнєв, 
результати ленінської на
ціональної політики. Всі 
нації і народності Радян
ського Союзу вийшли на 
шлях розквіту й досягли 
величезних успіхів у роз

витку індустрії, сільського 
господарства, науки. і 
культури. Соціалізм при
вів у дію таку могутню ру
шійну силу нашого роз
витку, як дружба народів. 
Єдність багатонаціональ
ного радянського народу 
міцна, як алмаз.

Соціалізм дав нашому 
народові те, чого немає у 
трудящих найбагатших 
капіталістичних країн: ви
зволення від гніту капі
талістів, почуття впевне
ності в завтрашньому дні, 
Радянські люди на знають, 
що таке експлуатація, що 
таке безробіття, — і не 
знатимуть цього ніколи.

Партія і держава не
ослабно дбають про по
ліпшення умов праці, про 
скорочення робочого дня.

Велике місце в допові
ді Л. І. Брежнєва приді
лено завданням радянсь
кого народу. Основний 
плацдарм боротьби ра
дянських людей за пере
могу комунізму, говорить 
доповідач, — це економі
ка, створення матеріаль
но-технічної бази комуніз
му. Від того, як ми буде
мо розвивати народне 
господарство, у вирішаль
ній мірі залежить і темпи 
руху вперед радянського 
суспільства, і хід змаган
ня двох світових систем, І 
наш вклад у розвиток сві
тового революційного 
процесу. У нас є все необ
хідне, щоб мати найпо
тужнішу в світі Індустрію 
— як щодо загального об
сягу виробництва, так І 
щодо науково-технічного 
різня, щодо якості вироб
люваної продукції, щодо 
головних економічних по
казників. Наш суспільний 
лад дає змогу використа
ти всі переваги планово
го господарства.

Великий розділ допові
ді Л. |. Брежнєва присвя
чено тому, як вихор Ве
ликого Жовтня роздув іс
кри революції в могутнє 
полум'я, як в ході півві
кової боротьби докорінно 
змінилося співвідношення 
сил у світі, а якому тепер 

третина людства стала на 
шлях соціалізму.

Тов. Л. І. Брежнєв зма
лював ленінську зовніш
ню політику Радянського 
Союзу, політику миру І 
безпеки народів, політику, 
спрямовану на підтримку 
всіх тих, хто виступає за 
ліквідацію будь-яких 
форм колоніального і на
ціонального гноблення, 
за дійсну рівноправність 
усіх націй.

Заключна частина допо
віді Л. І. Брежнєва при
свячена партії Леніна — 
бойовому 'авангардові ра
дянського народу, натх
ненникові і організаторо
ві наших перемог. У залі 
знову виникає буря оп
лесків, коли Л. І. Брежнєв 
виголошує:

— Перед лицем трудя
щих усього світу партія 
Леніна урочисто заявляє: 
комуністи Радянського 
Союзу, великий радянсь
кий народ виконають свою 
історичну місію — успіш
но побудують перше з 
світі комуністичне сус
пільство!

Увечері 3 листопада в 
Кремлівському Палаці 
з'їздів тривало спільне 
урочисте засідання Цент
рального Комітету КПРС, 
Верховної Ради СРСР і 
Верховно? Ради РРФСР. 
До трибуни підходить де
легація Російської Радян
ської Федеративної Со
ціалістичної Республіки з 
прапором РРФСР і па
м'ятним прапором ЦК 
КПРС, Президії Верхов« 
ної Ради СРСР, Ради Мі
ністрів СРСР І ВЦРПС, 
яким республіку нагород
жено на честь 50-річчя 
Жовтня за заслуги а роз
витку соціалістичної еко
номіки і культури. Від 
імені делегації виступає 
Голова Ради Міністрів 
РРФСР Г. І. Воронов. Він 
говорить про бурхливий 
розвиток народного гос
подарства республіки, її 
культури.

На трибуні Перший сек
ретар ЦК ПОРП Зладис- 
ЛН Гомулиа. ВІД імені 

Центрального Коміте т у 
Польської об’єднаної ро
бітничої партії і уряду 
Польської Народної Рес
публіки він передає сер
дечний братерський при
віт.

Батьківщину Великого 
Жовтня також палко віта
ли Перший секретар ЦК 
Соціалістичної єдиної пар
тії Німеччини, Голова 
Державної ради НДР 
Вальтер Ульбріхт, Перший 
сенретар ЦК Партії тру
дящих В'єтнаму Ле Зуан, 
Генеральний секре тар 
Французької комуністич
ної партії Вальдек Роша.

У зал вносять прапори 
України. Перший секре
тар ЦК Компартії Украї
ни П. Ю. Шелест передає 
палкий привіт присутнім, 
Наш народ, каже він, пи
шається тим, що він ра
зом з російським та інши
ми братніми народами 
боровся за перемогу 
Жовтня і першим, слідом 
за російським народом, 
установив Радянську вла
ду. В могутній сім'ї брат
ніх народів країни вій 
здобув свою державність 
і возз'єднав усі свої зем
лі з єдиній Українській 
Радянській державі.

