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УРОЧИСТЕ 
ЗАСІДАННЯ 
В КІРОВОГРАДІ

Вчора в Кіровограді 
відбулося спільну уро
чисте засідання обласно
го комітету КП України 
і обласної Ради депута
тів трудящих з участю 
партійних, радянських, 
громадських організа
цій, представників 
дящих Кіровограда 
воїнів гарнізону, 
свячене 50-річчю 
кого Жовтня.

З доповіддю «50 ро
ків Великої Жовтневої 
соціалістичної револю
ції» на засіданні висту
пив перший секретар об
кому партії М. М. Ко- 
бдльчак.ОРДЕНИ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ— МОСКВІІ ЛЕНІНГРАДУ

За видатні заслуги 
трудящих Москви і Ле
нінграда в революційно
му русі, у Великій Жовт
невій соціалістичній ре
волюції і великий вклад 
у становлення та зміц
нення Радянської влади, 
за мужність і героїзм, 
виявлені в боях з воро
гами Радянської держа
ви, за успіхи в будівни
цтві комунізму Прези
дія Верховної Ради 
СРСР нагородила міста 
Москву і Ленінград ор
денами Жовтневої Ре
волюції.



2 стоп.

про спільне урочисте висідання Центрального 
Комітету Комуністичної партії України 

Української РСРі Верховної Ради
У Києві, в Жовтневому Палаці культури, 5 

листопада 1967 року відбулося спільне урочис
те засідання Центрального Комітету Комуніс
тичної партії України і Верховної Ради Укра
їнської РСР, присвячене 50-річчю Великої 
Жовтневої соціалістичної революції.

Засідання відкрив вступною промовою член 
Політбюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК 
КП України тов. П. Ю. ШЕЛЕСТ.

Присутні у залі одностайно обрали почесну 
президію урочистого засідання в складі Політ
бюро ленінського Центрального Комітету Ко
муністичної партії Радянського Союзу.

З доповіддю «50 років Великої Жовтневої 
соціалістичної революції» виступив тов. П. 10. 
ШЕЛЕСТ.

В урочистому засіданні Центрального Комі
тету КП України і Верховної Ради Україн
ської РСР взяли участь члени і кандидати в 
члени ЦК КП України, члени Ревізійної комі
сії КП України, депутати Верховних Рад 
$РСР і УРСР, ветерани партії, активні учас
ники Жовтневої революції та громадянської 
війни, керівні працівники республіканських мі
ністерств, відомств і організацій, передовики 
промисловості і сільського господарства Укра
їни, представники громадськості і трудящих 
Києва, діячі науки, літератури і мистецтва, 
воїни Радянської Армії, молодь, зарубіжні 
гості, що прибули на святкування 50-річчя Ве
ликого Жовтня.

Після доповіді з вітальною промовою від 
імені учасників Жовтневої революції, ветера
нів партії виступив член КПРС з 1917 року 
тов. М. 1. МЕЛЬНИК.
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Потім промову виголосив, гаряче зустріну
тий присутніми, керівник делегації Італійської 
комуністичної партії, член Керівництва ІКП 
тов. УМБЕРТО ТЕРРАЧИНІ.

Від імені робітничого класу України висту
пив токар Харківського тракторного заводу, 
депутат Верховної Ради СРСР тов. М. Є. МІ
РОШНИЧЕНКО.

Слово надається гаряче зустрінутому при
сутніми керівникові делегації Ліванської ко
муністичної партії, Генеральному секретареві 
ЦК партії тов. НІКОЛІ ШАУЇ.

Карбуючи крок, під звуки маршу до залу 
входять з бойовими, овіяними славою прапора
ми воїни Радянської Армії. Учасники урочис
того засідання бурхливими оплесками зустрі
чають доблесних захисників соціалістичної 
Батьківщини, які стоять на варті всесвітньо- 
історичних завоювань Великого Жовтня.

Зі словами сердечного привітання від імені 
солдатів, сержантів, офіцерів і генералів, усіх 
воїнів Радянської Армії до учасників урочис
того засідання звернувся генерал-полковник 
авіації, член ЦК КП України, депутат Верхов
ної Ради СРСР, тричі Герой Радянського Сою
зу тов. О. І. ПОКРИШК1Н.

З вітальною промовою від імені колгоспного 
селянства України виступив бригадир трак
торної бригади колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
Новоукраїнського району, Кіровоградської об
ласті, депутат Верховної Ради СРСР, двічі Ге
рой Соціалістичної Праці тов. О. В. ГІТАЛОВ.

Слово надається гаряче зустрінутому при
сутніми члену Політбюро, секретарю Цент
рального Комітету Комуністичної партії 
Австрії тов. ФРІДЛЮ ФЮРНБЕРГУ.

__________________ — Лй 138 (838)----------

Від імені колективу Академії наук УРСР, 
вчених, усієї інтелігенції республіки учасників 
урочистого засідання привітав президент Ака
демії, член ЦК КП України, депутат Верхов
них Рад СРСР і УРСР, лауреат Ленінської І 
Державної премій тов. Б. Є. ПАТОН.

Гаряче був зустрінутий виступ Генерально
го секретаря Комуністичної партії Венесуели 
тов. ХЕСУСА ФАРІА.

