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пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Під прапором Леніна—до перемоги комунізму!
УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ В КРЕМЛІВСЬКОМУ ПАЛАЦІ З’ЇЗДІВ

Шість десятиріч пере
можно майорить над пла
нетою прапор Жовтня. 
Жодна подія не відіграла 
такої гігантської ролі в 
історії людства, як Велика 
Жовтнева соціалістична 
революція, звершена під 
керівництвом ленінської 
партії. Вона відкрила на
родам шлях до вершин 
справжнього соціального 
прогресу, шлях до кому
нізму.

Країна Рад — батьків
щина Великого Жовтня— 
першою па землі побуду
вала суспільство розвину
того соціалізму. Підсумки 
славного шістдесятиріччя 
закріплені у прийнятій 
недавно Конституції СРСР 
— Основному Законі Сою
зу Радянських Соціаліс
тичних Республік.

Справді грандіозні звер
шення, якими знаменують 

радянські люди славний 
ювілей. Мільйони трудя
щих, розгорнувши соціа
лістичне змагання за ус
пішне втілення в життя 
історичних рішень XXV 
з’їзду КПРС, спрямовують 
усі сили, енергію па даль
ший розквіт соціалістичної 
Вітчизни, зростання її мо
гутності, підвищення доб
робуту народу.

З почуттям законної гор
дості за шлях, пройдений 
нашою країною, зібрались 
2 листопада в Кремлів
ському Палац; з’їздів 
учасники урочистого засі
дання Нейтрального Комі
тету КПРС, Верховної Ра
ди СРСР і Верховної Ра
ди РРФСР, присвяченого 
60-річчю Великої Жовтне
вої соціалістичної револю
ції. У залі — члени і кан
дидати в члени ЦК КПРС, 
члени Центральної Реві- 

зііїнсї комісії КПРС, депу
тати Верховних Рад СРСР 
і Російської Федерації, ве
терани . партії, учасник)) 
Жовтневої революції, гро
мадянської і Великої Віт
чизняної воєн, знатні лю
ди столиці і 1 Іідмосков’я, 
воїни Радянської Армії і 
Флоту, діячі науки, літера
тури і мистецтва, пред
ставший) громадських ор
ганізацій, зарубіжні гості, 
які прибули в нашу краї
ну на святкування 60-річ- 
чя Радянської держави.

Десята година ранку. 
Бурхливими, тривалими 
оплесками, стоячи зустріли 
присутні товаришів Л. І. 
Брежнєва, Ю. В. Андропо
ва, В. В. Гришина, Л. А. 
Громико, Л. II. К.ирилеика, 
О. М. Коситіна, Ф, Д. Ку
лакова. Д. Л. Кунаева, 
К. Т. Мазурова, Л. Я- 
Пельше, Г. В. Романова, 

ЛІ. А. Суслова, Д. Ф. Усти
нова, В. В. Щсрбнцького, 
Г. А. Алієва, II. Н. Демі- 
чева, В. В. Кузнецова, 
II. М. Машерова, Б. М. 
Пономарьова, Ш. Р. Ра
шидова, М. С. Соломенце- 
ва, К. У. Черненка, I. В. 
Канітонова, В. I. Долгих, 
М. В. Зимяніна, Я. П. Ря
бова, К. В. Русакова.

Спільне урочисте засі
дання відкрив член Політ- 
бюро ЦК КПРС секретар 
ЦК КПРС М. А. Суслов.

Під склепінням Палацу 
звучить Державшій Гімн 
Радянського Союзу.

Слово для доповіді про 
60-річчя Великої Жовтне
вої соціалістичної рево 
ліоції надається Генераль
ному секретареві Цент
рального Комітету Кому
ністичної партії Радян
ського Союзу, Голові Пре
зидії Верховної Ради 

СРСР товаришеві Л. І. 
Брежнєву.

Учасники урочистого за
сідання. зарубіжні гості 
стоячи зустрічають Леоні
да Ілліча Брежнева бурх
ливою ованіею.

Доповідь товариша Л. І 
Брежнєва була вислухаиа 
з - величезною увагою » 
не раз переривалась три
валими оплесками.

Заключні слова доповіді 
присутні зустріли стоячи, 
бурхливою, довго не сти
хаючою овацією. В залі 
лунають здравиці на чееп 
КГІРС, ленінського ЦК 
партії, радянського паро 
ДУ — будівника кому
нізму.

.Потім на урочистому за
сіданні почались виступи 
і привітання.

Па засіданні влегхпили. 
член КПРС з 19Н року, 
учасник лютневої і Жовт

невої революцій М. і І 
Бої данов, Перший секре
тар UK Польської об’єд 
ііаної робітничої партії 
Бдвард Герек, Генераль
ний секретар ЦК Кому
ністичної партії В’єтнаму 
Ле Зуав. Генеральний 
секретар UK Соціалістич
ної єдиної партії Німеччи
ни, Голова Державної Ра
ди НДР Ерїх Хонеккер. 
Генеральний секретар ЦК 
Комуністичної партії Че- 
іослоначчшш, Президент 
'ІССР- Густав Гусак, Гене 
ральппи секретар Палій
сько: Комуністичної партії 
Енріко Берлінгуер, Перший 
секретар ІІК Угорської 
соціалістичної робітничої 
партії Янош Кадар та 
інші.

Урочисте засідання в 
Кремлівському Палаці 
з’їздів триває.

(ТА PC).

ВЕЛИКИМ ЖОВТЕНЬ І ПРОГРЕС ЛЮДСТВА
ДОПОВІДЬ ТОВАРИША Л. І. БРЕЖНЄВА

Дорогі товариші!
Шановні зарубіжні гості!
У ці дні радянський народ, колоністи всіх нреїн, усе 

прогресивне людство урочисто відзначають найвеличні- 
ше свято. Шістдесят років тому робітники і селяни Но
сії, керовані партією Леніна, повалили владу капіталістів 
і поміщиків. Звершилась перша у світовій історії пере
можна соціалістична революція. (Оплески).

Незабутні жовтневі дні сколихнули всю планету. Поча
лась нова історична епоха — епоха революційного онов
лення світу, епоха переходу до соціалізму і комунізму. 
Почався шлях, по якому сьогодні йдуть сотні мільйонів 
людей і по якому судилося піти всьому людству. (Оп
лески).

Ми були першими. І прийшлося нам нелегко. Треба 
було вистояти в кільці ворожого-'оточення. Треба було 
вирватися з вікоеої відсталості. Треба було подолати 
величезну силу історично" інерції і навчитися жити за 
новими законами — законами колективізму.

І тепер, підбиваючи головний вирішальний підсумок 
шести десятиріч боротьби і праці, можна з гордістю 
сказати: ми вистояли, (оплески), ми витримали, (оплес
ки), ми перемогли. (Тривалі оплески).

Ми пеоемогли в грозові, тривожні роки громадянської 
війни і збройної інтервенції, коли вирішувалось питан
ня — бути чи не бути Радянській владі.

Ми перемогли в стрімкі, бурхливі роки перших п’яти
річок, коли вирішувалось питання — чи зможуть робіт
ники і селяни нашої країни у відведений їм історією 
найкоротший строк закласти основи соціалізму, пере
творити Батьківщину в могутню індустріальну державу.

Ми перемогли в суворі, вогненні роки Великої Вітчиз
няної війни, коли вирішувалось питання — чи зможе со
ціалізм устояти під натиском ударних сил світового ім
періалізму, врятувати людство від фашистського поне
волення.

Ми перемогли і в складні, напружені післявоєнні ро
ки. В обстановці «холодної війни» і атомного шантажу 
було.швидко відбудовано зруйноване господарство, за
войовано передові рубежі економічного і науково-тех
нічного прогресу.

Більш як тридцять років Радянська країна живе в умо
вах миру. (Оплески). Створене, існує і вдосконалюється 
розвинуте соціалістичне суспільство — результат істе
ричної творчості мас. (Оплески).

Честь і слава радянському народоеі, народові-пере- 
можцю! (Тривалі оплески).

Честь і слава есім поколінням радянських людей, чо
ловікам і жінкам, комуністам і безпартійним, які, 
не шкодуючи сил. енергії, а коли треба — і самого жит
тя, підняли Батьківщину до вершин соціального про
гресу!

Найвищі, найпалк'ші слова едячності і любові звер
таємо ми до ветеранів революції. Все менше залишає
ться поруч з нами тих, хто в жовтні 1917 року під пра
пором ленінської партії йшов на штурм старого світу. 
Але все певніше розкривається велич їх подвигу. Честь 
і слава першопрохідцям Жовтня! (Тривалі оплески).

У ці урочисті дні ми з вдячністю говоримо про рево
люційну солідарність, яку незмінно виявляли щодо 
Країни Рад наші брати по класу за рубежем. Тх рішучі 

виступи не раз допомагали зривати агресивні заміри 
імперіалізму.