Біля трибуни — прапо
ри Білорусії. Присутніх 
вітає Перший секретар 
ЦК Компартії Білорусії 
П. М. Машеров. Він гово
рить про розквіт Радян
ської Білорусії, про синів
ську відданість білорус 
ського народу справі 
безсмертного Леніна.

Головуючий оголошує: 
учасників урочистого за
сідання прийшли вітати 
піонери. Всі встають, 
дружно аплодуючи дітям 
які входять до залу. Вони 
одягнені з нову нарядну 
піонерську форму з чер
воними будьонівками. Ось 
вона, привілейована час
тина населення Радян
ської держави! Все най
краща, що має радян
ський народ, він дає сво
їм дітям.

(Закінчення аа 
4-А стор.).
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в дусі високої соціалістичної свідомос
ті. Сьогодні ми з гордістю можемо ска
зати: у нашій країні виросли покоління 
чудових борців за велику справу кому- 
нізму.

Величезна самовідданість і мужність, 
вірність революційним ідеалам і свідо
ма дисципліна радянських людей викли
кають захоплення в усьому світі,

Сповнені почуття законної гордості, 
глибокого задоволення грандіозними ус
піхами соціалізму, ми виразно бачимо 
всю складність пройденого шля
ху. Партія і народ будували нове сус
пільство, не боячись труднощів незвіда
них шляхів.

Соціалізм дав нове життя нашій краї
ні, приніс щастя вільної праці, невичерп
ну енергію цілеспрямованої творчості. 
Економічні і соціально-політичні підсум
ки соціалістичного будівництва відкри
вають перед нами величні перспективи 
переходу до комунізму.

Ми ставимо собі за мету побудувати 
комуністичне суспільство, говориться у 
Зверненні. 1 ми побудуємо його!

Радянські люди своєю працею і бо
ротьбою перетворюють ідеали комуніз
му в практику життя. Ленінська партія 
у своїй Програмі, в рішеннях XXIII 
з’їзду розробила основні шляхи побудо
ви комуністичного суспільства. Під пра
пором великого Леніна, під керівницт
вом Комуністичної партії наш народ 
впевнено йде до перемоги комунізму.

Ми висловлюємо впевненість, відзна
чається у Зверненні, що наш героїчний 
робітничий клас, вчені, інженери і техні
ки, конструктори, всі працівники промис
ловості і далі безустанно боротимуться 
за дальший технічний прогрес, практич
не здійснення економічної реформи. Ми 
висловлюємо впевненість, що наше слав
не колгоспне селянство, робітники і ро
бітниці радгоспів, спеціалісти сільського 
господарства і далі неухильно підвищу
ватимуть культуру землеробства і тва
ринництва, знижуватимуть затрати пра
ці на одиницю продукції, наполегливо 
поліпшуватимуть економічні показники 
у своїй роботі, господарюватимуть умі
ло і ощадливо. Ми висловлюємо впевне
ність, що діячі науки і культури, вчителі, 
лікарі, вся наша радянська інтелігенція 
і далі з честю виконуватимуть свій обо
в’язок перед народом, віддаватимуть 
свої сили і знання великій справі кому
ністичного будівництва, наполегливо роз
виватимуть науку і техніку, нестимуть 
культуру в маси, допомагатимуть вихо
вувати підростаюче покоління в дусі 
комунізму.

Мн звертаємося сьогодні до вас, до
рогі радянські жінки. Своєю самовідда
ною працею і піклуванням про вихован
ня дітей ви вносите свій чудовий вклад 
у нашу спільну справу.

До вас наше слово, юнаки й дівчата, 
наша славна радянська молодь! У ва
ших руках — майбутнє Батьківщини. 
Ми віримо, що ви будете гідними про
довжувачами великої справи Леніна, 
мужньо відстоювати ідеали Жовтня, як
що буде потрібно, із зброєю в руках за
хищати честь і незалежність соціаліс
тичної Батьківщини.

Воїни Радянської Армії і Флоту! На
полегливо оволодівайте військовою тех
нікою і зброєю, вдосконалюйте свою бо
йову і політичну підготовку, надійно 
охороняйте рубежі Радянського Союзу, 
підвищуйте пильність, зміцнюйте оборо
ноздатність нашої країни.

П’ятдесятирічний шлях нашого роз
витку, підкреслюється далі у Звернен
ні, — найяскравіше свідчення неруши
мої єдності трудового народу і Комуніс
тичної партії. Сьогодні ми можемо з 
гордістю сказати, що справа, за яку 
боролась Комуністична партія, — справа 
робітничого класу, стала справою всьо
го народу.

У дні великого свята радянський на
род звертається з словами сердечної по
дяки до своїх зарубіжних братів.

Ми висловлюємо нашу палку подяку 
за ваші інтернаціональні почуття до 
першої в світі країни соціалізму,_ за ва
шу безкорисливу і самовіддану підтрим
ку.

