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ЗВЕРНЕННЯ
Центрального Комітету КПРС,
СРСР,
Президії Верховноїі Ради
І ..
Ради Міністрів СРСР
до Комуністичної партії,
до радянського народу
Дорогі товариші!
Комуністична партія Радянського Союзу, весь ра
дянський народ зазнали тяжкої втрати. Обірвалося
життя видатного діяча ленінської партії і Радянсь
соціалістичної
кої держави, полум’яного патріота
Батьківіціши, невтомного борця за мир і комунізм
Юрія Володимировича Андропова.
Його життя — зразок беззавітного служіння інтересам партії і народу, великій справі Ленін?.. На всіх
постах, де з волі партії працював1 Юрій Володимиро
вич Андрсіїов, він віддавав свої сили, знання, вели
чезний життєвий досвід неухильному здійсненню по
літики партії, боротьбі за торжество комуністичних
ідей.
Якості видатного політичного керівника яскраво
кроявіїлисії-в усій багатогранній діяльності Ю. В.
Андропова — на комсомольській роботі і в організа
ції партизанського руху в Карелії в роки Великої
Вітчизняної війни, на найвідповідальніших ділянках
партійної і дипломатичної діяльності. Багато прані
вклав він у зміцнення безпеки нашої держави.
З усією силою видатні здібності і організаторсь
кий талант товариша Андропова — керівника ленін
ського типу — розкрилися в його роботі на постах
Генерального секретаря ЦК КПРС і Голови Президії
Верховної Ради СРСР.
Короткий строк довелось 10. В. Андропову очолю
вати • ’ Центральний Комітет КПРС.
Але за цей
час ппріія, йдучи курсом XXVI з’їзду, творчо збага
чуючи його, забезпечила впевнене просування країни
на всіх напрямах економічного і соціального прогре
су.
Важливими віхами в житті партії і народу, в зміц
ненні їх непорушної єдності стали
листопадовий
(1982 р.), червневий і'грудневий (1983 р.) Пленуми
ЦК КПРС. У рішеннях Пленумів, у виступах 10. В.
Андропова було розвинуто і конкретизовано сучасну
стратегію вартії — стратегію вдосконалення зрілого
соціалізму.
У цей період зусилля партії і народу були скон
центровані, на прискоренні розвитку економіки, на
поліпшенні
управління народним господарством,
зміцненні партійної, державної і трудової дисциплі
ни, підвищенні відповідальності кадрів, на розвитку
творчої активності мас..
Вжиті партією заходи підпорядковані одній мсті
— зростанню добробуту радянських людей, посилен
ню могутності Радянської держави. В усьому цьому
великими є заслуги Юрія Володимировича Андропо
ва.
Значним є вклад 10. В. Андропова у розвиток все
бічного співробітництва
країн соціалістичної спів
дружності, у зміцнення єдності і згуртованості між
народного комуністичного і робітничого пуху, у під
тримку боротьби народів за свободу і незалежність.
Під його керівництвом ЦК КПРС і Радянська дер
жава послідовно і наполегливо здійснювали на між
народній арені ленінський зовнішньополітичний курс
— курс на усунення загрози термоядерної війни, на
тверду відсіч агресивним підступам імперіалізму, на
зміцнення миру та безпеки народів.
У ці скорботні дні комуністи, весь радянський на
род ще тісніше згуртовують свої ряди навколо лс-