Хай живе пролетарський інтернаціоналізм — могутня 
зброя трудящих усіх країн! (Тривалі сплески).

1. РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
В АВАНГАРДІ
СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ

Товариші! Відзначаючи річницю революції, ми кож
ного разу знову осмислюємо значення Жозтня, силу 
його впливу на хід історії, на долю світу.

Жовтнева революція, природно, розв’язувала насам
перед проблеми нашої коаїни, проблем.и, поставлені. її 
історією, її конкретними умовами. Однак у своїй основі 
це були проблеми не локальні, а загальні, висунуті хо
дом., суспільного розвитку перед усім людством. І все
світньо-історичне значення Жовтневої революції якраз 
у тому й полягає, що вона відкрила шлях до розв’язан
ня цих преблем і тим самим — до створення на землі 
нового типу цивілізації. (Оплески).

Жовтень довів можливість докорінної зміни політич
них основ суспільства. Російський пролетаріат дав від
повідь на найбільш гостре, найбільш животрепетне пи
тання політики: чи монополія експлуататорів на владу 
є вічною чи Бона меже і повинна бути замінена владою 
трудящих.

Шість десятиріч соціалістичного будівництва — це 
найяскравіша демонстрація того, на що здатні люди 
праці, які взяли в свої руки політичне керівництво су
спільством, прийняли на себе відповідальність за долю 
країни. Ці десятиріччя довели, що без влади трудящих, 
без соціалістичної державності, поза нею шляхів до со
ціалізму не було і немає. (Оплески).
. З перемогою Жовтня перед людьми праці вперше 
відкрилася можливість покінчити з експлуатацією і ви
рватися з полону економічної стихії. 11 я ключова 
проблема суспільного прогресу була розв’язана на 
основі ліквідації приватної власності, заміни її власністю 
суспільною Анархія виробництва поступилася місцем 
науковому, планоєому управлінню господарством.

В історично мінімальні строки величезна відстала 
країна перетворилася в країну ви.сокорозвинутої інду
стрії і колєктивізсваного сільського господзрства. Лише 
два з половиною трудових дні потрібно нашій промисло
вості, щоб виробити стільки ж продукції, скільки її ви
роблялося за весь 1913 рік. (Оплески). Нині ми вироб
ляємо промислсєої продукції більше, ніж чверть століт
тя тому виробляв ії весь світ. Гігантське економічне зро
стання першої в історії країни соціалізму—це результат 
визволення праці, результат праці людей, які усвідом
люють, що вони працюють на себе, на загальне благо. 
(Оплески).

Жовтень, соцізлізм збагатили історію людства і досві
дом духовного розкріпачення трудящих. Один із «сек
ретів» панування гнобителів завжди полягав у тому, що 
пряме фізичне насильство над масами вони доповнюва
ли насильством духовним. Правлячі класи всіляко утруд
нювали трудящим доступ до освіти і культури, тримали 
їх у полоні хибних ідей і уявлень. Ось чому закономір
ним продовженням політичної революції в нашій країні 
стала революція культурна,

За час життя од«ою покоління Радянська нсаїна пов
ністю і назавжди звільнилась від тяжкого ярма непись
менності. Трудящі етапи» активними учасниками культур
ного життя, творцями духовних цінностей. З глибин на
роду вийшла нова, соціалістична інтелігенція, яка про
славила Батьиітщину видатними досягненнями науки і 
техніки, літератури і мистецтва Зустріч, про яку мріяли 
найкращі уми людства історична зустріч праці і куль
тури, — відбулась. (Оплески) 3 історії нашої країни, о 
історії всіє" СВІТОВО) культури — це буе поворот вели
чезного значення. (Ог.лєски).

Особливе місце серед досягнень Жовтня займає роз
в’язання національного питання — одного з найболю
чіших. найдрам»—’ичнішит питань в історії людського 
суспільства.

Виступаючи за бойовий союз трудящих усіх націй і на
родностей, партія, В. І Ленін завжди відстоювали право 
нац'й на самовизначення їх повну і безумовну рівно
правність. І перемога Жовтня була одночасно перемо
гою в боротьбі за національне визволення. ІОппескм). 
Народи колишньої царської Росії вперше здобули мож
ливість історичного вибору право самим визначати 
свою долю.

Вони зробили свій вибір Вони добровільно об'єдна
лися в могутній союзній державі і спираючись на без
корисливу допомогу російського народу, рішуче стали 
на шлях нового життя. (Оплески).

Сила згуртованості і взаємодопомоги народів дала 
небачене прискорення розвиткові всіх республік. Во
рожнеча і недовір’я у відносинах між націями поступи
лися місцем дружбі і взаємній повазі. (Сплески). Там, де 
віками насаджувалась психологія національного егоїзму, 
міцно утвердився інтернаціоналізм. Новими яскравими 
барвами засяяли взаємно збагачені національні культу
ри, які утворюють єдину радянську соціалістичну кугь- 
туоу.

Рівність, братерство, непорушна єдність народів Ра
дянського Союзу — есє це стало фактом. (Сплески). 
Склалась гюеа історична спільність людей — радянський 
народ. Наростаючий процес зближення націй пронизує 
есі сфери життя нзшого суспільства. Таким є, товариші, 
чудовий підсумок ленінської національної політики, та
ким є наш досвід, есєсвітчьо-істооичнє значення якого 
безперечне. (Тривалі оплески).

Величезним завоюванням Жовтня стало утвердження 
принципів соціальної рівності і справедливості. Ми З 
повним правом говоримо, жодне суспільство, яне будь- 
коли існувало на землі, не зробило і не могло зробити 
для народних мас, для трудящих стільки, скільки зробив 
соціалізм! (Оплески). Кожна радянська людина має всю 
повноту прав і свобод, які дають їй змогу брати активну 
участь у політичному житті. Кожна радянська людина 
має можливість обрати життєвий шлях відповідно до 
сеого покликання і здібностей, бути корисною Вітчизні, 
своєму народогі.

Постійно поліпшуються умови, в яких Ягивуть і пра
цюють радянські люди Радянському громадянину не
знайомі принизливе почуття страху за завтрашній день, 
боязнь залишитися без роботи, без медичної допомоги, 
без даху над головою. Суспільство стоїть на варті його 
прав і інтересів, захищає його громадянську, людську 
гідність.

Сумлінна праця, висока громадянськість, ідейно-мо
ральні якості — ось чим визначаються становище і пре
стиж людини в нашій країні. В цьому -з- невичерпне 
джерело творчої ініціативи, духовного зростання особи. 
В цьому — найпереконливіший прояв соціальної <пре- 
вєдлиеості і соціальної рівності. (Оплески). •

(Продовження на 2-й стор.),
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І ПРОГРЕС ЛЮДСТВА
(Продовження. Поч, на 1-й стор.).

Недавно прийнято нову Конституцію Радянського Со
юзу. Вона ще раз підтвердила, що всі перетворення, всі 
зміни, які відбуваються в нашій країні, спрямовані на
самперед на забезпечення кожній людині справді люд
ських умов життя. Вона знову переконливо показала, що 
поняття свободи, прав людини, демократії і соціальної 
Справедливості наповнюються справжнім змістом тіль
ки в умовах соціалізму. (Оплески).

Товариші! Перемога Великої Жовтневої соціалістичної 
революції вивела нашу країну, наш народ в авангард 
соціального прогресу. І сьогодні, через 60 років, ми 
займаємо гідне місце на його найпередовіших рубежах, 
«—ми першими на землі створили розвинуте соціалістич
не суспільство, ми першими будуємо комунізм. (Трива
лі оплески).

Ніколи ще країна наша не мала такого величезного 
економічного і науково-технічного потенціалу. Ніколи 
ще не була такою міцною, такою надійною її обороно
здатність. (Оплески). Ніколи ще ми не мали таких спри
ятливих можливостей для розв’язання завдань, заради 
яких, у кінцевому підсу/лку, і здійснювалась револю
ція, — для піднесення добробуту мас, розгортання со
ціалістичної демократії, всебічного розвитку особи.

Повністю реалізувати можливості розвинутого соціа
лізму — в цьому, якщо хочете, пафос наших днів. Це 
ж визначає і міру відповідальності, покладеної на нас 
сьогодні історією.

Партія, її Центральний Комітет усвідомлюють цю від
повідальність. XXIV і XXV з’їзди КПРС визначили стра
тегію і тактику комуністичного будівництва на сучасно
му, дуже важливому етапі нашої історії. В галузі еко
номіки було взято курс на інтенсивне зростання сус
пільного виробництва, на підвищення ефективності і 
якості всієї господарської діяльності.