Наприкінці у Зверненні говориться:
Радянський народ, вступаючи в дру

ге п’ятдесятиріччя великої резолюції, 
високо несе ідеї комунізму, ідеї Велико
го Жовтня. Ми спираємось на досягнуті 
успіхи соціалістичного будівництва. Ми 
озброєні безсмертним вченням марксиз- 
му-лепіпізму, на нашому боці правда 
життя, наші сили незліченні. Пліч-о-пліч 
з нами йдуть народи братніх країн со
ціалізму, сили міжнародного комуніс
тичного руху, демократії і національного 
визволення. Піхто і ніщо не може зупи
нити нас па шляху до здійснення нашої 
кінцевої мети — побудови комуністично
го суспільства.

ЦК КПРС, Президія Верховної Ради 
СРСР і Рада Міністрів СРСР бажають 
радянському народові, кожній радянсь
кій людині нових успіхів у праці, нав
чанні, щастя в особистому житті, успіхів 
у боротьбі за торжество нашої великої 
комуністичної справи.

(ТАРС).

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу, Президія 
Верховної Ради СРСР і Рада Міністрів 
СРСР прийняли Звернення до радянсь
кого народу. В Зверненні вони палко 
Поздоровляють робітників, колгоспників, 
радянську інтелігенцію, воїнів Радянсь
кої Армії і Військово-Морського Флоту, 
всіх трудящих нашої країни з всена
родним святом — 50-річчям Великої 
Жовтневої соціалістичної революції.

Перемога Жовтня, підкреслюється у 
Зверненні, — величезний поворот у сві
товій історії. Вона створила умови для 
побудови соціалізму в найбільшій краї
ні світу, поклала початок визволення 
людства від експлуатації і гноблення. 
Разом з нами славну річницю Жовтня 
відзначають народи країн соціалізму, 
братні партії, міжнародний робітничий 
кла$>^ее передове людство.

Жовтнева революція запалила вогонь 
ентузіазму в серцях мільйонів людей, 
була маяком і надією для пригноблених, 
для всіх борців за свободу.

У жовтні 1917 року Радянська Росія 
перша стала на шлях соціалізму. Тепер 
по цьому шляху йдуть багато держав і 
народів. Світова система соціалізму ста
ла могутнім фактором історичного роз
витку. '

За п'ять десятиріч Радянський Союз 
став могутньою соціалістичною держа
вою, він будує комуністичне суспільст
во, іде в авангарді соціального прогре
су. Ідеї Маркса, Енгельса, Леніна, цілі 
і завдання, які наша партія і наш народ 
ставили перед собою, успішно втілюють
ся в життя.

Далі у Зверненні говориться:
Ми ставили собі за мету — знищення 

експлуатації людини людиною. 8 ми до
билися цього. Соціалізм — суспільство 
трудящих. В ньому немає експлуатато
рів та експлуатованих.

Ми ставили собі за мету — створення 
соціалістичного виробництва. І ми до
сягни її.

Героїчною працею народу в нашій 
країні створено високорозвинуту сучас
ну індустрію. На місці дрібного селянсь
кого господарства організовано велике, 
технічно оснащене колгоспно-радгоспне 
виробництво. Планова соціалістична еко
номіка розвивається високими і сталими 
темпами.

Ми ставили своїм завданням — покін
чити з національним розбратом І гноб
ленням. І ми розв'язали його. Соціалізм 
утзердиз братерську єдність народів на
шої багатонаціональної Батьківщини, 
Немає у світі міцнішого і твердішого 
сплаву, ніж дружба народів СРСР.

Ми ставили собі за мету — здійснити 
соц«г,'7/стичний принцип «Від кожного — 
по здібностях, кожному — по праці». І 
ми здійснили його. У нашій країні лікві
довано злидні і безробіття, паразитизм 
експлуататорів. Соціалістичне виробни
цтво поставлено иа службу інтересам 
народу, задоволенню потреб трудящих,

Ми ставили своїм завданням — ство
рення нової, соціалістичної держави, 
нової, соціалістичної демократії, які б 
втілювали владу народу і для народу. 
І ми виконали це завдання. Народжена 
Жовтнем соціалістична демократія при
лучила широкі народні маси до управ
ління державними і громадськими спра
вами, відкрила широке поприще для за
стосування здібностей, знань, талантів 
трудящого народу. Вперше в історії 
створено державу, сила якої — у свідо
мості та організованості мас,

Революція, відзначається у Зверненні, 
висунула мету — виховання трудящих

Центральному Комітетові 
Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України

Дорогі товариші!
Центральний Комітет Всесоюзної 

Ленінської Комуністичної Спілки Мо
лоді палко поздоровляє комсомоль
ців і комсомолок, усіх юнаків і дів
чат Української Радянської Соціаліс
тичної Республіки з 50-річчям Великої 
Жовтневої соціалістичної революції!

Двічі орденоносний комсомол Ук
раїни вписав багато яскравих сторінон 
в героїчний літопис трудових і ратних 
подвигів нашого народу. На всіх ета
пах історії Радянської держави мо
лодь республіки брала активну участь 
у комуністичному будівництві.