пінського Центрального Комітету партії, Полії бюро
ЦК КПРС. Трудящі Радянського
Союзу бачать у
Комуністичній партії свого випробуваного, колектив
ного вождя, сповнені рішимості оеззавітио боротися
за втілення в життя її внутрішньої і зовнішньої по
літики, яка виражає корінні інтереси народу. Ленін
ський курс партії непохитний. Партія озброєна ясною
і чіткою програмою дій, виробленою
XXV1 з їздом
КПРС, наступними Пленумами її Центрального Ко
мітету.
КПРС і далі наполегливо й цілеспрямовано про
водитиме лінію на всемірну інтенсифікацію вироб
ництва, прискорення
науково-технічного прогресу,
посилення організованості і дисципліни, па неухильне
зростання матеріального і духовного рівня життя на
роду. Вона 'зміцнюватиме непорушний союз робітни
чого класу, колгоспного
селянства
й інтелігенції,
братерську дружбу народів СРСР. розвиватиме со
ціалістичну демократію, виховуватиме людей в дусі
радянського патріотизму і пролетарського інтерна
ціоналізму, відданості великим ідеалам комунізму.
У нинішній складній міжнародній обстановці, яка
небезпечно загострилася, КПРС. Радянська держава
вважають своїм найпершим обов’язком послідовно
відстоювати справу миру, виявляти витримку і пиль
ність, рішуче зривати авантюристичні заміри імперіа
лізму, зміцнювати оборонну могутність країни.
Радянський народ — перекопаний противник вирі
шення спірних міжнародних питань силою. Світ без
воєн — наш ідеал. У боротьбі за міцний мир разом з
нами — братні країни соціалізму, комуністичні і ро
бітничі партії, борці за національне і соціальне виз
волення, широкі народні
маси, які виступають за
відвернення термоядерної катастрофи.
Наша партія і держава і далі твердо й неухильно
проводитимуть у життя принципи мирного співісну
вання держав з різним суспільним ладом. Ми бажає
мо жити в мирі з усіма країнами, активно співробіт
ничати з тими урядами і організаціями, хто готовий
чесно і конструктивно працювати в ім’я миру.
Радянський народ твердо знає: партія. Централь
ний Комітет, його керівне ядро непохитно вірні ле
нінському прапорові, справі Великого Жовтня. Пар
тія свято дорожить довір’ям народу і вважає найви
щою мстою своєї діяльності турботу про благо і щас
тя радянських людей. Єдність партії і народу була,
є і буде джерелом нашої сили.
У пам'яті комуністів, усіх радянських людей Юрій
Володимирович Андропов назавжди залишиться як
людина безмежно віддана вченню Маркса-Енгельса.Пеніна, принципова і скромна,
близька до людей
праці, чуйна до їх потреб і турбот, людина, яка вмі
ла підпори кувати все інтересам соціалістичної Віт
чизни.
Центральний Комітет Комуністичної партії Радян
ського Союзу. Президія Верховної Ради СРСР. Рада
Міністрів СРСР. висловлюють глибоку впевненість У
тому, що комуністи, всі радянські люди з новою си
лою виявлять свою класову свідомість і організовашсгь, свої високі колективістські якості, цілеспрямо
ваною самовідданою працею забезпечать виконання
народногосподарських планів і соціалістичних зобов язань, дальший розквіт нашої великої Батьківщи
ни.

У ЦК KHPG, ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
І РАДІ МІНІСТРІВ СРСР
, Центральний
Комітет внча Андропова оголоси
КПРС, Президія Верхов ти в країні траур 1], 12,
ної Ради СРСР і Рада 13, 14 лютого 1984 р.
У день похорону в поМіністрів СРСР постано
чатковпх,
ВОСЬМІїрІЧІІІІХ
вили:
і
середніх
школах
па.1-У зв'язку з кончиною
1 еиерального
секретари вчалышх занять не прово
дити.
ЦК КПРС, Голови Пре
2. У момент похована.і
зидії
Верховної
Ради тіла Юрія Володимирови
СРСР Юрія Володцмнро- ча Андропова провести

гарматні залпи в Москві,
столицях союзних респуб
лік, у містах-героях Ле
нінграді, Волгограді, Оде
сі, Севастополі, Новоро
сійську, Керчі, Тулі, у
фортсці-гсрої Бресті,
а
також у містах Каліпінграді, Львові,
Ростовіпа-Дову,
Куйбпшеві,

Свсрдловську,
Новоси
бірську, Читі. Хабаровсь
ку, Владивостоці, Сєвероморську,
Ставрополі,
Петрозаводську.
В цей же час зупинити
на п’ять хвилин роботу
всіх підприємств і орга
нізацій по всій території
Радянського Союзу, за ви
нятком підприємств без
перервного виробництва;
провести протягом трьох
лвплнн салют гудками на
фабриках, заводах, заліз
ницях. на суднах морсь
кого і річкового флоту.
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ВІД ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ,
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР,
РАДИ МІНІСТРІВ СРСР
Центральний Комітет Комуністичної партії Радян
ського Союзу, Президія Верховної Ради СРСР і Ра
да Міністрів СРСР з глибокою скорботою сповіща
ють партію і весь радянський народ,
що 9 лютого
1984 року о 16 год. 50 хв. після тривалої хвороби
помер Генеральний секретар Центрального Комітету
КПРС, Голова Президії Верховної Ради СРСР Юрій
Володимировннч АНДРОПОВ.
ім’я Юрія Володимировича Андропова —'видатно
го діяча Комуністичної партії і Радянської держави,
стійкого борця за ідеали комунізму, за мир — назав
жди збережеться в серцях радянських людей, усього
прогресивного людства.