засідання сердечно привіталиУрочисте
представники комсомолу і молоді України. 
Від їх імені з промовою виступила робітниця 
київського заводу «Точелектроприлад» НІНА 
МОСІРЧУК.

Присутні гаряче зустріли виступ члена По
літичної комісії, секретаря Центрального Ко
мітету Гватемальської партії праці тов. МІГЕ- 
ЛЯ РОДР1ГЕСА.

Потім виголошує промову гаряче зустріну
тий присутніми Генеральний секретар Кому
ністичної партії Канади тов. УІЛЬЯМ КАШ
ТАН.

На засіданні виступив гаряче зустрінутий 
присутніми член Політбюро, секретар ЦК Ту
ніської комуністичної партії тов. МУХАММЕД 
ХАРМЕЛЬ.

Звучать піонерські горни. Під звуки маршу 
до залу входять піонери. Учасники засідання 
стоячи вітають юних ленінців. Піонери дають 
партії клятву на вірність ленінським ідеалам.

Із заключною промовою на засіданні висту
пив тов. П. Ю. ШЕЛЕСТ.

З великим піднесенням учасники урочистого 
засідання прийняли вітального листа Цент
ральному Комітетові Комуністичної партії 
Радянського Союзу, Президії Верховної Ради 
СРСР і Раді Міністрів СРСР.

На цьому спільне урочисте засідання Цент
рального Комітету КП України і Верховної 
Ради Української РСР, присвячене 50-рІччю 
Великої Жовтневої соціалістичної революції, 
оголошується закритим.

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

• ««Центральному Комітетові Комуністичної партії
Радянського Союзу,
Президії Верховної Ради Союзу РСР,
Раді Міністрів Союзу РСР

У хвилюючі дні славного півстолітньо
го ювілею Великої Жовтневої соціа
лістичної революції ми, учасники уро
чистого засідання Центрального Комі
тету Комуністичної партії України і 
Верховної Ради Української РСР, ви
словлюючи думи і почуття комуністів і 
всього українського народу, шлемо по
лум’яні, сердечні вітання Центрально
му Комітетові Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, Президії Верховної 
Ради і Раді Міністрів Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік.

Півстоліття живе, міцніє і квітне пер
ша в світі держава робітників і селян. 
Здійснилися споконвічні мрії трудового 
народу. Розумом і руками радянських 
людей вперше на земній кулі створено 
соціалізм і зводиться світла будова ко
мунізму. В цьому гордість і слава на
шої партії, нашої великої Батьківщини!

В буремному 1917 році пліч-о-пліч з 
російськими братами, всіма трудящи
ми країни український народ став під 
всеперемагаючий прапор Великого 
Жовтня. Під цим прапором у ті історич
ні дні при єдиній дії пролетарів велико
руських і українських була створена 
вільна, соціалістична Україна.

Натхнеш генієм В. І. Леніна, згурто
вані волею партії народи нашої багато
національної Вітчизни розгромили воро
гів .пролетарської революції, відстояли 
завоювання соціалізму, врятували люд
ство від загрози фашистського понево
лення. Кров, пролита трудящими Краї
ни Рад, їх спільна праця на оновленій 

землі навіки освятили і возвеличили 
нашу Батьківщину — великий Радян
ський Союз.

І нині, коли над світом сяють серп і 
молот, наша ленінська правда і велич 
здобутків народних, ми славимо незлам
ний Союз Радянських Соціалістичних 
Республік!

В братній сім’ї народів між рівними 
рівна, між вільними вільна пишно роз
квітла Радянська Україна. Під зорею 
Жовтня вона здобула свободу і стала 
високорозвинутою соціалістичною дер
жавою. В її досягненнях відбиваються 
грандіозні звершення всього Радян
ського Союзу. Тепер Україна — це край 
могутньої індустрії, великого соціаліс
тичного сільського господарства, пере
дової науки і культури.

Робітники, колгоспники, інтелігенція 
зустрічають 50-річчя Жовтня новими 
трудовими перемогами. План десяти 
місяців по випуску промислової про
дукції завершено достроково. Вітчизна 
одержала додатково 
вугілля, залізної руди 
мільярд кіловат-годин 
багато машин, товарів 
ку. Перевиконані державні плани заку
пок сільськогосподарської продукції. У 
засіки Батьківщини засипано понад 750 
мільйонів пудів українського хлібаї

Українські вчені і митці вносять свій 
щедрий вклад у розвиток вітчизняної 
і світової науки і культури.

Ми горді з того, що самовіддана пра
ця трудящих республіки одержала ви
соку оцінку. Присудження Українській 

мільйони тонн 
і /леталу, понад 

електроенергії, 
народного вжит-

РСР Пам’ятного прапора ЦК КПРС, Пре
зидії Верховної Ради СРСР, Ради Мі
ністрів СРСР і ВЦРПС окриляє робітни
чий клас, колгоспне селянство, трудову 
інтелігенцію України на нові звершення 
в ім’я торжества безсмертних ленін
ських ідей.