Втілюючи цей курс у життя, ми вже добилися знач
них успіхів. Якщо за точку відліку взяти 1967 рік, рік 
п’ятдесятиріччя Радянської влади, то з'того часу еконо
мічний потенціал країни практично подвоївся. (Оплески). 
Але, мабуть, не менш важливими є якісні зміни. Все 
більш дійовим фактором розвитку народного господар
ства стає науково-технічний прогрес. Випереджаючими 
темпами розвиваються найновіші галузі виробництва. 
Неухильно зростає продуктивність праці.

Відповідно до курсу партії розвиток економіки де
далі більше орієнтується на вирішення різноманітних 
завдань, безпосередньо зв'язаних з поліпшенням умов 
життя і праці радянських людей.

Вирішення цих завдань великою мірою визначається 
станом аграрного сектора економіки. Можна сміливо 
твердити, що ніколи ще в історії країни не робилося 
стільки для піднесення сільського господарства. За ко
роткий строк були докорінно перетворені матеріально- 
технічна база й економіка села. В небувалих масштабах 
розгорнулись роботи по меліорації, комплексній меха
нізації і хімізації.

Ми вже бачимо плоди цих величезних зусиль. Нага
даю, що в 1967 році ми мали 148 мільйонів тонн зерна, 
11,5 мільйона тонн м’яса, близько 6 мільйонів тонн ба
вовни. А в нинішньому, далеко не кращому, навіть не 
середньому за погодними умовами році буде виробле
но 194 мільйони тонн зерна, близько 15 мільйонів тонн 
м’яса, 8,4 мільйона тонн бавовни, (Оплески]. Думаю, що 
ці цифри заслуговують належної оцінки, (оплески), хоча 
ми усвідомлюємо, що ще не всі проблеми сільського 
господарства розв’язані. Партія наполегливо добиває
ться, щоб ця галузь повністю забезпечувала зростаючі 
потреби країни.

Помітно просунулося вперед розв'язання і такої 
складної, потребуючої величезних коштів проблеми, як 
житлова. Третино" загальної площі житлових будинків, 
спорудженої за весь-час Радянської влади, припадає на 
останнє десятиріччя. (Оплески). Сто десять мільйонів на
ших співвітчизників пізнали в ці роки радісне почуття 
новоселів. (Оплески).

Великі ресурси виділялись на розширення виробни
цтва товарів народного споживання. За десять років 
наша промисловість практично подвоїла випуск цієї 
продукції і значно оновила, поліпшила її. У два рази та
кож збільшився роздрібний товарооборот. Задовольня
ється попит радянських людей на багато товарів довго
часного користування, які ще недавно вважались де
фіцитними.

Зростання еконо/лікч дало змогу істотно підвищити за
робітку плату і збільшити суспільні фонди споживання. 
Реальні доходи радянських людей зросли за десять ро
ків в 1,6 раза. Хотів би особливо відзначити, що за цей 
час значно піднявся рівень життя і поліпшився побут 
сільських трудівників.

Кожний факт, кожна цифра, які характеризують темпи 
нашого розвитку, — переконливе свідчення величезних 
можливостей розвинутого соціалізму. Це з новою силою 
виявилося в ході соціалістичного змагання, присвячено
го ювілею Жовтня. (Оплески). Радянські люди взяли під
вищені зобов язання—і додержали свого слова. Вони ви
сунули зустрічні плани—і не тільки виконали, але й пере
виконали їх. Батьківщина дякує учасникам ювілейної 
вахти, єсім, хто доблесною поацею зустрів славну річ
ницю Великої резолюції! (Тривалі оплески).

Товариші! Віддаючи належне успіхам, ми добре розу
міємо, що проолем у нас ще досить, що попереду — 
величезне поле діяльності.

Основні напрями нашої роботи, конкретні завдання 
дня визначені останніми з’їздами партії, пленумами 
Центрального Комітету. їх рішення відомі. Вони ставлять 
нові, більш високі вимоги до діяльності кадрів, до ро
боти. всіх трудящих. Ці вимоги зв’язані з тим, що хід 
суспільного розвитку висуває дедалі складніші завдан
ня в різних, галузях життя. А чим складніші завдання, 
чим складніша робота, тим важливіші погодженість, 
і лагодженість, дисципліна —• все те, що можна визначи
ти як високу організованість.

Висока організованість на всіх рівнях, в усіх ланках 
партійного, державного і господарського керівництва, 

на кожному робочому місці — це неодмінна, обоз’яз- 
коза передумова розв’язання поставлених XXV з’їздом 
завдань.

Разом з тим це дуже важлива передумова розв’язан
ня і тих проблем, з якими нам доведеться зустрітись у 
майбутньому. Ще на зорі Радянської влади Володимир 
Ілліч Ленін юворив, що для швидкого руху вперед, для 
того, шоб країна стала могутньою і багатою, у нас «є 
матеріал і в природних багатствах, і в запасі людських 
сил, і в прекрасному розмаху, що його дала народній 
творчості велика революція...»1 2 3) (Оплески). Сьогодні до 
цього додалась величезна економічна і науково-технічна 
могутність, а також багатий досвід будівництва нового 
життя. У нас справді є все, щоб упевнено йти до запо
вітної мети — комунізму, завойовувати все нові вершини 
прогресу. х-

1) в. І. Ленін. Повне зібрання Творів, т. 36, стор, 76—77,
2) В. І. Ленін. Повне зібрання Творів, т. 11, стор. 41«
3) В. І. Ленін. Повне зібрання Творів, т. 41, стор, 4,

Але це, товариші, — саме вершини. Підйом до них 
може бути крутим і нелегким. І щоб пройти його, го
ворячи технічною мовою, в оптимальному режимі, тре
ба вже сьогоднішні плани націлювати на розв’язання 
завдань завтрашнього дня. Партія так і робить (Оп
лески).

Орієнтацією не тільки на поточні потреби, а й на май
бутнє відзначається, зокрема, наша аграрна політико. 
Ми добигаємось докорінного розв’язання продовольчої 
проблеми, задоволення зростаючих потреб країни і ро
бимо це в умовах, коли населення і його запити збіль
шуються, а земельні площі залишаються тими ж. Ось 
чому і на майбутнє ми плануємо прискорений, інтен
сивний розвиток усіх галузей сільського господарства. 
Ось чому ми виділяємо і будемо виділяти сільському 
господарству великі капіталовкладення, нарощувати 
потужності галузей промисловості, які обслуговують 
село.

Чимала роль у цих наших планах відводиться Нечорно
земній зоні Росії. Обширнии район у самому центрі 
країни повинен стати зоною високопродуктивного зем
леробства і тваринництва. (Оплески). Він значно попов
нить наші продовольчі ресурси.

На майбутнє орієнтовані й інші великі комплексні 
програми, вироблені в останні роки. Це насамперед 
програми розвитку Західного і Східного Сибіру, ство
рення Байкало-Амурської магістралі, промислових і лі
сопромислових комплексів на Далекому Сході. Вони 
покликані забезпечити майбутні потреби народного гос
подарства в нафті, газі, вугіллі, чорних і кольорових ме
талах, лісі та інших видах сировини. Здійснення таких 
програм мас і глибокий соціальний смисл. Бої.о означає 
освоєння багатьох віддалених районів країни, де підні
муться десятки нових міст, будуть створені нові куль
турні центри. З нашого вжитку остаточно зникне саме 
поняття «необжита окраїна».

На великих будовах нашого часу з особливою силою 
проявилися стійкість, творчий гіориз, ідейний гарт ра
дянської молоді. (Оплески). Продовжуючи славні тради
ції своїх дідів і батьків, комсомольці, дізчатз і юнаки 
йдуть у перших рядах будівників комунізму, мужніють у 
праці, вчаться управляти господарством, керувати спра
вами суспільства і держави. В їх руках — майбутнє краї
ни. І ми впевнені — це надійні руки. (Тривалі оплески).

Міркуючи про майбутнє, ми надаємо великого зна
чення науці. Вона має внести величезний вклад у роз
в’язання найважливіших заздань будівництва ко/кунізму. 
Серед них — відкриття нових джерел енергії і замінни
ків багатьох видів природних ресурсів, технічне пере
озброєння народного господарства, яке зводить до мі
німуму ручну і тим більше важку фізичну працю, сприян
ня піднесенню сільського господарства, боротьба з хво
робами і продовження життя людини.

Майбутнє нашої економіки — в підвищенні ефектив
ності. Іншого шляху забезпечити успішний, динамічний 
розвиток народного господарства немає. Саме тому 
партія проводить і буде неухильно проводити лінію на 
прискорення науково-технічного прогресу, вдосконален
ня планування і управління, посилення організованості і 
порядку на кожному робочому місці, в кожній управ
лінській ланці. (Оплески).