З перших днів революції молодь 
Радянської України під керівництвом 
Комуністичної партії рішуче стала під 
прапор Жовтня, самовіддано захи
щаючи Країну Рад від зазіхань чис
ленних ворогів,

Немеркнучою славою вкрили себе 
на фронтах громадянської війни юна
ки і дівчата України. Біля Перекопу, в 
степах під Херсоном, біля дніпров
ських круч відважно йшли на смерт
ний бій молоді орлята.

У рядах українського комсомолу 
виросли талановиті організатори моло
ді, мужні люди, відомі письменники 
Микола Островський і Олександр Бой- 
ченко.

У роки перших п’ятирічок на заклик 
партії юнаки і дівчата республіки ак
тивно включилися в боротьбу за со
ціалістичну індустріалізацію в нашій 
країні, за колективізацію сільського 
господарства. У перших рядах ентузі
астів йшли комсомольці — вибійники 
Микита Ізотов і Дмитро Концедалов, 
трактористка Паша Ангеліна і буряко- 
вод Марія Демченко, машиніст паро
воза Петро Крнвонос і машиніст вруб
машини Микола Кретов.В історію ком
сомолу республіки золотими літера
ми вписані сотні інших імен молодих 
будівників соціалізму.

Справжній героїзм виявила молодь 
України на фронтах Великої Вітчизня
ної війни, в комсомольському під
піллі на тимчасово окупованій воро
гом території. Усій країні відомі імена 
героїв «Молодої гвардії» І «Парти
занської іскри», безстрашних ватаж
ків Лялі Убийвовк, Івана Бугайченка, 
Ніни Сосніної, Якова Батюка, Олек
сандра Грека.

Молодь України гідно продовжу« 
діла своїх старших братів і батьків.

Натхнені рішеннями XXIII з’їзду 
КПРС, комсомольці, молодь з вели
чезним трудовим і творчим піднесен
ням трудяться на фронтах п’ятирічки, 
борються за успішну побудову кому
ністичного суспільства.

Лише протягом останніх років за 
активної участі комсомолу ~ України 
споруджено понад двісті найважливі
ших промислових об’єктів. Будівни
цтво половини з них було закінчено 
достроково. В їх числі — дві потужні 
мартенівські I вісім доменних печей, 
тринадцять прокатних станів, п'ять гір-

Молодь 
доповідає 
Жовтню

ПЛЕНУМИ
РАЙКОМІВ
І МІСЬККОМІВ
КОМСОМОЛУ

УСТИНІВКА. Над ко
лоною — гомін і пурпур 
знамен. Звіряючи крок 
по прапороносцях, учас
ники пленуму прямують 
до пам’ятника В. І. Ле
ніну. Вождю революції 
вони несуть квіти і по
лум’яні прапори про пе
реджовтневі здобутки. 
Потім колона завмирає 
в мовчанні перед па
м’ятником загиблим вої
нам. А згодом молоді, 
хвилюючись, доповіда

ють, як шанують тих, 
хто відстояв свободу 
Вітчизни, як множать їх 
славні традиції.

ДОЛИНСЬКА. Напе
редодні пленуму райко
му комсомолу відбувся 
піонерський зліт, при
свячений 50-річчю Вели
кого Жовтня. Учасники 
пленуму з гордістю слу
хали рапорти своєї юної 
зміни про зроблене, а по
тім, на пленумі, доповіли 
про свої комсомольські 
справи.

Ряд кращих комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів було відзначено 
перехідними червони м и 
вимпелами райкому ком
сомолу.

НОВГОРОДКА. На 
свій пленум комсомольці 
з’явилися з червоними 
гвоздиками, які символі
зують безсмертність па
м'яті про героїв, невми
рущість справи револю
ції. І мову вели комсо
мольці теж про те, як 
бережуть І множать тра
диції батьків та старших 
братів.

ОЛЕКСАНДРІЯ. Свят-

ничозбагачувальних комбінатів, Кре
менчуцька ГЕС.

Молодь республіки шефствує над 
спорудженням п’яти Всесоюзних удер- 
них комсомольських будов і вісімнад
цяти республіканських.

У ювілейному змаганні взяло участь 
35 тисяч комсомольсько-молодіжних 
колективів І всі комсомольські органі
зації республіки. 19 тисяч бригад І 
дільниць завоювали звання колективів 
Імені 50-річчя Жовтня. ЗО комсомоль
ських організацій за успішне виконай- 
ня ювілейних зобов’язань нагородже
ні пам’ятними прапорами ЦК ВЛКСМ,

Щоденно молодь України рапортує 
про нові трудові подарунки ювілею. У 
ці дні країна одержала понад план 
тисячі тонн вугілля і металу, нафти І 
хімічної продукції; з конвейєра Хар
ківського тракторного заводу зійшла 
тисяча тракторів, складених молоддю 
л неробочий час; у Крииому Розі за
дуто найбільшу в світі доменну піч; 
будівельники Бурштинської ДРЕС до
строково здали шостий енергоблок.

Молоді трудівники села допомага
ють достроково виконувати державні 
плани продажу продуктів тваринни
цтва І рільництва.