Однією з найяскравіших рис нашого 
суспільного ладу є постійна турбота про 
всебічне задоволення матеріальних і 
духовних потреб людини. У Комуністич
ної партії і Радянського уряду немає 
інших інтересів, ніж інтереси народу. 
Піклування про благо і щастя радян
ських людей становить головний зміст 
всієї їх діяльності.

П’ятдесят героїчних літ високо несе 
наша партія прапор марксизму-ленініз- 
му і пролетарського інтернаціоналізму. 
Сьогодні під цим прапором разом з Ра
дянським Союзом виступають соціаліс
тичні країни Європи, Азії і Америки. У 
найвпливовішу політичну силу сучаснос
ті перетворився міжнародний комуніс
тичний рух. Незгасним вогнем палають 
класові битви у країнах капіталу. Зазна
ла остаточного краху система колоніа
лізму.

Весь розвиток людства проходить під 
впливом ідей Великого Жовтня. І як би 
не лютував імперіалізм, до яких би 
авантюр не вдавався, йому не зупинити 
революційного поступу історії.

Трудящі, всі прогресивні люди світу 
рішуче виступають проти агресивної 
війни США у В'єтнамі, провокацій імпе
ріалістів на Близькому Сході. Ми ніколи 
не допустимо, щоб здійснилися войов

ничі зазіхання боннських реваншистів.
Український народ одностайно під

тримує зовнішню політику Комуністич
ної партії і Радянського уряду, буде І 
далі всіма силами боротися проти під
ступних намірів імперіалістів, неухиль
но підвищувати політичну пильність, 
зміцнювати обороноздатність Радян
ського Союзу.

Ми урочисто заявляємо: український 
народ був, є й завжди буде відданий 
своїй рідній Комуністичній партії, свя
щенній дружбі народів-братів. 8 мудро
му керівництві партії, у перемогах бу
дівництва комунізму, у дружбі наро
дів — наше щастя, наша сила, наше 
грекрасне майбутнє.

Комуністи, всі трудящі України в цей 
урочистий час святкування 50-річчя Ве
ликої Жовтневої соціалістичної револю
ції клянуться рідній партії, її ленінсько
му Центральному Комітетові і Радян
ському урядові, що вони мобілізують 
всі свої сили і енергію на боротьбу за 
дальший розквіт економіки і культури 
Радянської держави, зміцнення її мо
гутності в ім’я торжества комунізму.

За ленінською партією, на чолі з пар
тією йшов і завжди йтиме народ Ра
дянської України!

Хай живуть 50-і роковини Великої 
Жовтневої соціалістичної революції!

Хай живе героїчний радянський на
род — прапороносець миру і прогресу, 
будівник комунізму!

Слава ленінській Комуністичній партії 
Радянського Союзу — натхненнику і ор
ганізатору всіх наших перемог!
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ПРАПОРОМ ЖОВТНЯ-
ПЕРЕМОГИ КОМУНІЗМУ!

Червоно - лазур о в и й 
Державний прапор Ук
раїнської РСР гордо ма
йорить над куполом 
Жовтневого Палацу куль
тури. 5 листопада тут від
крилось спільне урочис
те засідання Центрально
го Комітету Комуністич
ної партії України і 
Верховної Ради Україн
ської РСР з участю пар
тійних, радянських і гро
мадських організацій, 
представників трудящих 
м. Києва і воїнів Радян
ської Армії, присвячене 
50-річчю Великої Жовтне
вої соціалістичної рево
люції.

В святково прикраше
ному залі зібралися чле
ни і кандидати в члени 
ЦК КП України, члени 
Ревізійної комісії КП 
України, депутати Вер
ховних Рад СРСР і УРСР, 
ветерани партії, активні 
учасники Жовтневої ре
волюції та громадянської 
війни, керівні працівники 
республіканських міні
стерств, відомств і орга
нізацій, передовики про
мисловості сільського гос
подарства України, пред
ставники всіх областей 
республіки, діячі науки, 
літератури і мистецтва, 
воїни Радянської Армії, 
молодь, зарубіжні гості, 
що прибули на 
ня 50-річчя 
Жовтня.

Оплесками 
присутні появу
керівників Комуністичної 
партії і уряду України.

Від імені Політбюро 
КП України, Президії 
Верховної Ради, Ради Мі
ністрів УРСР урочисте за
сідання відкрив член По
літбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар LLK КП Ук
раїни П. Ю. Шелест.

Лунають державні гім
ни СРСР та УРСР.

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

Під звуки маршу до за
лу вноситься прапор дві
чі орденоносної Україн
ської Радянської Соціа
лістичної Республіки.

Тов. П. Ю. Шелест пові
домляє, що 
Центрального 
КПРС, Президії 
ної Ради СРСР,
ністрів СРСР, ВЦРПС Ра
дянська Україна на честь 
50-річчя Великого Жовт
ня за заслуги в розвит
ку соціалістичної еконо
міки і культури нагород
жена Пам’ятним 
ром, і оголошує 
шення.

Під бурхливі 
присутніх прапор вноси
ться до залу і встанов
люється на сцені.

Головуючий — кандидат 
в члени Політбюро ЦК 
КПРС, Голова Ради Мі
ністрів УРСР В. В. Щер- 
бицький надає слово для 
доповіді «50 років Вели
кої Жовтневої соціаліс
тичної революції» П. Ю. 
Шелесту.