Заглядаючи в майбутнє, ми повинні зробити і ще один 
висновок. Для всіх сфер життя і розвитку нашого су
спільства дедалі більшу роль відіграватиме рівень сві
домості, культури, громадянської відповідальності ра
дянських людей. Виховувати в людині спрямованість до 
високих суспільних цілей, ідейну переконаність, справді 
творче ставлення до праці — це одне з найбільш пер
шорядних завдань. Тут проходить дуже важлизий фронт 
боротьби за комунізм, і від наших перемог на цьому 
фронті дедалі більше залежатиме і хід економічного 
будівництва, і соціально-політичний оозвиток країни.

Як бачите, в перспективі у нас чимало проблем, і 
проблем великих. Але сила соціалізму якраз у тому й 
полягає, що новий суспільний лад дає змогу не тільки 
передбачати такі проблеми, а й завчасно планувати їх 
розв’язання.

Товариші! Радянський народ з упевненістю дивиться 
в майбутнє. Він твердо знає, що життя ставатиме все 
кращим, все красивішим, все змістовнішим. Запорука 
цього — праця, самовіддана, натхнена ідеалами кому
нізму праця мільйонів чоловіків і жінок. Запорука цьо
го — ленінська, науково обгрунтована політика Кому
ні стичної партії. (Тривалі оплески).

Для кожного з нас, комуністів-ленінців, найвищою на
городою є те, що радянські люди всі свої досягнення, 
всі перемоги зв'язують з партією. І це зрозуміло. (Оп
лески). Адже партія невіддільна від народу. В її рядах— 
кращі представники робітничого класу, колгоспного се
лянства і народної інтелігенції. Вона користується 
безмежним довір’ям трудящих. (Оплески).

Але, товариші, довір’я народу — вимогливе довір’я. 
Тому будь-яке рішення партії, кожен крок у політиці, в 
організаторській та ідейно-виховній роботі покликані 
бути такими, щоб ще більше міцніла єдність партії і на- 
Р°ДУ( Щоб довір’я народу до партії і надалі лишалося 
непохитним. (Тривалі оплески).

У нашої партії є все для того, щоб бути на висоті своєї 
історичної відповідальності. Нас надихає висока мета — 
благо народу. Ми маємо багатий, багаторічний досвід 
будівництва нового життя. Керівництвом до дії нам слу
жить марксизм-ленінізм — наука, яка увібрала в себе 
всі досягнення людського генія. Ми впевнені у своїх 
силах. (Тривалі оплески).

Великий шлях, початий у жовтні 1917 року, велика бо
ротьба за комунізм тривають. Володимир Ілліч Ленін 
писав: ...«Йдучи на боротьбу, ми лозинні бажати пере
моги і вміти вказати справжній шлях до неї»/) Ми ба
жаємо перемоги. Ми знаємо шлях до неї. І ми прийде
мо до перемоги, ми прийдемо до комунізму! (Бурхливі, 
тривалі оплески).

II. ЖОВТЕНЬ ЗМІНИВ
ОБЛИЧЧЯ СВІТУ

Товариші! Жодна з подій світової історії не мала та
ких глибоких, довгочасних наслідків для людства, як Ве
лика Жовтнева соціалістична революція. Зірниці жовт
невої ірози освітили шлях у майбутнє народам бага
тьох країн. Історія пішла вперед буквально семимиль
ними кроками.

З міжнародних наслідків Жовтня, які визначили облич
чя нашої епохи, найголовніший — виникнення і розвиток 
світової системи соціалізму. (Оплески). Був час, копи 
буржуазія, налякана перемогою Жовтня і його могутнім 
впливом на уми мільйонів, у кожній революційній події 
у світі намагалася шукати «руку Москви». Тепер у ці ди
тячі казки вже мало хто вірить. Революції виникають і 
перемагають внаслідок внутрішнього розвитку кожної 
даної країни, з волі її народу. Ряд переможних соціа
лістичних революцій в Європі, Азії, Америці означав 
продовження ідей і справи Жовтня. (Тривалі оплески).

У підсумку практика світового соціалізму розширила
ся, збагатилася. Кожна з країн, які стали на соціалістич
ний шлях, у чо/лусь по-своєму, своєрідно розв’язувала.^? 
проблеми соціалістичної державності, розвитку соціаліс
тичної індустрії, кооперування селянства, ідейного пере
виховання народних мас.

Немає сумніву, що перехід до соціалізму інших наро
дів і країн з різними рівнями розвитку і національними 
традиціями принесе ще більшу різноманітність конкрет
них ферм соціалістичного будівництва. Це цілком при
родно.

Проте, як підтверджує життя, залишаються і зберіга
ють свою силу загальні корінні, невід’ємні риси соціа
лістичної революції і соціалістичного будівництва. (Оп
лески).

Сукупний досвід розвитку світового соціалізму пере
конує, зокрема, ось у чому:

— Головним питанням резолюції, як і раніше зали, 
шається питання про владу. Або влада робітничого кла
су, який виступає в союзі з усім трудовим народом. 
Або влада буржуазії. Третього не дано. (Оплески).

— Перехід до соціалізму можливий тільки, якщо ро
бітничий клас і його союзники, оволодівши реальною 
політичною владою, використають її для ліквідації со
ціально-економічного панування капіталістичних та ін
ших експлуататорів.

— Перемога соціалізму можлива, якщо робітничий 
клас і його авангард — комуністи зуміють надихнути, 
згуртувати трудящі маси в боротьбі за побудову ново^. 
го суспільства, перетворення на соціалістичних началах 
економіки і всіх суспільних відносин.

— Соціалізм може утвердитись лише в тому разі, як
що влада трудящих зуміє захистити революцію від 
будь-яких атак класового єорога (а такі ат-зки немину
чі — як всередині, так, найімовірніше, іззовні).

Це лише деякі з уроків сучасного розвитку соціаліз
му. Вони знову підтверджують велике міжнародне зна
чення досвіду Жовтня — при всій своєрідності умов 
нашої революції. Вони знову підтверджують глибоку 
правоту В. І. Леніна, який говорив: «Російський зразок 
показує всім країнам дещо, і дуже істотне, з їх неми
нучого і недалекого майбутнього».') (Оплески).

Але у світового соціалізму е досвід і іншого поряд
ку, який підтверджує, що відступ від марксистсько-ле
нінського курсу, відхід від пролетарського інтернаціо
налізму неминуче обертаються невдачами і тяжкими 
випробуваннями для народу.

Добре відомо, до яких тяжких наслідків призвели в 
Китаї спроби ігнорувати економічні закони соціалізму, 
відхід від дружби і солідарності з соціалістичними 
країнами, змикання з силами реакції на світовій арені. 
Соціалістичні завоювання китайського народу наразили- 
ся на велику небезпеку.

Тепер деякі діячі капіталістичних країн явно будують 
свої розрахунки на тому, що нинішні суперечності 
відчуження між Китайською Народною Республікою ї 
Радянським Союзом, іншими країнами соціалізму збе
режуться надовго і навіть загостряться в майбутньому. 
Нам думається, що це короткозора політика. Як би не 
прорахувались ті, хто її проводить. (Оплески].

Не будемо гадати, як складуться далі радянсько-ки
тайські відносини. Хочу лише сказати, що наші неодно
разові пропозиції про їх нормалізацію залишаються в 
силі.

Товариші! Великий вклад світової системи соціаліз
му в життя сучасного світу — це ті нові відносини, які, 
завдяки інтернаціоналістській політиці братніх партій, 
склалися між соціалістичними державами — і насам
перед між країнами соціалістичної співдружності.

Ми можемо сказати з чистою совістю: наш союз, 
наша дружба, наше співробітництво — це союз, друж
ба і співробітництво суверенних, рівноправних держав, 
згуртованих спільними цілями й інтересами, узами то
вариської солідарності і взаємодопомоги. (Тривалі оп
лески). Ми йдемо разом, допомагаючи один одному, 
об єднуючи зусилля, знання, ресурси для якнайшвидшо
го руху вперед. (Оплески].

Ми взяли курс на спільне розв’язання проблем си
ровини, палива й енергетики, продовольства, транспор
ту. Ми поглиблюємо спеціалізацію і кооперування, 
особливо в машинобудуванні, на базі найновіших до
сягнень науки і техніки. Ми будемо розв’язувати ці зав
дання надійно, економічно, довгостроково. Розв язува- 
ти їх з розумінням інтересів і потреб кожної братньої 
країни і всієї співдружності. (Оплески).

Товариші! У далекому жовтні 1917-го робітники і 
селяни Росії виступили одні проти старого світу — сві
ту зажерливості, гноблення і насильства. Вони побуду
вали соціалізм у країні, оточеній ворожими силами ім
періалізму. Побудували і захистили. Тепер ми не одні«

(Закінчення на 3-н стор.),
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.ВЕЛИКИН ЖОВТЕНЬ І ПРОГРЕС ЛЮДСТВА
„ .. (Закінчення).
Країна наша стала частиною великої сім’ї соціалістки- 
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«пґХскиТ ““ РОбИМО При-

Важко переоцінити той величезний вплив, який наш 
Жовтень справив на розвиток національно-визвольно
го руху.