МЕДИЧНИЙ ВИСНОВОК
ПРО ХВОРОБУ І ПРИЧИНУ СМЕРТИ
АНДРОПОВА
ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА
Андропов 10. В., 1914 року народження, хворів па
інтсрстищальніїн нефрит, нефросклероз, вторинну гі
пертонію, цукровий діабет, які ускладнилися хроніч
ною нирковою недостатністю.
З лютого 1983 р. у зв’язку з припиненням функції
нирок перебував па лікуванні гемодіалізом («ііітучна
нирка»).
Здійснюване лікування забезпечувало задовільне
самопочуття і працездатність. Однак наприкінці січ
ня 1984 р. стан погіршився у зв’язку з наростанням
s дистрофічних змін у внутрішніх органах і прогресу
ючою гіпотонією.
9 лютого 1984 р. о 16 годині 50 хвилин при нарос
таючих явищах серцево-судинної недостатності і при
пиненні дихання настала смерть.
При патолого-аиатсмічному дослідженні діагноз
повністю підтвердився.
Начальним четвертого го
ловного управління при Мі
ністерстві охорони здоров'я
СРСР
Академік АН СРСР, АМН
СРСР, професор
Академік АМН СРСР. професор
Академік АМН СРСР. г.рофесор
Член-кореспондент
АМН
СРСР. професор
Член-кореспондент
АМН
СРСР. професор
Член-кореспондент
АМН
СРСР, професор
Професор
Професор
Лікуючий лікар
Академік АМН СРСР. про
фесор
Заслужений
діяч науки.
професор

Є. ЧАЗОВ
М. ЯОПАТНІН
М. МАЛИНОБСЬКИЙ
В. ФЕДОРОЕ
О. ЧУЧАЛІН

В. СМАПН
Г. КУЛАКОВ
А. ВОРОБЙОВ
В. АРХИПОВ

М. КРАЄВСЬКИй

ю. псстнов

2 стор

«Молодий комунар»

9 лютого 1984 р. на сім
десятому році життя після
тривалої .хвороби помер
Генеральний
секретар
Центрального
Комітету
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, Голова
Президії Верховної Ради
СРСР, Герой Соціалістич
ної Праці Юрій Володи
мирович Лндропов.
Пішов з життя видатний
діяч Комуністичної партії
і
Радянської держави,
міжнародного комуністич
ного і робітничого руху. З
його ім’ям нерозривно
зв’язані дальше зміцнен
ня єдності партії і народу,
вдосконалення суспільст
ва розвинутого соціалізму,
підвищення
народного
добробуту, зміцнення еко
номічної та оборонної мо
гутності’ нашої Батьків
щини, втілення в життя
ленінської
миролюбної
зовнішньої політики.
Юрій
Володимирович
Андропов
народився 15
червня 1914 р. в сім’ї за
лізничника на станції ііагутська Ставропольського
краю. Трудову діяльність
почав з 16 років. Був ро
бітником у місті Моздок
Північно-Осет и н с ь к о ї
АРСР. У цей час, в 1930
році, вступив до лав
ВЛКСМ. Після вступу в
1932 році до Рибінеького
технікуму водного транс
порту одночасно з навчан
ням працював па різних
суднах
Волзького паро
плавства матросом, штур
вальним і помічником ка
пітана. Потім вчився в
Петрозаводськом^’
дер
жавному університеті, за
кінчив Вищу партійну
школу при ЦК КПРС. •
У 1936 році 10. В. Ан
дропов був обраний звіль
неним секретарем комсо
мольської організації тех
нікуму водного транспорту