За дорученням Цент
рального Комітету Кому
ністичної партії України, 
Президії Верховної Ради 
і Ради Міністрів УРСР 
він гаряче привітав і по
здоровив присутніх, весь 
багатомільйонний тала
новитий і працьовитий 
український народ з 
50-річчям Великої Жовт
невої соціалістичної ре
волюції.

З і 4 листопада, продов
жує доповідач, • Москві

святкуван- 
Великого

зустріли 
в президії

рішенням 
Комітету 
Верхов- 

Ради Мі-

прапо- 
це рі-

оплески

відбулось спільне уро
чисте засідання Цент
рального Комітету КПРС, 
Верховної Ради Союзу 
РСР і Верховної Ради 
Російської Федерації, 
присвячене 50-річчю 
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції. Юві
лейні торжества вилили
ся в яскраву демонстра
цію інтернаціональної 
єдності міжнародного 
комуністичного і робіт
ничого руху, палкої лю
бові трудящих всіх країн 
до партії 
Батьківщини 
революції, 
радянського

Всі ми перебуваємо під 
впливом цієї знаменної 
події і глибокої, змістов
ної надихаючої доповіді 
Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша Бреж
нєва на урочистому за
сіданні.

В цій доповіді розкри
то всесвітньо-історичне 
значення Великої Жовт
невої соціалістичної ре
волюції, зроблені важли
ві оцінки основних ета
пів розвитку радянського 
суспільства, визначені 
перспективи і головні 
завдання комуністичного 
будівництва. В ній пока
зана послідовна бороть
ба КПРС за згуртованість 
всіх революційних сил 
сучасності, викладені
принципи і напрямки зов
нішньої політики нашої 
партії і Радянської дер
жави.

Далі тов. П. Ю. Шелест 
говорить, що в ці ювілей
ні дні український народ, 
всі радянські люди з гор
дістю оглядають п’ятде
сятирічний шлях бороть
би і творення, шлях важ
ких випробувань і само
відданої праці, легендар
ної мужності і відваги. і

Великим щастям 
раїнського наооду є те, 
що його боротьбу за со
ціальне і національне ви
зволення освітлював геній 
Володимира Ілліча Лені
на, що Ленін брав безпо
середню участь у ство
ренні і зміцненні Укра
їнської Радянської дер
жави.

Великий Ленін постійно 
спрямовував роботу
більшовицьких організа
цій, брав активну участь 
у створенні Комуністич
ної партії України. Діючи 
як один з бойових заго
нів КПРС, Комуністична 
партія України твердо і 
послідовно боролася і 
бореться за здійснення 
ідей Великого Жовтня, за 
проведення в життя ле
нінської генеральної лінії 
партії.

Доповідач підкреслює, 
що найтяжчим випробу
ванням для нашої країни 
була Велика Вітчизняна 
війна, нав’язана гітлерів
ською . ...
дянський народ вистояв і 
переміг тому, що захи
щав великі здобутки 
Жовтня, боровся під пра
пором Леніна. Він мав 
могутні Збройні Сили, 
розвинуту економіку і 
найпередовіший у свМ 
державний і суспільний 
лад. Цей сплав сили духу 
народного і воєнно-еко
номічного потенціалу ви
явився нездоланним для 
ворога.

і Завдяки героїчній пра-
• ці трудящих наша країна
* швидко залікувала рани 

війни. Радянська Вітчизна 
набирала сил. В цей свят
ковий день, говорить до-

Леніна, до 
Жовтневої 

до великого 
народу.

ук-

Німеччиною. Ра-

повідач, ми пишаємося 
величезними успіхами 
всіх радянських народів- 
братів, як своїми. В боях 
і в труді, в роки лихоліть 
і мирного творення ми 
завжди були разом.

Від імені українського 
народу тов. П. Ю. Ше
лест передав найщирішу 
подяку народам респуб- 
лік-сестер, побажав їм 
нових звершень у спіль
ній боротьбі за побудову 
комунізму.

Значне місце в допові
ді було приділено успі
хам українського народу 
в розвитку економіки і 
культури. За роки Радян
ської влади під керівниц
твом Комуністичної пар
тії він перетворив свою 
республіку з напівколо
ніальної околиці цар
ської Росії в могутню ін
дустріально - колгос п н у 
державу з високорозви- 
нутою наукою і культу
рою.

Вільна соціалістична 
праця породила масовий 
рух новаторів, залучила до 
натхненної творчості мі
льйони робітників, кол
госпників, інтелігентів. 
Патріотичні починання ба
гатьох передовиків на
родного господарства 
республіки знайшли під
тримку і поширення по 
всій країні. За самовідда
ну працю півмільйона 
трудящих на Україні на
городжені орденами і 
медалями, близько двох 
з половиною тисяч удо
стоєні звання Героя Соці
алістичної Праці.
На прапорі України чер

воним золотом сяють 
два ордени Леніна — 
найвища відзнака трудо-

вих подвигів українського 
народу. За заслуги в роз
витку економіки і куль
тури нашій республіці, 
вручено на вічне збері
гання Пам’ятний прапор 
ЦК КПРС, Президії Вер
ховної Ради СРСР, Ради 
Міністрів СРСР та ВЦРПС, 
встановлений на честь 
50-річчя Великої Жовтне
вої соціалістичної рево
люції.