Саме перемога Жовтня по-справжньому пробудила 
свідомість колоніальних народів, допомогла їм добити
ся величезних успіхів у боротьбі за визволення 
В!Д гніту імперіалізму. В 1919 році В. І. Ленін уже пи
сав: «...Визволення народів Сходу є тепер цілком прак
тично здійснимим».1) -

Після другої світової війни, після нашої перемоги 
над фашизмом більш як два мільярди чоловік скинули 
ярмо колонізаторів, добились державної незалежності. 
В цілому колоніальну систему імперіалізму в її класич
них формах можна вважати вже ліквідованою. Це, то
вариші, явище всесвітньо-історичного значення. ІТризалі 
оплески], г

Надзвичайно важливо, що багато держав, які визво
лились, відхиляють капіталістичний шлях розвитку і 
ставлять своєю метою побудову суспільства, вільного 
від експлуатації, орієнтуються на соціалізм.

В особі соціалістичних країн ці держави мають вір- 
-^них і надійних друзів, готових подати їм можливу до

помогу і підтримку в розвитку по прогресивному шля
ху. Підтримку не тільки моральну і політичну, а й еко
номічну, організаційну — аж до сприяння у зміцненні 
оборони.

Шлях борців за свободу не легкий. Потрібна напо
леглива праця по створенню основ суспільної еконо
міки, необхідних для соціалізму. Неминучі запеклі бої 
З експлуататорськими елементами та їх іноземними по
кровителями. Часом вони призводять до зигзагів у по
літиці молодих держав і навіть іноді викликають рух 
назад. Але генеральний напрямок роззитку незапереч
ний. Воля мільйонів трудящих, які усвідомили свої ці
лі і своє місце в житті, — надійна запорука зміцнення 
національної незалежності і кінцевої перемоги суспіль
ного гаду, вільного від експлуатації і гноблення. (Оп
лески).

Все це, звичайно, не означає, що імперіалізм прими
рився з таким ходом розвитку. Ні, його позиції в ко
лишніх колоніях часом все ще дуже сильні, і імперіа
лісти стараються робити все можливе, щоб зберегти їх, 
а де вдасться — поглибити і розширити.

їм тепер не просто зважитись на пряме збройне 
втручання у справи держав, які визволились. Остання 
велика акція такого роду — війна США проти народу 
В'єтнаму — закінчилась надто нищівним і ганебним 
'зозалом, щоб викликати охоту до повторення таких 

'Авантюр. (Тривалі оплески].
Спроби втягти /лолоді країни в імперіалістичні воєнні 

блоки викликають зростаючий опір. Одне із свідчень 
цього — рух неприєднання.

Навряд чи допоможуть імперіалізмові і спроби вико
ристати створені або підкуплені ним реакційні режими 
в колишніх колоніях. Адже ці режими не можуть запро
понувати народам нічого, крім нових форм залежності 
від того ж імперіалізму.

Ще коли перші хвилі національно-визвольної боротьби 
народів піднімались 
«...Ніякі сили в світі 
в Азії, не зметуть з 
му народних мас в 
нах».2) (Оплески].

у країнах Сходу, В. І. Ленін писав: 
не відновлять старого кріпосництва 
лиця землі героїчного демократиз- 
азіатських і напівазіагських краї-

А сьогодні ми можемо з впевненістю заявити: ніякі 
сили в світі не зметуть з лиця землі результатів героїч
ної визвольної боротьби багатомільйонних мас у колиш
ніх колоніях і напівколоніях імперіалізму. Справа визво
лення народів нездоланна, майбутнє за нею. Світло, за
палене Жовтнем, не померкне і на цьому фронті світо
вої історії. (Тривалі оплески].

Товариші! Перемога Жовтня відкрила новий етап у 
боротьбі міжнародного робітничого руху.

Будівництво соціалізму в СРСР, а потім і в інших краї
нах, сприяло зростанню політичної зрілості пролетаріату 
^країнах капіталу. Підвищилась організованість його 
/Тядів. Склалася сила, покликана відіграти велику роль 
в історії, — міжнародний ко/иуністичний рух. Розширив
ся фронт союзників пролетаріату по боротьбі проти па
нування монополій, за демократію і соціалізм.

Тим часом капіталізм дедалі наочніше проявляє себе 
як суспільство без майбутнього. Його економіку хро
нічно лихоманить. Технічний прогрес викидає за зорота 
підприємств такі маси ообітників, що це загрожує потря
сінням усій соціально-політичній системі. Безперервно 
зростають ціни, проблемою номер один залишається 
інфляція. Скандальні викриття темних політичних махіна
цій, продажності, зловживань владою, грубих порушень 
закону з беку найбільш високопоставлених діячів вибуха
ють, як бомби, то в одній, то в іншій країні, демон
струючи розклад правлячого класу. Рекордне зростання 
злочинності доповнює картину. Все це означає, що 
об’єктивні економічні і соціально-політичні передумови 
Для переходу до соціалізму досягли високого ступеня 
зрілості. В капіталістичних країнах зростає прагнення 
мас до докорінних змін.

Звичайно, буржуазія — противник досвідчений, вона 
міняє тактику, маневрує. Метода/ли часткових реформ 
вона намагається зміцнити свої позиції, ослабити погяг 
мас до соціалізму.

У Цих умовах Компартії прагнуть удосконалити страте- 
і тактику своєї революційної боротьби. Вони до и 

ваються згуртування всіх демократичних сил у бороть і 
проти панування монополій. В їх теоретичних настано
вах у зв’язку з цим є цікаві положення, хоча, мабуть, 
не все можна вважати до кінця опрацьованим і безпе
речним.. Це й зрозуміло: пошук є пошук. Важливо тіль
ки, щоб він ішов у правильному напрямі.

Які б маршрути не обирались, у кінцевому підсу/лку 
покликання комуністів — вести маси до основної мети, 
до соціалізму. Досвід боротьби за перемогу Жовтня по
казав, ще в революційній діяльності цілком можливі 
зміна тактики, компроміси в ім'я здобуття нових союз
ників. Але переконались ми і в іншому: ні в якому разі 
не можна приносити в жертву принципи в ім'я тактич
ної вигоди. Інакше, як то кажуть, волосся збережеш, а 
голову втратиш. (Сміх, оплески).

Чим більший вплив компартій, тим активніше імперіа
лізм намагається збити комуністів з шляху істиного. 
Робиться це і грубо — методами тиску, погроз, — і тон
ше. Часом комуністам буржуазних країн тепер обіцяють 
«визнати» їх «право на місце в суспільстві». Взамін ви
магають... «дрібничку»: щоб рони відмовились від бо
ротьби проти влади капіталу, за соціалізм, від інтерна
ціональної класової солідарності. Але комуністи давно 
вже завоювали своє місце а суспільстві. Завоювали са
ме своєю революційною боротьбою. Її роль у суспіль
стві визнана народами, і відняти її не дано нікому. 
(Тривалі оплески).

Імперіалістам дуже хочеться підірвати згуртованість 
комуністичних рядів. З цією метою, зокрема, завзято 
підсовують фальшиву версію, ніби компартії країн со
ціалізму, і особливо КПРС, нав'язують комуністам За
ходу свої рішення соціалістичного перетворення су
спільства. Але це — явна фальсифікація.

Наша партія, як і всі марксистсько-ленінські партії, 
твердо додержується загальноприйнятих у комуністич
ному русі принципів — рівноправності, незалежності, 
невтручання у внутрішні справи, солідарності і взаємної 
підтримки комуністів різних країн.

Сьогодні, відзначаючи 60-річчя нашої революції, ми, 
комуністи Радянського Союзу, знову заявляємо, що бу
демо завжди вірні великому братерству комуністів сві
ту! (Бурхливі оплески]. Ми гаряче бажаємо найбільших 
успіхів комуністичним і робітничим партіям, їх союзни
кам, які борються проти диктатури капіталу, за свободу, 
мир і соціальний прогрес. Ви завжди можете бути впев
нені в нашій дружбі, солідарності і підтримці! (Тривалі 
оплески].

Товариші! Радянська влада народилася під знаком ле
нінського Декрету про мир, і з того часу вся зовнішня 
політика нашої країни пройнята миролюбністю. Об'єк- 
тизні історичні умови продиктували її конкретний зміст: 
курс на мирне співіснування держав з різним суспіль
ним ладо.м.

У наші дні принципи мирного співіснування досить 
міцно вкоренились у міжнародних справах як єдино 
реалістичні і розумні. Це результат зміни співвідношен
ня сил у світі — і насамперед зростання могутності і 
міжнародного авторитету Радянської країни, всієї соціа
лістичної співдружності. Це .також результат успіхів, 
здобутих міжнародним робітничим рухом і силами на
ціонального визволення. Це, нарешті, результат розумін
ня нсвих реальностей певною частиною правлячих кіл- 
капіталістичього світу.