Молодь республіки свято шанує 
славні революційні, бойові і трудові 
традиції радянського народу. 4 міль
йони 500 тисяч юнаків і дівчат про
йшли легендарними шляхами револю
ції і Вітчизняної війни. Відкрито 25 
тисяч імен раніше невідомих героїв, 
що загинули в боях за Радянську вла
ду. Лише в 1967 році встановлено б 
тисяч пам’ятників, обелісків, мемо
ріальних дощок, відкрито тисячі му
зеїв, кімнат і куточків слави.

Юнаки та дівчата республіки високо 
несуть прапор батьків-героїв, своїми 
ділами продовжуючи естафету стар
ших поколінь, естафету революції.

Центральний Комітет ВЛКСМ ви
словлює тверду впевненість у тому, ІЦО 
Українська республіканська комсо
мольська організація під керівни
цтвом Центрального Комітету Кому
ністичної партії України й надалі вихо
вуватиме мужнє, високоідейне поко
ління молоді, готове виконати будь-які 
завдання партії І уряду о боротьбі за 
торжество комунізму, гідно зустріне 
100-річчя з дня народження Володи
мира Ілліча Леніна і 50-річчя ВЛКСМ 
новими трудовими подарунками.

Бажаємо вам, дорогі товариші, но
вих перемог у комуністичному будів
ництві.

Хай живе славне 50-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної революції!

Хай живе Комуністична партія Ра
дянського Союзу — натхненник і ор
ганізатор будівництва комунізму □ 
нашій країні!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ 

КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ 
МОЛОДІ.

ково прибраний зал 
електромеханічного за
воду. В президії поряд 
з молодими передовика
ми виробництва, комсо
мольськими активіста
ми — Герої Радянського 
Союзу Л. Н, Туіікунов, 
І. Ф. Нестеров, колишні 
секретарі міськкому ком
сомолу.

Секретар міськкому 
Б. Урицький розповідає, 
як молоді олександрій- 
ці бережуть традиції 
своїх батьків. Він згадує, 
що в серпні 1947 року 
міську комсомольську 
організацію було наго
роджено прапором ЦК 
ВЛКСМ за успіхи у від
будові зруйнованого 
війною господарства. 
Добрі здобутки молодих 
у переджовтневому зма
ганні. Кращі з кращих — 
комсомольські організа
ції швейної фабрики, 
трансформаторного цеху 
електромеханічного за
воду, середньої школи 
№ 1. їм під оплески при
сутніх було вручено па
м’ятні прапори міськко
му комсомолу.
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ШЛЯХ, ПРОЙДЕНИЙ ЗА ПІВСТОЛІТТЯ
(Закінчення).

Діти вручають президії 
засідання рапорт.

4 листопада тривало 
спільне урочисте засідан
ня Центрального Коміте
ту КПРС, Верховної Ради 
СРСР і Верховної Ради 
РРФСР, присвячене
50-річчю Великої Жовтне
вої соціалістичної рево
люції.

Учасники засідання пе
ребувають під живим 
враженням доповіді Лео
ніда Ілліча Брежнєва, до
повіді, яка дістала вели
чезний резонанс на всій 
планеті.

Біля трибуни з’являю
ться все нові й нові де
легації братніх союзних 
республік. Вони при
йшли, щоб передати пал
кий привіт присутнім, ви
словити синівську від
даність народів Радян
ського Союзу справі ко
мунізму, своїй соціаліс
тичній Вітчизні.

Виступають також на
ші зарубіжні гості. В 
полум’яних словах вони 
говорять про великий ра
дянський народ, про 
партію безсмертного Ле
ніна, про те, як ідеї 
Жовтня переможно кро
кують по світу.

На початку засідання 
головуючий Олексій Ми
колайович Косигін надає 
слово Першому секрета
реві ЦК Комуністичної 
партії Чехословаччини 
президентові Чехосло
вацької Соціалістичної 

Республіки Антоніму Но- 
вотному.

Делегація Узбекистану 
під оплески у<асників за
сідання виносить до три
буни прапори республі
ки.

Перший секретар ЦК 
Компартії республіки 
Ш. Р. Рашідов каже:

— Всі ми перебуваємо 
зараз під враженням 
яскравої, насиченої ба
гатим змістом доповіді 
Леоніда Ілліча Брежнєва. 
Це хвилюючий доку
мент, який зачіпає найза- 
повітніші почуття і думки 
людей.

Всіх нас глибоко ра
дує, що маяком і надією 
для пригноблених наро
дів, для всіх борців за 
свободу і щастя є Ра
дянський Союз — Бать
ківщина Жовтня, Батьків
щина Леніна, перша в сві
ті країна перемігшого 
соціалізму. На її неосяж
них просторах стались 
докорінні‘зміни. їх особ
ливо добре видно в ко
лишніх національних ок
раїнах Росії, які були ко
лоніями царизму.

Промовець розповідає 
про величезні успіхи тру
дящих республіки.