Комуністи, всі трудящі 
республіки висловлюють 
сердечну вдячність Цент
ральному Комітетові 
КПРС і Радянському 
урядові за високу оцін
ку доблесної праці і рат
них подвигів українсько
го народу. Ця оцінка ок
рилює робітників, кол
госпників, інтелігенцію 
України, надихає їх на 
нові перемоги в ім’я 
торжества комунізму.

Доповідач докладно 
розповідає про піклуван
ня Комуністичної партії і 
Радянського уряду про 
піднесення матеріального 
і культурного рівня укра
їнського народу, про роз
ширення мережі учбових, 
культурно-освітніх, ме
дичних, торговельних за
кладів, про широкий роз
мах житлового будівни
цтва. Він говорить, що у 
відповідності з рішення
ми вересневого Пленуму 
ЦК КПРС та третьої сесії 
Верховної Ради СРСР на
селення України додатко
во одержить понад 1 міль
ярд 120 мільйонів карбо
ванців на рік.

Радянський народ, про
довжує тов. П. Ю. Ше
лест, вступає в своє дру
ге півстоліття озброєним 
широкою програмою 
дальшого піднесення еко-

номіки, науки і культури, 
виховання нової людини. 
Зараз всі наші зусилля 
зосереджені на виконан
ні рішень XXIII з’їзду 
КПРС, накреслень п’яти
річки, яка є важливим 
кроком у створенні мате
ріально-технічної бази ко
мунізму.

Доповідач характери
зує народногосподарські 
плани на 1968—1970 роки, 
говорить про успіхи тру
дящих республіки в юві
лейному році, гаряче ві
тає колективи, нагород
жені пам’ятними прапо
рами.

В наші дні, коли будів
ництво комунізму стало 
практичним завданням 
партії і народу, незмірно 
зростає роль виховання 
радянських людей в ре
волюційному, класовому 
дусі. Ми повинні вести 
рішучу боротьбу з бур
жуазною ідеологією, не
ухильно підвищувати по
літичну пильність мас. 
Це одне з важливих зав
дань партійних організа
цій.

Заключну частину своєї 
доповіді тов. П. Ю. Ше
лест присвятив впливові 
ідей Жовтня на револю
ційне перетворення світу.

На закінчення він гово
рить:

— Наші батьки, само
віддані борці за перемо
гу соціалістичної рево
люції, відстояли на бари
кадах, в боях і в труді ве
личні ідеали Жовтня і 
вручили нам як священ
ну естафету безсмертні 
ленінські заповіти. Кому
ністи України, весь укра
їнський народ будуть 
завжди вірні всеперема- 
гаючому вченню Маркса,

Енгельса, Леніна, будуть 
самовіддано боротися за 
торжество комунізму.

В атмосфері великого 
патріотичного піднесення 
проходило спільне уро
чисте засідання ЦК КП 
України і Верховної Ради 
УРСР.^У^виступах пред
ставників трудящих рес
публіки звучала гордість 
за нашу соціалістичну 
Батьківщину, за величез
ні успіхи, одержані під 
керівництвом Комуніс
тичної партії.

Зі словами привітання 
до радянського народу 
виступили іноземні гості, 
які прибули на святку
вання 50-річчя Великого 
Жовтня.

Учасників спільного 
урочистого засідання ЦК 
КП України і Верховної 
Ради УРСР вітали пред
ставники Радянської Ар
мії, комсомолу і молоді, 
юні піонери.

З заключною промо
вою на засіданні висту
пив тов. П. Ю. Шелест.

З великим піднесенням* 
учасники урочистого засі
дання прийняли вітально
го листа Центральному 
Комітетові Комуністичної 
партії Радянського Сою
зу, Президії Верховної 
Ради СРСР і Раді Мі
ністрів СРСР.

На цьому спільне уро
чисте засідання Централь
ного Комітету КП України 
і Верховної Ради Україн
ської РСР, присвячене 
50-річчю Великої Жовтне
вої соціалістичної рево
люції, оголошується за
критим.

Учасники урочистого 
засідання з великим під
несенням співають партій
ний гімн «Інтернаціонал».

(РАТАУ).

КЕРІВНИКИ 
ПАРТІЇ І УРЯДУ 
ПОКЛАЛИ 
ВІНКИ 
ДО МАВЗОЛЕЮ 
В. І. ЛЕНІНА 
І МОГИЛИ 
НЕВІДОМОГО 
СОЛДАТА

У місті Леніна
ЛЕНІНГРАД. У місті Леніна півсто

ліття тому почалась Велика Жовтнева 
соціалістична революція. Ідеї 
відкрили нову еру в історії

Керівники Комуністич
ної партії Радянського 
Союзу і Ради и с ь к о г о 
уряду 6 листопада від
відали Мавзолей В. І. 
Леніна і поклали вінки.