Водночас це підсумок величезної, роботи, проведеної 
за останні роки Радянським Союзом та іншими країнами 
соціалістичної співдружності з метою добитися перебу
дови міжнародних відносин у напрямі миру. (Оплески).

Добрі зміни у світі, які стали особливо відчутними в 
сімдесяті роки, були названі розрядкою міжнародної 
напруженості. Ці зміни відчутні й конкретні. Вони — у 
визнаині і закріпленні міжнародними документами сво
го роду кодексу правил чесних і справедливих взаємо
відносин між країнами, що створює правову і мораль
но-політичну перешкоду на шляху любителів воєнних 
авантюр. Вони — в досягненні перших, хай поки що 
скромних, домовленостей, які перекривають деякі ка
нали гонки, озброєнь. Вони — з розгалуженій мережі 
угод, які охоплюють багато галузей мирного співробіт
ництва між державами з різним суспільним ладом.

Найбільш виразно зміни на краще видно в Європі, де 
міцніють відносини добрссусідства, взаємне розуміння, 
інтерес і повага народів один до одного. Ми високо ці
нимо це досягнення, вважаємо своїм обов’язком всіля
ко його берегти і закріплювати. Тему ми надаємо вели
кого значення співробітництву з такими країнами, як 
Франція, ФРН, Англія, Італія, з усіма великими і /г.алими 
європейськими державами іншої суспільної системи. *

Природно також, що ми надаємо великого значення 
відносинам із Сполученими Штатами. Багато то розді
ляє наші країни — від соціально-економічного укладу 
до ідеслогії. Не всім у США подобаються наші порядки, 
та й ми могли 5 сказати багато про те, що відбувається 
в Америці Але якщо робити наголос не розбіжностях, 
намагатися повчати один одного, то результатом буде 
лише нагнітання недовір’я і ворожості, непотрібне для 
наших двох країн і небезпечне для світу в цілому. На 
зорі Радянської держати Ленін попереджав тодішніх 
американських керівників про те, що -сподобається це 
їм чи ні — Радянська Росія — велика держава», що 
«Америці нічого не дасть вільсонівська політика благо
честивої відмови мати справу з нами на тій підставі, що 
наш уряд їм не до вподоби».3) Це було справедливо 
півстоліття тому. Це тим більш справедливо тепер. (Три
валі оплески).

Саме життя вимагає, щоб вирішальними з радянсько- 
американських відносинах були міркування довгостроко
вого порядку, продиктовані турботою про мир. Такої 
лінії додержуємось ми; того ж чекаємо і у відповідь. 
Нам не бракує готовності продовжувати початий розви
ток відносин із США на основі рівності і взаємної по
ваги.

Міжнародні відносини перебувають тепер немовби на 
перехресті шляхів, які ведуть або до зростання довір'я 
і співробітництва, або до зростання взаємних страхів, 
підозрінь, нагромаджування зброї, — шляхів, що ведуть, 
у кінцевому підсумку, або до міцного миру, або з кра
щому разі до балансування на грані війни. Розрядка дає 
можливість обрати шлях миру. Упустити цю можливість 
було б злочином. І найважливіше, найневідкладніше 
завдання тепер — це припинити гонку озброєнь, яка 
захлеснула світ- (Тривалі оплески).

На жаль, нарощування озброєнь триває, набуває де
далі небезпечніших форм. Створюються — і добре відо
мо, з чиєї ініціативи — нові різновиди і типи зброї ма
сового знищення. Але ж кожен такий новий вид —* рів

няння а кількома невідомими, причому не тільки в плані 
воєннс-техні^ьих чи стратегічних наслідків, а й політич
них. Метання від одного типу зброї до іншого, яке грун
тується, очевидно, на наївному розрахунку зберегти на 
них монополію, лише підхльостує гонку озброєнь, по
глиблює взаємне недовір’я, утруднює здійснення захо
дів реззброєння.

Хотів би в цьому зв’язку з усією ясністю підтвердити 
думку, яку висловлював і раніше. -Радянський Союз 
ефективно дбає про свою оборону, але не добивається 
і не буде добиватися воєнної переваги иад другою сто
роною. Ми не хочемо порушувати приблизної рівноваги 
військових сил, яка склалась тепер, скажімо, між Схо
дом і Заходом у Центральній Європі або між СРСР і 
США. Але взамін ми вимагаємо, щоб і ніхто інший 
не намагаєся порушити її на свою користь. (Оплески).

Зрозуміло, підтримання існуючої рівноваги не са
моціль. Ми за те, щоб почати згинати вниз криву гонки 
озброєнь, поступово знижувати рівень воєнного проти
стояння. Ми хочемо істотно зменшити, а потім і усунути 
загрозу ядерної війни — найбільш грізної небезпеки 
для людства. Саме на це націлені добре відомі пропо
зиції Радянського Союзу та інших соціалістичних країн.

Сьогодні ми пропонуємо зробити радикальний крок: 
домовитись про одночасне припинення всіма держава
ми виробництва ядерної зброї. Будь-якої такої зброї — 
хай то будуть атомні, воднесі чи нейтронні бомби або 
снаряди. Одночасно ядерні держави могли б взяти зо
бов'язання приступити до поступового скорочення вже 
нагромаджених її запасів, просуваючись уперед аж до 
повної, «стопроцентної» їх ліквідації. Енергія атома — 
тільки для мирних цілей — з таким закликом звертає
ться до урядів і народів у рік свого шістдесятиріччя 
Радянська держава.

Є ще одна важлива проблема, яка має пряме відно
шення до завдання зменшення загрози ядерної війни. 
Йдеться про те, щоб довести до кінця справу заборони 
випробувань ядерної зброї, щоб . такі випробування 
не проводились не тільки в атмосфері, космосі і під во
дою, а й під землею. Ми хочемо рушити вперед пере
говори в цьому питанні, привести їх до успішного завер
шення. Тому мн заявляємо, що готові домовитися про 
те, щоб, поряд з забороною на певний строк усіх ви
пробувань ядерної зброї, було оголошено мораторій на 
ядерні вибухи в мирних цілях. Ми сподіваємося, що цей 
важливий крок СРСР буде по достоїнству оцінений на
шими партнерами на переговорах і, таким чином, буде 
розчищений шлях до укладення договору, якого давно 
вже чекають народи. (Оплески).

Впевнено йде шляхом миру Радянський Союз. Актив
но і наполегливо виступаємо ми за те, щоб не на полі 
бою, не на конвейєрах озброєнь вирішувався спір со
ціалізму і капіталізму, а в сфері мирної праці. Ми хоче
мо, щоб через кордони, які розділяють ці два світи, 
проходили не траси ракет з ядерними зарядами, а про
стягнися нитки широкого і різноманітного співробіт
ництва на благо всього людства. (Оплески). Послідовно 
проводячи цю політику, ми виконуємо один з найголов
ніших лозунгів Жозтня, заповітів Леніна: мир — наро
дам! (Оплески).

Якщо вдасться розв’язати головне завдання — зав
дання відвернення нової світової війни, забезпечення 
міцного миру, то це відкриє нові чудові перспективи пе
ред жителями землі. Виникнуть передумови для розв’я
зання багатьох інших життєво важливих проблем, що 
постають у наш час перед людством у цілому.

Що це за проблеми?
Це, наприклад, необхідність забезпечити продоволь

ством, сировиною, джерелами енергії величезні маси 
людей. Адже населення Землі, за наявними розрахунка
ми, на кінець століття зросте з чотирьох до шести міль
ярдів чоловік. Це, далі, — подолання породженої коло
ніалізмом економічної відсталості країн Азії, Африки 
і Латинської Америки, що необхідно для нормального 
розвитку в майбутньому відносин між державами, та й 
взагалі для прогресу людства в цілому. Це, нарешті, 
захист людини від численних небезпек, якими їй загро
жує дальший неконтрольований технічний розвиток, —• 
інакше кажучи, збереження природи для людини.

Це цілком реальні і дуже серйозні проблеми. З кож
ним новим десятиріччям гострота їх зростатиме, якщо 
не буде знайдено розумного колективного їх розв’язан
ня на шляхах планомірного міжнародного співробіт
ництва.

У наш час світ соціально неоднорідний, він складає
ться з держав з різним суспільним ладом. Це об’єктив
ний факт. Соціалістична частина світу своїм внутрішнім 
розвитком і своїм підходом до міжнародних відносин 
дає добрий приклад того, якими шляхами найкраще роз
в’язувати великі проблеми, що постають перед люд
ством. Але розв’язати їх за все людство, вона, зрозумі
ло, не може. Тут необхідні цілеспрямовані зусилля на
роду кожної країни, необхідне широке і конструктивне 
співробітництво всіх країн, всіх народів. Радянський 
Союз — цілком за таке співробітництво. У цьому, якщо 
дивитися ггибше, зміст зовнішньополітичного курсу, 
який ми називаємо курсом мирного співіснування.