11 лютого 1984 року

в місті Рибінську
Ярос
У 1957 році 10. В. Ан ролі в житті радянського ті яскраво виражена соці
лавської області. Згодом дропов затверджується за суспільства, високої від ально-економічна політика
його висунули комсоргом відуючим
відділом ЦК лов ідальпрст і кожного ко партії і Радянської держа
муніста перед партією і ви на сучасному стані.
ЦК ВЛКСМ судноверфі КГ1РС.
Ленінська національна
імені Володарського в міс
У 1961
році па ХХП народом. 10. В. Лндропов
про не політика набула розвитку
ті Рибінську. У 1937 році з’їзді і на всіх наступних постійно дбав
10. В. Андропов признача з’їздах партії 10. В. Ан ухильне додержання ле в доповіді 10. В. Андроноється завідуючим відділом, дропов обирається чле нінських норм партійного ва «60 років СРСР». У ній
потім обирається секрета ном Центрального Ко життя, забезпечення ко було узагальнено досвід
рем, а в 1939 році — пер мітету КПРС. У 1962— лективності в роботі пар здійснення в нашій країні
шим секретарем Ярослав 1967 роках працював сек тійних органів — від По ідей дружби і братерства
ського обкому ВЛКСМ. У ретарем ЦК КПРС.
літбюро
ЦК КПРС до народів, повної рівноправ
тому ж році він став чле
У 1967 році він обира місцевих партійних коміте ності всіх націй і народ
ном' Комуністичної партії. ється кандидатом у члени тів.
ностей країни.
В 1940 році 10. В. Лндро Политбюро ЦК КПРС. З
10. В. Лндропов постій
Значним є вклад 10. В.
пов — перший секретар
1973 року 10. В. Андропов Андропова в теоретичну но дбав про-вдосконален
ЦК ЛКСМ Карелії.
роботи
— член Політбюро ЦК розробку актуальних проб ня ідеологічної
З перших днів Великої КПРС.
лем сучасності. В його ви партії, про утвердження
Вітчизняної війни 10. В.
працях глибоко високої моральності, про
З 1967
по
1982 рік ступах,
Андропов .— активний 10. В. Лндропов за на розкрито характерні особ всемірне поліпшення ко
учасник
партизанського правлениям партії працює ливості сучасного етапу в муністичного
виховання
руху в Карелії. Він займа головою Комітету Дер розвитку радянського сус Трудящих.
ється організацією комсо жавної безпеки при Раді пільства, чітко визначено
Очолюючи Раду оборони
мольського підпілля і полі Міністрів СРСР.
поточні й
перспективні СРСР, 10. В. Лндропов ви
тичною роботою серед мо
постійну турботу
У травні
1982 року завдання партії і Радян являв
лоді на тимчасово окупо 10. В. Лндропов знову оби ської держави в будів про
розвиток Збройних
ваній противником радян рається
Сил СРСР, про підтриман
секретарем ЦК ництві комунізму.
ській території, переправ КПРС.
Головну увагу 10. В. ня на належному рівні
ленням за лінію фронту
Позачерговий
Пленум Андропов приділяв реалі оборонної могутності на
бойових груп і здійснен ЦК КПРС,
що відбувся зації творчих планів, роз шої Батьківщини.
ням операцій у тилу воро 12 листопада
10. В. Лндропов багато
1982 року, роблених XXVI з’їздом
га.
листопадовим сил і енергії віддавав вті
обрав
10. В. Андропова вартії,
наступними ленню в життя програми
Після
визволення від Генеральним секретарем (1982 р.) і
фашистських загарбників Центрального
Комітету Пленумами ЦК КПРС. У миру. В заявах та інших
міста
Петрозаводська в Комуністичної партії Ра його виступах були вису виступах 10. В. Андропо
зовнішньої
нуті завдання підвищення ва з питань
1944 році 10. В. Андропов дянського Союзу.
висувається
на партійну
10. В. Андропов
був ■ефективності виробницт політики міститься глибо
роботу: був обраний дру депутатом Верховної Ра ва і якості роботи, вдос кий класовий аналіз су
управління, часного міжнародного ста
гим секретарем Петроза- ди СРСР 3-го і 6—10-го коналення
водського міськкому пар скликань. На восьмій се планування, господарсько новища, розкрито, джере
тії, а в 1947 році — дру сії Верховної Ради СРСР го механізму. 10. В. Ан ла напруженості і показа
гим секретарем ЦК Ком 10-го скликання в червні дропов надавав величез но шляхи боротьби з не
ініціативі безпекою, яка нависла над
партії Карелії. В 1951 ро 1983 року 10. В. Андропов ного значення
доку
ці 10. В. Андропов перево був
боротьбі за людством. У цих
обраний
Головою трудящих у
най
диться в апарат Ц1< Президії Верховної Ради наведення дисципліни і ментах викладено
порядку, підвищення ор важливіші конструктивні
КПРС, де працює спочат СРСР.
Па всіх постах, де з волі ганізованості і
відпові ініціативи партії, спрямо
ку інспектором,
а потім
завідуючим
підвідділом партії працював ІОрііі'Во- дальності.
вані на зміцнення загаль
лодимнровпч
Лндропов,
Глибокі оцінки і виснов ною миру і. міжнародної
Центрального Комітету.
У 1953 році партія на яскраво проявилася його ки по основних напрямах безпеки. 10. В. Андропов
економічного невтомно
правляє 10. В. Андропова відданість великій справі дальшого
виступав
за
Усі свої сили, розвитку країни були дані зміцнення співробітництва,
на дипломатичну роботу в Леніна.
МЗС СРСР, а в 1954 році знання і досвід вій відда 10. В. Андроповим у ви єдності і згуртованості со
на
грудневому ціалістичних країн, між
він призначається надзви вав дальшому посиленню ступі
чайним і повноваженпм політичної та організатор (1983 р.)
Пленумі ЦК народного комуністичного
послом СРСР в Угорській ської діяльності партії, КПРС. У цьому важливо і робітничого руху, на підпідвищення її
керівної му політичному докумен трпмку національно - виНародній Республіці.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КПРС