Вінки покладено від 
Центрального Комітету 
КПРС, Президії Вер
ховної Ради СРСР і Ра

ди Міністрів СРСР.
При покладенні вінків 

були присутні товариші 
Л. І. Брежнєв. Г І. Во
ронов, А. П. Кириленко, 
О. М. Косигін, К- Т. Ма
зуров, А. Я. Пельше, 
М. В. Підгорний, Д. С. 
Полянський, М. А. Сус
лов, О. М. Шелепін, 
Ю. В. Андропов, В. В. 
Гришин, П. Н. Демічев, 
Д. Ф. Устинов, І. В. Ка- 
пітонов, Ф. Д. Кулаков, 
Б. М. Пономарьов, М. С. 
Соломенцев та інші.

Керівники Комуніс
тичної партії і Радян
ського уряду хвилиною 
мовчання вшанували па
м’ять вождя і вчителя, 
засновника першої у 
світі держави робітни
ків і селян, організатора 
і керівника Радянського 
уряду Володимира Іллі
ча Леніна.

Жовтня 
людства, 

стали провідною зіркою для борців за 
свободу, демократію і соціалізм на всіх 
континентах планети.

5 листопада в місті, де перемогла со
ціалістична революція, в новому веле
тенському концертному залі «Жовтне
вий» відбулось урочисте засідання, при
свячене 50-річчю Великої Жовтневої 
соціалістичної революції.

Палкими оплесками вітали учасники 
засідання Генерального секретаря ЦК 
Комуністичної партії Радянського Сою
зу Л. І. Брежнєва, Голову Президії 
Верховної Ради СРСР М. В. Підгорно- 
го, Голову Ради Міністрів СРСР О. М. 
Косигіяа, а також членів делегацій ко
муністичних партій Франції, Іспанії, 
Марокко, Мексіки, делегацій Націо
нального фронту визволення Південно-

Урочисте
МОСКВА. У Кремлів

ському Палаці з’їздів 6 
листопада відбулось 
урочисте засідання Мос
ковського міського і 
Московського обласного 
комітетів партії, Москов
ської міської і Москов
ської обласної Рад депу
татів трудящих, присвя
чене 50-річчю Великої 
Жовтневої соціалістич
ної революції.

Бурхливими оплеска
ми учасники засідання 
вітали керівників Кому
ністичної партії і Радян
ського уряду, глав пар-

го В'єтнаму та інших зарубіжних гостей.
У залі'були ветерани революції і гро

мадянської війни, новатори ленінград
ських підприємств, будов, радгоспів і 
колгоспів, визначні воєначальники.

З промовою на засіданні виступив 
Генеральний секретар ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєв. Він оголосив також привітан
ня трудящим Леніні рада від Централь
ного Комітету КПРС, Президії Верхов
ної Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР.

Потім М. В. Підгорний зачитав Указ 
Президії Верховної Ради СРСР про на
городження міста Леніна орденом 
Жовтневої Революції. Під тривалі оп
лески він прикріпив орден до прапора 
Ленінграда.

З великим піднесенням учасники уро
чистого засідання прийняли вітального 
листа па адресу Центрального Комітету 
КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, 
Ради Міністрів СРСР.

(ТА PC).

засідання в Москві
тійно-урядових делега
цій соціалістичних країн, 
братніх комуністичних і 
робітничих партій, інших 
зарубіжних гостей.

З словами привітан
ня від Центрального Ко
мітету партії, Президії 
Верховної Ради СРСР і 
Ради Міністрів СРСР ви
ступив член Політбюро 
ЦК КПРС, Голова Ради 
Міністрів СРСР О. М. 
Косигін.

Голова Президії Вер
ховної Ради СРСР М. В. 
Підгорний оголосив 
Указ Президії Верховної

І

Ради СРСР про нагород
ження міста Москви ор
деном Жовтневої Рево
люції. Під бурхливі оп
лески він прикріпив ор
ден до прапора міста- 
героя.

Учасники 
засідання 
піднесенням 
вітальний лист на адре
су Центрального Комі- 
тету КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР, 
Ради Міністрів СРСР.

(ТАРС).

урочистого 
з великим 

прийняли
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МОРЕ, ГРАЙ!

Горять

БАГРЯНИМ вітер
В шерензі залізній, вічній 
Матросові!

і Гастедло,.
Хай славляться владні кроки 
Походів, 

боїв
і звершень. ’

Ти в тридцять змужнілих років 
Був скрізь, комсомоле, першим.

Червоні, ве
ник — зітер.

З полі каітлн маки, 
мов жарини. А понад 
Біг поміж пелюсток вітер і ВІД того 
здавався багряним.

На його очі падало небо. Спершу 
сине-снне, а потім чорне иебо леті
ло на його непокриту голову.

А руна пестила маків цвіт.
А крізь солдатську сорочку 

ступала на грудях багряна 
І важкий колос схилився 
думав свою думу.

Потім прийшли дівчата I 
лі посіяли маки.

Проростав той цвіт у мій . . 
шумовуз над степом багряний вітер

У моєму КОЛОСІ — ЙОЮ КОЛОС.
У моєму ГОЛОСІ — його ГОЛОС.
Бо немає тій славі ані кінця ні 

краю, що широко розпростерла над 
степом крила червоних прапорів.

про- 
квітка 

^ад ним, 

на моги-

День, ви-

Вийди в степ, наслухай його доб
ру мову, вклонися дорозі, що біжить 
з-за далекого горизонту о твої ши
роко відкриті зіниці. 1 тоді чарів
ність світу озветься до тебе струна
ми скрипки, струнами гарячого 
серця.