Товариші, друзі! Завоювання Жовтня, потенції соціа
лізму — це в наш час найбільш надійна запорука даль
шого прогресу людства. Жовтень — це прапор великих 
змін, піднесений над двадцятим століттям волею і рука
ми трудящих мас. (Оплески).

Ми йдемо назустріч епосі, коли соціалізм у тій чи ін
шій його конкретній, історично зумовленій формі стане 
переважаючою суспільною системою на землі, несучи 
з собою мир, свободу, рівність і добробут усьому тру
довому людству. (Оплески).

І це не утопія, не красива мрія. Це — реальна оер- 
спектива. Її щодня наближаємо своєю працею і бороть
бою ми з вами, товариші, наближають своєю працею і 
боротьбою мільйони наших сучасників. Це і є продов
ження справи, початої Жовтневою революцією.

Будемо ж заежди вірні прапорові Великого Жовтня, 
червоному прапорові революції!

Хай всо яскравіше сяє над світом світло безсмертним 
марксистсько-ленінських ідей!

Хай живе великий радянський народ! '
Хай жиее наша велика партія — партія Леніна!
Вперед, до перемоги комунізму!
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ШІН. ЖОВТІНЬ
СІННЙДЦЯТОГО
До 60-річчя Великого Жовтня Видавництво політичної літератури ви

пускає у світ документальну розповідь А. Іванського «Ленін. Жсьіспь Сім
надцятого.'. В цій книзі, що складається з двох томів, зібрано і системати
зовано документи, матеріали, спогади пре роль.В. І. Леніна в підготовні і 
проведенні Жовтневого збройного повстання. Розповідь ведуть соратники 
Ілліча, його сучасники, ті, хто знав його по спільній роботі, хто мав щастя 
бачити і чути його, спілкуватися з 1-им. Цс більшовики з підпільним стажем 
і комуністи, які вступили до партії 1917 р<іку, працівники партійних органів, 
петроградські робітники, матроси Балтійського флоту, селяни з близьких і 
далеких губерній.

Пропонуємо вашій увазі кілька фрагментів з другого тому киши «Ленін. 
Жовтень Сімнадцятого».

1.

шлях
спсееу сьогодні неодмінно ввечері 
ебо вночі...

Уряд вагається. Треба добити його 
ще б то не стало!

У смольний
М. І. ПОДВОЙСЬКИЙ (голова Пет

роградського Війсьноео-ревслюційио- 
го комітету):

23 жовтня (старого стилю. — А. І-) 
і п ніч на 24-е Тимчасовий уряд при
вів у бойовий стан усі військові учи
лища Петрограда і став стягувати до 
столиці юнкерів з Петергофа, Гатчи
ни, Оранієнбаума, Певловська і на
віть з Києва. Прибулих з Петергофа 
юнкерів було розміщено в Зимовому 
палаці, шо став резиденцією Тимча
сового уряду...

А наступного дья уряд Керенсько- 
го явно намагався вже взяти у свої 
руки наступальну ініціативу.

М. В. ФОФАНОВА (господарка ос
танньої конспіративної квартири Іл
ліча):

Дуже пам’ятний уєесь день 24 
жсетня. Ще вранці за сніданком я по
відомила Еолодимира Ілліча, що ніде 
не могла дістати нашу газету «Рабо
чий путь»... Володимир Ілліч стурбо
вано прийняв моє повідомлення і тут 
же сказав:

— Маргарито Василівно, не приби
райте зі столу. Зараз же тер.міново 
гідіть із запискою.

У Виборзькому комітеті, куди я 
пішла, Женя Егорова (секретар рай
кому партії. — А. І.) повідомила, що 
нз друкарню газети налетіли юнке
ри, частину тиражу розгромили, яле 
другу частину червоногвардійці вря
тували. І вона вручила мені газету за 
24 жовтня, де було вміщено статтю 
Володимира Ілліча «Новий обман се
лян партією есерів)».

До Володимира Ілліча я поверну
лася вже о дванадцятій дня з газетою 
і з відпоеіддю. Еін знову тут же на
правив мене з новим дорученням ---
передати записку і обов'язково при
нести відповідь.

З протоколу засідання Центрально 
го Комітету РСДРП(б), 24 жовтня: 

...(Пропонується. — А. І.), щоб сьо- ' 
годні без особливої постанови ЦК 
жоден член ЦК не міг піти зі Смоль
ного. Поийнято

Зговоритися з Виконавчою комісією 
(Петербурзького комітету) відносно 
їхніх чергувань і в Смольному, і в 
ЦК. Прийнято.

З листа В. І. Леніна членам ЦК:
Я пишу ці рядки взечері 24-го, ста

новище надзвичайно критичне. Ціл
ком ясно, що тепер, уже справді, 
прогаяння в повстанні подібне до 
смерті.

З усіх сил переконую товаришів, 
що тепер усе висить на волоску, що 
на черзі стоять питання, які не нара
дами розв взуються, не з'їздами (хоч 
би навіть з їздами Рад), а виключно 
народами, масою, боротьбою озброє
них мас...
• Треба, щоб усі райони, всі полки, 
всі сили мобілізувалися зараз же і 
послали негайно делегації у Вій
ськово-революційний комітет, у ЦК 
більшовиків, настійно вимагаючи: ні 
в якому разі не залишати влади в 
руках Керенського і компанії до 
25-го, ні в якому разі; розв язувати

ваииввяияи^шяиигяві

М. В. ФОФАНОВА:
Я пропоную Володимирові Іллічу 

пообідати, адже для цього потрібно 
всього 10—15 хвилин, а він підходить 
до столу, ДИБИТЬСЯ мені прямо Б очі 
й каже:

— Даю вам слово, що не піду не 
поївши, — і пішов у свою кімнату. 
Швидко повернувся, передав мені 
записку і сказав:

— Чекаю вас до одинадцятої го
дини, а там я еолєн буду чинити так, 
як це мені потрібно.

Пішла вп'яте цього дня до район
ного комітету і розповіла там усі 
подробиці Надії Костянтинівні (Круп- 
ській. — А. І.).

Й. В. СТАЛІН (член Військово-рево
люційного центру по керівництву 
повстанням):

24 жовтня, ввечері, його (В. І. Лені
на. — А.А.) було викликано у Смоль
ний для керівництва рухом.

Е. А. РАХ'Я (зв'язковий між Лені
ним і ЦК партії):

Бирішиа ііи до Еолодимира Ілліча... 
Коли я йому сказав, що Керенський 
наказав розводити мости, гін скрик
нув:

— Ага, значить починається...
Я було не зрозумів його і спитав:
— Що починається?
— Революція починається, — пояс

нив Іллі«, — аз нею і революційні 
беї...

Ми попили чаю... Володимир Ілліч... 
категорично “заявив:

— їдемо в Смольний.
Для безпеки вирішили все-таки за

маскуватись. В міру можливості пе
ремінили на ньому одяг, перев’язали 
щоку досить брудною пов’язкою, на 
голову наділи завалящу кепку... Ви
рушили, сподіваючись, що в такому 
гигляді не дуже-то пізнають на ву
лицях...

Біля Літєйного мосту ми побачили 
групу солдатів і червоногвардійців. 
Бони стояли і не поопускали публіки 
через міст. Я порадив Володимирові 
Іллічу че підходити до них.

— Нічого, — відповів він, — де 
солдати і червоногвардійці разом, 
там немає небезпеки... — І швидко 
пішов уперед...

Дійшовши до середини мосту, ми 
помітили на іншому кінці його сол
датів Керенського. Це була також 
схорона, що вимагала у перехожих 
перепусток... За словами солдатів, 
перепустками потрібно було запаса
тися в штабі. Робітники були обурені 
і страшенно лаяли солдатів. Ми ско
ристалися суперечкою і прошмигну
ли повз вартових на Літсйний про
спект...

Ми пройшли вже чималу відстань 
Шпалерною, коли назустріч показа
лися два верхових юнкери. Порів
нявшися з нами, вони скомандували:

— Стій! Перепустки!
Я шепнув Володимирові Іллічу:
— Йдіть, я з ними сам розправ

люсь.
У м=не в кишені було два револь

вери. В грубій формі я почав з юнке
рами суперечку...

(Закінчення в наступному номері).

П КІНОТЕАТРІ «Мир» відкрилась ви- 
ставка, робіт В. Б. Остапснка, голов

ного художника Кіровоградського театру 
ляльок. Безумовно, вона викликала інте
рес _у кіровоградців. Адже до цього вони 
мали змогу іссдноразово знайомитись із 
творами місцевих живописців, графіків, 
монументалістів. Персонажі .ж дитячих 
п’єс у інтерпретації художника земляка 
постали перед нами вперше.