У ЦК КПРС, ПРЕЗИДІЇ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
І РАДІ МІНІСТРІВ СРСР
Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної
Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР постановили:

1. Утворити комісію по організації похорону Гене
рального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР Юрія Володимировича Андропо
ва в такому складі: тт. Черненко К. У. (голова),
Алієв Г. А., Воротников В. І., Горбачов М. С., Гри
шин В. В., Громико А. А., Романов Г. В., Соломснцев М. С., Тихонов М. О., Устинов Д. Ф., Кузнецов
B. В., Пономарьов Б. ЛІ., Чебрпков В. М.. Зимяпін
М. В., Лпгачов Є. К-> Александров А. П., Шалаев
C. О., Мишин В. М., Марков Г. М., Хренников Т. М.,
Пономарьов М. П., Терешкова В. В.. Сенькіи І. І.,
Ульянов М. О., Климук П. І. Чичеров В. С., Абрамо-

2. Поховати 10. В. Андропова на Красній площі.

ВІД КОМІСІЇ
ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОХОРОНУ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС,
ГОЛОВИ ПРЕЗИДІЇ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА
АНДРОПОВА
Комісія повідомляє, що труну з тілом Юрія Володимировича Андропова буде встановлено в Колонно
му залі Будинку Спілок 11 лютого 1984 року.
Доступ трудящих у Колонний зал для прощання з
Юрієм Володимировичем Андроповим
відкрито 11
лютого ц. р. з’ 15 годин до 22 години; 12 і 13 лютого
— з 9 години ранку до 22 години.

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

звольної боротьби народів.
Багато сил віддав 10. В.
Андропов
утвердженню' і
здорових начал у міжна- і
родних відносинах, прнн- і
цііпів розрядки, зміцнен,- і
НЮ ОСНОВ мирного СПІВІС- і
нування держав з різним ;
суспільним ладом,
пр.ч- і
борканню гонки озброєнь, ;
усуненню загрози ядерної
війни. Ця діяльність 10. В. і
Андронова зустрічала га- ;
рячин відгук і одностайну . і
підтримку всього радянсь-г
кого народу,
мільйонів^
людей за рубежем.
За великі заслуги
пе
ред Батьківщиною 10. В.
Андропову, видатному дія
чеві Комуністичної партії
і Радянської держави в ;
1974 році було присвоено '
звання Героя Соціалістки- !
иої Праці. Він пагородже- і
ний чотирма орденами Ле- і
піна, орденами Жовтне
вої Революції, Червоного
Прапора, трьома орденами
Трудового Червоного Пра
пора і, медалями.
В особі 10. В. Андропо
ва радянські комуністи, всі
трудящі, наші зарубіжні
друзі бачили видатного
керівника ленінського ти
пу. Його відзначали чуй
не ставлення до людей і
скромність. Він корнетувався глибокою повагою і
довір'ям радянських лю
дей. Весь життєвий шлях
Юрія
Володимирович.!
Андропова — від робітни
ка до Генерального секретаря ЦК КПРС, Голо- 1 г
ви Президії Верховної Ра
ди СРСР — є яскравим
пр 11 к л а до м с а м ов і дд а ного
служіння партії і народо
ві.
Світлий образ Юрія Во
лодимпровпча Андропова,
борця за мир і щастя лю
дей, назавжди збережеть
ся в серцях
комуністів,
усіх радянських людей.