Вона у кожній кровинці, 
Вона у кожній билинці, 
Долею молодою 
Голубиться надо мною.

Хто він був?
Комсомолець.
Якого роду-племеиі? 
Радянського. 
Що любив ОІН?
Багряний вітер, жовтневий ві-

ОДА КОМСОМОЛУ

||

У Ленінську правду вірте!
В її перемогу!
Бо вігер, Багряний вітер
Горта

сторінки
епохи.

Минуле тривожним птахом 
Кружляє над світом білим.

.0 вітер червоних стягів,
Дай ранкам прийдешнім крила! 
І настрою небо квітами
Квітчає

святковий
щем.

Сіяють високі літери —• 
ВЛКСМ.
То юнь’в урочистім рапорті 
Ззітує Жовтневим дням 
Сонцями на гордім прапорі 
П’ять орденів пломеиять

Хай славляться далі зоряні, 
Що в сурми гучні заграли! 
Корчагіни невпокорені 
Крізь димні летять 
Хай славиться труд 
Що першим 

рвав 
фінішу 

Здіймаються в небо домни 
Жар-птицями п’ятирічки. 
Хай слава ясна велично 
Безсмертя дороги стелить,

Б1С 024КХ

заграви, 
невтомний,

стрічку!

Індекс ОН 97,

Хай райдужно слава лине! 
Хай криляться пружні весла! 
Над обріями цілинними 
Дзвенять хліборобські весни 
А в пам’яті, ніби в кратері. 
Роки,

як віки,
гримлять, 

ордени на прапорі,

серця горять.

забуть ніколи

Неначе
Яких

не
Яким

не
Стартує
Твоя, комсомоле. Доля... 
Нікому не зупинити 
Твій вітер.

Багряний вітер!

згоріть ніколи, 
в майбутнє Доля,

Заповзятих косарів, 
Співаків, каменярів 
Ще й дівчат-доярок 
Гарних господарок. 
Тих, що славили не раз 
Рідну землю в праці. 
Хай-бо знають всюди нас — 
Ми ж кіровоградці!
Що нам в полі вітру гра, 
П’єм з криниці вроду. 
Від Синюхи до Дніпра 
Линем хороводом. 
Нумо, друже, крок чіткіш; 
День дзвенить, як завше! 
Хай здригнеться неба ківш 
У Жовтневім марші. 
Хай хитнеться неба синь — 
Закаблуки ж позі' 
Солов’їні голоси, 
Парубки бідові. 
А дівчата... Ну й краса! 
Скупані в любистку. 
Аж до пояса коса 
В Галі-трактористки 
Як віночки, як орли, 
Всі дівчата й хлопці, 
Хоч готуй весіль столи 
Нашим комсомольцям. 
Буйночуба юнь іде, 
Вітру в полі тісно. 
Грає сонце молоде 
Передзвоном пісні». 
Летять журавлі у- вирій, 
Летять, та вертають назад, 
їх крила, мов руки щирі, 
Пливуть в моє ссрце-сад 
Скажіть мені, милі птиці,

В кишенях святково жити.
І руки співають славу 
Тривогам, 

дорогам, 
краю.

Ракети з долонь пружавих
■ У космос тоді злітають.

І радість якась первісна 
Вливається в кожен звук,.. 
Я знаю найкращу пісню — 
Це пісня

робочих рук!

Ганні Вовк — одній з пер
ших комсомолок, що прийшли 
на будову Кременчуцької 
ГЕС, присвячується.

Грало море райдугою, синьою, 
Колисало сонце на плечах, 
Чайкою злітало білопінною 
У твоїх волошкових очах. 
Ти стояла гордою зажурою, 
Вітер дихав ніжністю коси. 
Пахли губи молодою бурею, 
Бурею дівочої краси.
Ти мовчала.

У загатті віковічних стіп.
А за містом, за гречками

й викою,
Де дроти напругою звучать, 
Знов тривога у дорогу кликала 
Дівчину з волошками в очах. і

КВІТНУТЬ ЗОРІ
НАД СТЕПОМ
Як велике червоне яблуко, сходить 

сонце над степом. Вмите росою, зі
гріте щедрими руками, котиться в 
небо сонце, аби ще один день випи
ти чашу спраги В добра.

Слухай, земле, слухай, рідна, го
лос синів своїх! Крізь багряний віт
ровій ідуть вони. Слухай, земле...

Володимир Запорожчук. 
Тракторист. З колгоспу імені Шев
ченка Гологанівського району. Два
надцять комсомольців у моїй групі, 
дванадцять добрих хлібодарів. Ми 
вибороли першість району в змаган
ні, присвяченому Жовтневому по
лудневі...