Біля трибуни — деле
гація Казахстану. Перший 
секретар ЦК Компартії 
Казахстану Д. А. Кунаєв 
заявляє:

— Казахський народ 
усвідомлює, що всім до
сягнутим він завдячує 
ленінській національній 
політиці, яку неухильно 

проводила всі ці 50 ро
ків наша Комуністична 
партія. Своєю свободою 
і щастям казахи завдячу
ють міцній, нерушимій 
дружбі та братерській 
допомозі з боку всіх 
народів нашої країни і 
насамперед великого ро
сійського народу.

З'являється в залі де
легація Грузії. Сьогодні, 
каже перший секретар 
ЦК Компартії Грузії В. П. 
Мжаванадзе, у кожного 
з нас на серці особливо 
радісно, особливо свят
ково. На нашу долю 
припало величезне щас
тя бути сучасниками і 
учасниками такої зна
менної в історії людства 
події, як 50-річчя Вели
кого Жовтня.

І особливо символічно, 
що в цей незабутній 
день, у цьому величному 
залі Кремлівського Пала
цу з’їздів один за одним 
піднімаються прапори 
союзних республік, до
ставлені в столицю на
шої Батьківщини — Мос
кву з усіх кінців країни. 
І ця урочиста церемонія 
виливається в нову яск
раву демонстрацію мо
нолітної єдності, неруши
мої дружби і справж
нього братерства радян
ських народів.

Біля трибуни — деле
гація Азербайджану.
Перший секретар ЦК 
Компартії Азербайджану 
В. Ю. Ахундов говорить:

— Прийміть, дорогі 
друзі, дорогі наші гості, 

поздоровлення з великим 
святом 50-річчя Жовтня 
і побажання доброго здо
ров'я, щастя і процвітан
ня народам вашим, по
здоровлення і побажан
ня, які ідуть з найпо- 
таємніших глибин сер
дець трудящих Азер
байджану.

Трудящі Азербайджану 
пишаються тим, що на 
шостий день після пере
моги Жовтня пролетар
ський Баку встановив 
червоний прапор Радян
ської влади, влади ро
бітників і селян. 26 ба
кинських комісарів, па- 
м ять про яких священна 
в усій нашій партії і на
роді, своїм героїчним 
життям і смертю спору
дили безсмертний па
м’ятник братерству на
ших народів, пролетар
ському інтернаціоналіз
мові.

На урочистому засідан
ні з палкими поздоров
леннями радянському на
родові, КПРС виступили 
Перший секретар ЦК 
Угорської соціалістичної 
робітничої партії Янош 
Кадар, Перший секретар 
ЦК Болгарської кому
ністичної партії, Голова 
Ради Міністрів Болгарії 
Тодор Живков, Генераль
ний секретар Італійської 
комуністичної партії Лу- 
їджі Лонго, Голова Сою
зу комуністів Югославії, 
президент СФРЮ Брої 
Тіто, Генеральний секре
тар ЦК Румунської кому

ністичної партії Ніколає 
Чаушеску, член президії 
ЦК Національного фрон
ту визволення Південного 
В’єтнаму Данг Чан Тхі, 
Голова Комуністичної 
партії Іспанії Долорес 
Ібаррурі.

Учасників урочистого 
засідання вітали радян
ські воїни.

У залі Кремлівського 
Палацу з’їздів виступили 
представники всіх п’ят
надцяти братніх союзних 
республік, які входять у 
великий Радянський Со
юз. Кожний виступ — це 
гімн ідеям Жовтня, гімн 
ленінській дружбі радян
ських народів, які спо
руджують за накреслен
нями партії світлу будову 
комунізму.

З вітальними промова
ми до присутніх зверну
лись: Перший секретар 
ЦК МНРП, Голова Ради 
Міністрів Монголії Юм- 
жагійн Цеденбал, член 
Політбюро і президії По- 
літбюро ЦК Трудової 
партії Кореї, Голова пре
зидії Верховних Народ
них зборів КНДР Цой Єн 
Ген, Генеральний секре
тар Комуністичної партії 
Фінляндії Віллє Пессі та 
інші.

Наприкінці на урочис
тому засіданні виступив 
Генеральний секретар 
ЦК КПРС тов. Л. І. Бреж
нєв.

Наше засідання, при
свячене 50-річчю Вели
кого Жовтня, сказав він, 

завершує свою роботу. 
Воно проходило в атмос
фері величезного підне
сення всієї партії, всього 
нашого народу, всієї на
шої країни. Тут, у цьому 
залі, перед нами немов
би знову пройшла вся 
славна піввікова історія 
Радянської держави.

Тов. Брежнєв підкрес
лив, що у виступах по
сланців усіх союзних рес
публік на уротистому за
сіданні прозвучала впев
неність у тому, що неру
шима єдність партії і на
роду, міцніюча дружба 
всіх Народів СРСР і далі 
залишатимуться непо
хитним фундаментом 
дальших успіхів Батьків
щини Великого Жовтня, 
її переможного руху до 
комунізму.

Від імені всього радян
ського народу тов. Бреж
нєв палко подякував на
шим зарубіжним друзям 
за сердечні привітання, 
за висловлені в них по
чуття братерської друж
би до нашої країни.