РАДА МІНІСТРІВ СРСР

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТОВІ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ,
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР, РАДІ МІНІСТРІВ СРСР
•
Комуністи, всі трудящі
Української РСР з глибо
ким
сумом
сприйняли
звістку про тяжку втрату—
кончину видатного діяча
Комуністичної партії і Ра
дянської держави, стійко
го борця за ідеали кому
нізму, за мир Генерально
го секретаря
ЦК КПРС,
Голови Президії Верхов
ної Ради СРСР Юрія Во
лодимировича Андропова.
Наша партія, радянсь
кий народ втратили свого
вірного сина, беззазітно
відданого
спразі Леніна
більшовика,
визначного
організатора, талановито
го, мужнього керівника.
Славне життя Юрія Во
лодимировича Андропова
було присвячене беззавітному служінню
соціаліс
тичній Батьківщині, нашо
му , великому
народові.
Його становлення
як ке
рівника ленінської школи,
багатогранна, плодотвор
на діяльність
невіддільні
від героїчної історії нашої
Батьківщини, боротьби ра
дянського народу за побу
дову нового суспільства.
З великою силою роз
крився
яскравий талант
Юрія
Володимировича
Андропова на посту Гене
рального
секретаря ЦК
нашої партії, Голови Пре
зидії
Верховної
Ради
СРСР. З його ім’ям нероз
ривно зв'язані розробка і
конкретизація актуальних

теоретичних і практичних
утверджував творчий, на
проблем розвинутого со
уковий 1 підхід до розв’я
ціалістичного суспільства,
зання завдань соціалістич
здійснення великих еко
ного будівництва, єдність
номічних, соціальних, по
слова і діла,
справжню
літичних і організаційних
колегіальність
у роботі
заходів, спрямованих на
Центрального
Комітету
вдосконалення всіх сторін
нашої партії. В ньому оржиття партії і держази,
ганічно поєднувались ши
утвердження справді ле
рокий політичний круго
нінського
стилю керів
зір, непохитна воля, енер
ництва,
поглиблення де
гія і стійкість, більшовиць
мократичних основ життє
ка принциповість, чудові
діяльності нашого суспіль
людські якості — скром
ства, зміцнення дисциплі
ність, чуйність, уважність
ни і організованості
на
до людей.
всіх ділянках роботи.
Великими
є
заслуги
Визначний теоретик ле
Юрія
Володимировича
нінської партії, Юрій Во
Андропова в проведенні
лодимирович
Андропов
в життя миролюбної зов
глибоко володів законами
нішньої політики Комуніс
суспільного розвитку, з
тичної партії і Радянської
великою політичною май
держави, зміцненні могут
стерністю застосовував їх
ності нашої багатонаціо
У сучасних умовах, з непо
нальної
соціалістичної
хитною
переконаністю і
Батьківщини,
міжнарод
пристрасністю відстоював
них позицій усієї соціа
чистоту
революційної
лістичної співдружності, в
марксистсько - ленінської
теорії. Його
відзначали
згуртуванні світового ко
вміння реалістично оціню
муністичного і робітничо
го руху на випробуваних
вати
справжній
стан
принципах марксизму-лесправ, правильно, з ура
нінізму і пролетарського
хуванням конкретної об
інтернаціоналізму.
становки визначати назрі
лі завдання, основні нап
Заяви Юрія Володи/лирями внутрішньої і зов
ровича Андропова, в яких
нішньої політики, наполег
у концентрованому вигля
ливо І ПОСЛІДОВНО прово
ді висловлено
ленінськідити В життя
ленінську
принципи нашої зовніш
генеральну Лінію КПРС.
ньої політики,
по праву
Усім своїм життям, не
визнані світовою громад
втомною діяльністю Юрій
ськістю конкретною про
Володимирович Андропоя
грамою боротьби за мир,
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
ПРЕЗИДІЯ
ВЕРХОВНОЇ
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

за
відвернена
загрози
ядерної
війни в умовах
нинішнього загострення з
вини імперіалістичний
міжнародної обстановки.