— Дмитро Дяченко. З колгоспу 
сїіере.мога» Долннського району. 
Очолюю комсомольсько-молодіжний 
колектив тракторної бригади. Висо
кий урожай виростили і зібрали 
хлопці у ювілейному році... Слухай, 
земле, синів своїх!
Летять журавлі у вирій, 

■’ Летять, та вертають назад.
їх крила, мов руки щирі, 
Пливуть і; моє серце-сад. 
На кожнім на тім криляті 
Є порох чужої землі... 
Летять журавлі над хату, 
Над поле летять журавлі 
Скажіть мені, милі птиці. 
Повідайте річ скупу: 
Що вам ночами сниться 
Тут, у степу?
Он, бачте, Багряний вітер 
На полум’ї тисяч рук 
Сурми підняв над світом. 
Чуєте сурми звук!
«То не сонце з за гори 
Котить часту грацію — 
Підіймає прапори 
Юнь Кіровоградщини. 
Підіймає па зорі 
Оркестровим дзвоном, 
Заповзятих косарів 
Кличе до колони,

О

Повідайте річ скупу: 
Що вам ночами сниться 
Тут, у степу?

Лиш хустина хугою 
Тріпотіла хвилям навздогін, 
І ридало море за подругою, 
І вгризалось у загаття стін. 
Потім знов здіймалось диким 

ярусом, 
Аж сивіли чорні буруни... 
Ти стояла розбілілим парусом. 
Як етюд морської далини. 
Пригадалась ніч та 

заворожена, 
Перший слід на березі Дніпра, 
І багаття,
Що гойдалось рожами, 
І намети... світлотіней гра..

...ЯКІ
ОБГАНЯЮТЬ ЧАС
І пурпурно далеч мріє, 
Знамена шумлять крилато. 
Виходить Олександрія 
На свято.

Вище стрімких териконів летить 
слава про комсомольсько-молодіжну 
бригаду електровоза Л 5 Бандурів- 
ського вугільного розрізу. Впевнено 
ведуть її молодий керманич Микола 
Устенко та комсорг Володимир І ав- 
рнленко. Ось вирівнюються перші 
ряди переможців ювілейного зма- 
ганіїя. І 
ка черлено має 
ЦК ЛКСМУ.

ПІСНЯ РУК
Багряний вітер, твоя рвійність за

палює юність, кличе її у незвідане.
Багряний вітер, ти, як прозорі віт

рила, напинаєш надії.
Червонокрило мають над загона

ми хлібодарів, будівельників, гірни
ків пам’ятні Жовтневі прапори. Ви
ходить на парад із своїм стягом* 
комсомольська бригада Володимира 
Бойченка з агрегатного заводу. Про
меняться щасливими посмішками 
обличчя молодих токарів. Ювілейни
ми, натхненними рядками списані 
сторінки їхньої трудової біографії. 
Шикуються в передніх лавах славної 
комсомолі! завзяті кіровоградці.
Народжені сонцем звуки 
Пливуть над мовчанням труб 
Співають юнацькі руки 
Про труд.

:•••■• ■ ■. - - ___; ■

А світання встало за 
туманами, 

Табурище стріхами зійшло —- 
Ти до нього розвернулась

, кранами
І проспекти повела селом.
( Чирок наляканими крилами 
У заплавних тишу розпоров, 
Як ішла ти «МАЗами»

та «ЗІЛами» 
Кинуть віщу греблю на Дніпро. 
...Р-- —,-----
1 хустина 
Тріпотіла 
І ридало

Все згадалось.
хугою 

хвилям невздогін, 
морс за подругою

не вміють

Співають про справи мудрі, 
Співають без хитрих слів 
Вслухаються світло люди 
У цей неповторний спів. 
Ці руки несуть в майбутнє 
Пісні про одвічну трудність 
! потиску їх відчутне 
Биття іскрометних буднів. 
Ці руки в страшнім відчаї 
З^ламлюватись не можуть, 
Бо знають, 
Що все

вони 
переможуть.

ї руки ці, звісно, мріють 
Над книжкою, 
чи над зшитком.
Не звикли лите.

Над колоною Миколи Устен- 
пено має пам’ятний вимпел

дорозі, у перемозіВ
Сигнали лункі ячать. 
Гуркочуть електровози, 
Які обганяють час.
Наповнені жили струмом. 
Жили нового дня.
І рейки, мов срібні струни, 
Дзвенять.
Дзвенять про шахтарські будні, 
Пісні білокрилі будять.
І котиться над просторами 
Луна

від упертих 
кроків.

і світяться мрії зорями 
У двадцять блакитних років 
( пружаться їхні м’язи, 
( зориться погляд молодо. 
Натужно проходять «МАЗи» 
Наповнені бурим золотом, 
Бо зично у перемозі 
Сигнали лункі ячать. 
Гуркочуть електровози, 
Які обганяють час.

Жовтень — світів свічадо. 
Жовтень, світам світи. 
Правда моя й порада 
Ти.
Витопчу слів порошу,
Що не горять в пітьмі. 
Тільки одне я прошу.
Серце моє’ візьми.’

. Вйповню щастям очї, 
Вип’ю недолі’біль. 
Тільки одного хочу; 
Мрії мої окриль. 
Обрії небокраю 
Власним куплю життям. 
Тільки одне бажаю? 
Будь мені майбуттям. 
Тільки б тебе співати, 
Кроки твої сторічні, 
Жовтню п’ятдесятий, 
Вічний!

Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
Валерій ЮР'ЄВ.

Наступний номер «Молодого комунара» 
вийде 12 листопада.
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