Спільне урочисте засі
дання Центрального Ко
мітету КПРС, Верховної 
Ради СРСР і Верховної 
Ради РРФСР, присвячене 
50-річчю Великої Жовт
невої соціалістичної ре
волюції, оголошується 
закритим.

Учасники засідання з 
піднесенням співають 
партійний гімн «Інтерна
ціонал».

(ТАРС).

Гомонить площа імені Кі
рова. Сюди па урочисте від
криття тролейбусної лінії зі

бралися позавчора тисячі кіро- 
ПАТІГМиїНГІ. воградиів' Друга, година дня До 
1101 ЮппЛпОЬ центру міста під їжджае голубим 

красень. За ним другий, третій... 
АВТОБУСИ Вишиковується ціла низка нових 

машин. На їх бортах червоні по
лотнища: «Слава 50-річчю Жовт-

...І

ня!», «Ювілейний подарунок кіро- 
воградцям», «Дякуємо будівельни
кам!».

...Короткий мітинг. І ось перший 
секретар міськкому партії І. П. Ва- 
лявськнй під оплески присутніх 
розрізає червову стрічку.

В тролейбусах перші пасажири — 
будівельники, електромонтажники, 
шляховики та всі інші, хто дав

житгя 15-кілометровій магістралі.
А вчора на плоті зібрались 

піонери міських шкіл. Вони пуска
ли свій тролейбус, виготовлений із 
зібраного ними металолому. В уро
чистій обстановці хлопчики і дів
чатка вручили водієві ключі, нака
зали йому берегти машину і, як 
справжні контролери, відправились 
у пробний рейс.

...Тролейбусну лінію здано в екс
плуатацію. Кіровограді одержали 
хороший подарунок на свято. Від 
цієї новини, мабуть, тільки автобу
си зажурились, яким довелось по
тіснитись, даючи дорогу електро
транспорту.

Л. ‘ОЛЕКСІЄНКО. 
Фото В. КОВПАКА.

М1
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ПОНЕДІЛОК. С листопада.

Перша програма. 10.00 — «Слу
хай нас. Батьківщино'». Рапорт 
піонерів України на честь 
50-річчя Радянської влади. (К). 
10.15 — Для юнацтва «Супут
ник». (Дніпропетровськ). 10 40 — 
«Штурм Зимового». Розповідь 
старого більшовика О. Неволі- 
на. (К). 11.05 — «Моя револю
ція». Телефільм. (Миколаїв).
І2.45 — Наша афіша. (К). 12.53 
— «На меридіанах України». 
Святковий випуск. (К). 13.50 — 
Урочисте засідання Московсько
го обласного і міського коміте
тів КПРС, обласної і міської

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ

ІДША АДРЕСА і ТЕЛЕФОНИ

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального 

секретаря — 45-35, відділів — 45-36.

Ради депутатів трудящих, при
свячене 50-річчю Великої Жовт
невої соціалістичної революції. 
Трансляція з Кремлівського Па
лацу з'їздів. 19.00 — Святковий 
концерт. Трансляція з Кремлів
ського Палацу з’їздів. 20.57 — 
Програма передач. (К). 21.00 — 
Спецвипуск теленовин. (М). 
21.30 — Художній фільм «Ленін 
у Жовтні». (М). 23.10 — «За
владу Рад». Лігературно-музич- 
иа композиція. (К).

ВІВТОРОК, 7 листопада. 
Перша програма. 0.15 — «З свя
том Великого Жовтня». (Ю.9.45 
— Військовий парад і демон
страція трудящих, присвячені 
50-річчю Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. Репор
таж я Красної площі і Хреща
тика. 15.40 — «Від лютого до 
Жовтня». «Революція зверши
лась’.». (Ленінград). 16.00 — 
Програма кольорового телеба
чення. (М). 17 30 — «Ювілейний 
Жовтень». Репортаж з Красної 
площі. (Повторення у відеоза- 
пнсу). (М). 19.30 — «На вог

ник». Святковий випуск. (М). 
21.20 — «Жовтневий ритуал
«Аврори». Передача, присвяче
на 50-річчю Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. (М). 
22.00 — Кіровоградщина свят
кує. (Кіровоград). 22.40 — Фільм- 
концерт. (Кіровоград). 23.40 —• 
Святкує Радянська Україна. 
Спецвипуск телевістей. (К).

СЕРЕДА, 8 листопада. Перша 
програма. 10.00 — «Будильник». 
(М) 10.30 — «Слухай нас. Бать
ківщино!». (Мінськ). 10.45 — Ре
портаж про народні гуляння. 
(М). 11.00 — Великий концерт 
ленінградської піонері/. (Ленін
град). 11.35 — «Влада — Ра-. 
дамі Земля — селянам! Мир — 
народам». (М). 12.05 — «1 на
вкруги забуяв Жовтень». Свят
ковий піонерський концерт. (К). 
12.35 — «Штурм Перекопу». 
Розповідь старого більшовика 
С. Кондратьева. (К). 13.15 —
«Квітуча Україна». Фоторепор
таж. (К). 13.25 — «Жовтневі мо
тиви». Літературна передача. 
(К). 14.00 — Фінал Кубка СРСР 

з футбола. «Динамо» (М) — 
ЦСКА. 15.45 — Країна святко
ва. (М). 16.30 — Буйііоцвігтя та
лантів. Фільм-концерт. (К). 17.00
— Першість СРСР з футбола. 
«Динамо» (К) — «Крила Рад» 
(Куйбишев). 18.45 — Святкує Ра
дянська Україна. Спецвипуск те
левістей. (К). 19.30 — Концерт 
майстрів мистецтв. (К) 20.30 — 
Кіровоградщина святкує. (Кіро
воград) 20.50 — Телефільм. (Кі
ровоград). 21.00 — «КВН-67». 
(М).