Комуністи, трудящі Ра
дянської України гаряче,
всім серцем схвалюють і
одностайно підтримують
розроблений під безпосе
реднім
керівництво}^,Юрія
Володимирович
Андропова
і послідовно
здійснюваний
Централь
ним Комітетом КПРС, йо
го Політбюро курс листо
падового
(1982 р.) і наступних
Пленумів
ЦК
КПРС. Вони безроздільно
довіряють
рідній парти,
активно
підтримують н
внутрішню і зовнішню по
літику.
У цю скорботну годину
український народ ще тіс
ніше згуртовується навко
ло ленінського Централь
ного Комітету КПРС, яким
непохитно і впевнено ве
де нашу країну по шляху
комуністичного будівницт
ва.
Комуністи, трудящі Ра
дянської України
зроолять усе для
втілені^»
життя рішень XXVI з'їзду
КПРС, здійснення
планів
комуністичного творення,
заповітів великого Леніна,
служінню яким присвятив
усе своє
яскраве життя
Юрій Володимирович Ан
дропов.
РАДА МІНІСТРІВ
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

«Молодий комунар»----------------------------------------------

11 лютого 1984 року

З стор. --------------

ПРО РЕЄСТРАЦІЮ КАНДИДАТА
В ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНОі РАДИ СРСР

до ВЕРХОВНОЇ
РАДИ ТО
ііїїіЯИіПг

іА

До пізнього вечора сві
тяться вікна центрального
агітпункту 1-І о в оу к р а ї и к п,
розташованого
в приміщепні міського
Палацу
культури.
Простора, за
тишна кімната. Полиці з
тематичною літературою,
підшивки газет, на стінах

6 лютого 1984 року па засіданні Ок
ружної виборчої комісії кандидатом у
Депутати до Ради Союзу Верховної Ра
ди СРСР по Кіровоградському вибор
чому округу
№ 478
зареєстровано
МАШНЯГУЦУ Івана
Григоровича,
1956 року народження, українця, члена

ВЛ КСМ, фрезерувальника кіровоград«Г.пппен,.^ імен. £ХД
з’їзду КПРС.
■ окружна виборча комісія по
виборах до
Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР одинадцятого
скликання по «брозоградському
виборчому округу № 473.

Цікавим був вечір-зустріч
з молодими
виборцями,
який підготувала і прове
ла методист районного бу
динку культури В. 1. Чаііковська. Перед молодими
виборцями виступили го
лова народного суду Л. П.
Назарук, заступник голо
ви міськради'А. А. Гребе-

(Продовження. Поч. у

ПОЖЕЖА

НАМ КРАЇНА
ПРАВО ДАЛА
— наочна агітація, стенди,
що розповідають про змі
ни, які відбулися в країні,
області, районі за час від
минулих воборів. Так, на
приклад, за три роки XI
п'ятирічки в Новоукраїнському районі введено в
дію 37,5 тисячі
квадрат
них метрів житла. Серед
новобудов, недавно зданих
в експлуатацію, і дитсадок
колгоспу «Росія» на 320
місць.
За час роботи агітпунк
ту, яким завідує Л. І. Го
родницька, тут проведено
чимало цікавих
заходів.
Серед них — бесіда «Кон
ституція СРСР — основ
ний закон нашого життя»,
лекції «Радянський народ
— народ-переможець, народ-творсць», «Ленінський
комсомол — бойовий по
мічник і надійний резерв
партії», зустріч з ветера
ном партії ГІ. В. Бугаєвнм.