Більшість представлених робіт — це 
театральні плакати, ескізи ляльок і деко
рацій. Однак не вірно було б думати, що 
вони цікаві більше 
дітям, аніж дорос
лим. йдеться про 
серйозне мистецтво, 
па якому 
ться 
покоління, 1 
тво про яке, 
фразувавши 
письменника, 
на сказати, що його 
греба робити так «_а- 
мо, цк і для дорос
лих, але ше краще.

Власне, на виставці ______
лише пов’язані з діяльністю Остапснка в театрі 
ляльок. Є тут і ілюстрації, і молодіжні плакати, 
Але про це — дещо піпііиіс.

При неоднаковій мірі удачі у вирішенні того 
чи іншого театрального образу, Остапснка, як 
художника, характеризує постійний творчий по
шук. Мені розповідали, як після однієї із сто
личних нарад, присвячених' проблемам лялько- 
гого театру, зарубіжні гості брат з собою на 
зіадку виконану ним прої рамку до вистави 
«Гусеня». Нічого дивного. Його Дорофей із 
п’єси М. Гориста і Г. Гуревича надзвичайно 
привабливий. Маленьке, жваве гусеня з широко 
розплющеним« на світ очима, иапіввідкритіїм 
червоним дзьобиком і такими ж червоними лап
ками, котрі залишають на землі сліди —- літери 
назви вистави, подобаються, з першого погляду. 
Художі-пку багато довелось попраціааати. доки 
він досяг граничної лаконічності і виразності 
образу.

Так само лаконічно вирішив Осіапспко 
і образ лелеченяти Лики у виставі «Леле
ченя і Опудало». Спектакль побудовано 
так. що глядач бачить безпосередньо на 
сцені акторів, котрі водять ляльок. Але він 
не сприймає актора. Його увага повністю 
прикута до Айкз, беззахисного, щирого і 
ріріюго друга. •Лелеченя — одна з кращих 
робіт Остапснка в театрі.

У виставі є ще один цікавий псрсо 
паж — Горобець. Зроблений він із соло
ми. Наше традиційне уявлення п^р цього 
птаха, який мешкає під стріхою сільської 
хати, дало можливість художнику знайти 
найбільш підхожий матеріал для ляльки. 
Щоправда, Горобець вийшов менш вираз
ним, він, певно, погребує ще доробки, але 
шлях, яким пішов автор, думається, вір
ний.

В. Остапенко надає велико:о значення 
вибору матеріалу, розуміючи важливість 
його у переведенні чисто графічного ескі- 
за в образ. Є у доробку Кіровоградського 
театру ляльок вистава «Казка про Івапа- 
царевича, матінку рідну, землю любу». 
Йдеться в ній ппо «діла давно минулих 
днів», дія відбувається у казково-билинній 
Р} СІ. Для того, щоб якомога повніше ввес
ти юного глядача в естетичніш світ саме 
російської казки, художник широко вико
ристовує дерево, виконуючи ляльки З 

^урахуванням стильових вимог- давньору-

ськсго різьблення. Відчуття Б. Остапсиком 
матеріалу чітко проглядається і в ще поза- 
вершеній роботі — оформленні майбут- 5 
иьоіо спектаклю «Карлик Ніс» по казці II 
В. Гауфа, ескізи і макети до якого поки- І 
що перебувають у майстерні художника. ’’ 

Окремо хочеться сказати про оформ
лення Остапсиком спектаклів за^п єсамі) 
А. Вер ПІНСЬКОГО «СкаЖІІ СВОЄ ІМ Я, СОЛ; 
дате» та А. Браусезича «Внук партизан 
па». Героїчна тема — благородна і вдяч; 
на в театрі, у дитячому зокрема. Але одна 
справа провести її через казкових героїв,

Дуикн, відгуки» рецензії
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у вівторок, четвер, 

суботу.

316650. ГСП. Кіровоград 50. вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—3-45-3$. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Б К 19292.

впховує- 
иідростаюче 

мистсн- 
, перс

едона
, мож-

АДРЕСУЄТЬСЯ ВСІМ
> З ВИСТАВКИ РОБІТ ТЕАТРАЛЬНОГО 

ХУДОЖНИКА

і

експонуються роботи не інша — через наших сучасників. Не забу
ваймо, що художник працює саме в театрі 
ляльок;.. І все ж він знаходить прийоми, 
завдяки яким образи героїв вистав — 
нрьгнічеші.х горем матерів і вдов, хлопчн-’ 
ка — партизанського внука та інших по-- 
щпнвішх персонажів при всій своїй умов- 
посіі не відірвані ВІД ЖИТТЯ, не р03Х0ДЯ-!£ї . 
ться з уявою малечі про конкретних лю
дей, людей з іменами і біографіями, котрі 
звільнили нашу радянську землю від фа
шистської нечисті, відстояли щастя і сво
боду для наступних поколінь. Думається, 
що тут художнику допомогло почуття мі
ри, а вено, як відомо, часто є мірилом 
художніх речей.

Ось уже десяті, років з екрану телевізора лу
нають дитячі голоси, які читають нантські паз
ки. Час иід часу з’являються художні застав
ки — ілюстрації до казок. їх незмінним авто
ром впродовж усіх цих років є В. Остапенко. 
Яскраві, виразні, з кумедними персонажами за- 
і гавки експонуюгьси на виставці.

Є тут і кілька портргтіп, плакатів, предст.зп- 
/еио зразки ілюстрації художніх творів літера-, 
терів-земляків, .заставки і малюнки до газет — 
»Вся влада Гадам!», «Уражай», «Стенівчапка» 
«Усім смертям назло» та ііі. Одним .з кращих 
графічних листів художника є ніби виплетена 
мереживом «Російська красуня». Вона була 
вмішена в одному з новорічних номерів «Моло-' 
дого комунара».

На жаль, на виставні представлені да
леко не всі роботи В. Остапснка, які па тс 
заслуговують. Брак експозиційної плоті 
призвів до того, що на пій менше, ніж то
го хотілося б, ескізів ляльок, декорацій.

. Зовсім немає макетів. Все ж, варіть з того,ч 
що т\т є, ми можемо зробити незапереч-ч 
ний висновок про плідну роботу В. Осга- 
леика, про його безумовну талановитість.

Виставку відкрито напередодні 60-річчя. 
Великого Жовтня. Художник присвятив її 
славному ювілею нашої країни. Країни, 
котра все найкраще віддає дітям, де ро- U 
биться все для того, щоб СЬОГОДНІШНІ 

хлопчики і дівчатка виросли справжніми, 
громадянами, патріотами своєї 
нічної Вітчизни, де у арсеналі 
засобів чільне місце посідає 
естетичне.
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Б. КУБАНСЬКИЙПОГОДАВ ЛИСТОПАДЕ
У жовтні переважала прохолодна 

іі суха поюда, а 15—17 жовтня бу
ло холодно — середня добова тем
пература повітря становила 0—2 
ір.здуси морозу, що знилнка.по тим
часове припинення вегетації ози
мих. Але в третій декаді потеплі
шало, середньодобові температури 
повітря паніть ііапр'їкінці мййрія 
досягали 8—10 градусів теплідЗщо 
па 1—3 градуси вище норми. ОЗнмі 
підновили розвиток. Озима пшени
ця, посіяна до 15 вересня, перебу
ває у фазі кущіння, утворившії до 
восьми пагінців г.а одну рослину, 
пізніших строків — досягла фази 
третього листка.

Листопад — останній місяць осе
ні, пін різко відрі.знпєті ся під 
жовтня, адже в ньому відбуває
теся перехід середньодобової тем
ператури повітря через 0 градусів 
у бік холоду. Вегетація озимих .за
кінчується. Доті чергуються зі сні
гом, часто бувають густі іі трипалі 
тумани, ожеледі. В листопаді бува
ють і хуртспиііи. але їх імовірність 
дуже мала.

За баїагорічіїїімп даними, я лис
топаді бупас дуже тепло, коли 
максимальна темпераіу.за повітря 
досягає 23—27 градусів тепла, бу
ває іі дуже холодно, коли міні
мальна температура лопітря зни
жується до 23—24 градусів.

Листопад цього року щодо тем
пературних даних передбачається 
звичайним. Середньомісячна тем
пература повітря — близько нор
ми. місцями навіть пища за норму.

Протягом місяця відбуватиметься 
різке коливання температури: вно
чі від 5—10 градусів морозу д<Г.|- 7 
ірадусів тепла, вдень від 1 до'« -.4 
ірадусів тепла.

У першій половині місяця буде 
переважно без опадів, в окремі 
дні — тумани, ожеледь. У другій 
половині — часом опади у вигляді 
снігу, можливе посилення вітру ДО 
20—25 метрів па секунду.

О. ЖАРИКОВА, 
агрометеоролог Кірово
градського гідрометбюро.

Редактор М. УСПАЛЕККО.
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