ЧЕТВЕР, 9 листопада. Пер
ша програма. 10.00 — «Слухай 
нас, Батьківщино!». (Челя
бінськ), 10.15 — «Чудо-зернят- 
ко». Прем’єра телефільму. (М).
10.45 — Для школярів «Ходза, 
Глюба». Прем’єра телеспектак
лю. (Ленінград), 13.35 — еРовес- 
ник Жовтня». «Доменщик 
Чернецький». (Дніпропе
тровськ). 13.50 — Літературний 
театр. О. Драбкіна — «Три зу
стрічі». (М). 14.30 — «На вог
ник». (М). 16.00 — Першість
СРСР з хокею. ЦСКА — СКА. 
(Ленінград). 18.20 — «Добрий 
вечір Вам, добрі люди». (К). 
19.00 — О. Рябов — «Весілля в 
Малинівці». Спектакль Київ
ського театру оперети. 22.30 — 
Естрадний концерт. (Львів).

П’ЯТНИЦЯ 10 листопада. 
Перша програма. 16.50 — «Слу
хай нас, Батьківщино!». (Тал- 
лін). 17.05 — «Край рибацький». 
Телефільм. (Владивосток). 17.40
— Б ефірі «Молодість». (М). 

18.00 — Телевісті. (К). 13.20 — 
«Подорож за три моря». Пре
м’єра телевізійного докумен
тального фільму. (М). 18.50 — 
Наші репортажі. (Кіровоград). 
19.00 — Телефільм. (Кірово
град). 19.10 — «Чернона гвозди
ка». Хореографічна композиція. 
(Дніпропетровськ). 20.00 — Еста
фета новин. (М). 21.00 — «Бала
да про комісара». Прем’єра ху
дожнього телефільму. (М). 22.20
— Святковий концерт. (Запис по 
трансляції з Жовтневого Пала
цу культури від 5 листопада).

Друга програма. 11.00 — «За
недбане королівство». Теле
фільм. (Дніпропетровськ). 18.50
— «Корбуда». Мультфільм. (К).

СУБОТА, 11 листопада. Пер
ша програма. 10.00 — Гімнасти
ка для всіх. (М). 10.30 — «Лісо
ві галявини». Телефільм. (М). 
11.00 — «Пісні з полонини». 
Концерт Буковинського ансамб
лю пісні і танцю. (Чернівці). 
11.40 — Для школярів. «Веселі 
сновидіння». Телеспектакль. 
(М). 17.00 — «Клуб кіномандрів- 
ипків». (М). 18.00 — Телевісті. 
(К). 18.20 — «Пісні з полони
ни». Концерт Буковинського ан
самблю пісні і танцю. (Повто
рення в запису на відсоплівку), 
(К). 19.00 — «їх знали тільки в 
обличчя». Художній фільм. (К). 
20.30 — Телеповннн. (М). 21.00 — 

«Театри, народжені Жовтнем». 
(Московський державний акаде
мічний театр імені Євг. Вахтаїі- 
гова). (М).

Друга програма. 11.00 — Ху
дожній фільм «Голова». (Дні
пропетровськ). 19.00 — «Майор 
Вихор». Телефільм. 3-я серія. 
(М).

НЕДІЛЯ, 12 листопада. Пер
ша програма. 10.00 — «Будиль
ник». (М). 10.30 — Концерт ан
самблю пісні і танцю Свердлов- 
ського палацу піонерів. (Сверд?"- 
ловськ). 11.00 — Для дошкільни
ків 1 молодших школярів. «По
дарунки друзів». «Глобус». 
Лялькова вистава. (М). 11.30 
Концерт капели «Думка». (К). 
13.00 — Для воїнів Радянської 
Армії і Фолту. «Костянтин За- 
слонов». (Мінськ). 13.30 — Про
грама кольорового телебачення. 
(М). 16.55 — Наша афіша. (К). 
17.00 — Першість СРСР з фут* 
бола. «Динамо» (К) — ЦСКА.
18.45 — «ТЕК-67». (К). 19.10 — 
«Кавказька полонянка». Ху
дожній фільм. (К). 20.30 — Гс- 
леновнни. (М). 21.00 — «Вечірні 
зустрічі». (М). 22.00 — В ефірі 
«Молодість». «Горизонт». (Ле
нінград).

Друга програма. 19.00 — Ху
дожній фільм «їх знали тільки 
в обличчя». (М).
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