КОР.: — Іване,
будь
ласка, розкажіть про ор
ганізаційну роботу райко
му.
І. ХМАРА; — 17
січня
на засіданні
районного
комітету комсомолу було
прийнято
постанову про
проведення Ленінського

шок, помічник прокурора
А. 10. Яровий.
На дільниці працює ба
гато молодих агітаторів.
Найактивніші — секретар
комсомольської організації
заводу продтоварів Тетя
на Карабуля, вчителі СШ
№ 7 Олена НечаІі та На
талія Барміна, методист
районного буднику куль
тури Юрій Данилов, біб
ліотекар
ЦРБ Людмила
Лавруссико та інші.
4 березня виборці голо
суватимуть у цьому агіт
пункті за кандидата до
Ради Союзу Верховної
Ради СРСР свого земля
ка, двічі Героя Соціаліс
тичної Праці О. В. Гіталова.
Л. ЯРМОЛЕНКО.
іІ а
з н і м к у:
туї
розмістився центральний
агітпункт Новоукраїнки.
Фото В. ГРИБА.

м. Нозоукраїнка.

Розмова велася по суті
справи. Комісія, яку очо
лив член районного шта
бу, голова правління гос
подарства Дмитро Леонтійович Горщак, відзначи
ла, що до нинішньої атес
тації комсомольська орган
ізація прийшла з неаби-

організації багато в чому
визначається авторитетом
її ватажка. У Віктора він
надійний.
КОР.: — Однак хід Ле
нінського заліку,
певно,
засвідчив не лише успіхи,
а й окремі
помилки та
прорахунки?

перетворюється на цілком
формальний документ.
Враховуючи побажання
членів атестаційної комі
сії, спілчани підприємства
вирішили надалі ПОКІН
ЧИТИ З ТАКОЮ практи
кою.

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

...І З’ЯВИВСЯ ЦІКАВИЙ

ЗлДО
заліку. Тоді ж затвердже
но районний штаб по йо
го проведенню, куди уві
йшли секретар
райкому
Компартії
України Г. Л.
Кужімоза, голова колгоспу
імені Щорса
Д.Л. Гор
щак, наставник молоді за
служений учитель респуб
ліки Г. М. Перебийніс; до
штабу увійшли також пер
ший секретар
райкому
комсомолу П. Малий, сек
ретар парторганізації між
господарської птахофаб
рики Л. Мохненко, секре
тар комітету комсомолу
колгоспу «Первое мая»
А. Новиков та інші.
Штаб визначив для кож
ної організації час і місце
проведення атестації, при
значив
відповідальних.
Атестація в районі поча
лася 24 січня і триватиме
рівно місяць.
КОР.: — Отже, сьогодні
можна вже говорити про
деякі попередні' підсумки
атестації?
І. ХМАРА: — Мені до
велося бути під час про
ведення громадської ате
стації
у колгоспі імені
Щорса,
де й почався її
перший тур.

У комсомольських ор каві і корисні пропозиції
ганізаціях області прохо тощо. Про те, як прохо
ди т ь гро м а де ь к о-пол і піч
дить Ленінський залік у
на атестація. Учасники
ЛІаловискІБСькому райо
Ленінського заліку звіту
ють про зроблене, радя ні, нашому кореспонден
розповів
другий
ться, беруть соціалістич тові
ні зобов’язання на ниніш секретар
райкому
ній рік, вносять нові ці- ЛКСМУ Іван Хмара.
якими
успіхами.
Вона
зміцніла
організаційно,
про що засвідчують ті хо
роші справи, які вже є на
її рахунку, зросла кількіс
но вдвоє. На минулорічній
XXV районній партійній
конференції комітет ком
сомолу критикували за те,
що в' господарстві фор
мально працює
школа
комсомольської політосві
ти. Нині це питання спіл
чани теж вирішили.
КОР.: — Що ж допо
могло їм у цьому?
І. ХМАРА: — Тут заслу
га передусім Віктора Скічка, якого комсомольці об
рали своїм ватажком у
жовтні минулого року. За
короткий час він упоряд
кував облік членів органі
зації, її структуру — ство
рено дві
організації на
правах первинних. Та най
важливіше те,
що люди
тягнуться до Віктора, під
тримують його. Авторитет
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3. ХМАРА: — Атестаційні комісії підходять прин
ципово до оцінки роботи
по виконанню комплекс
них планів учасників залі
ку. Ось лише один прик
лад, з яким я
зіткнувся
побувавши під час атеста
ції на дільниці контрольновимірювальних приладів і
автоматики
цукрозаводу
Маловисківського цукрокомбінату. В ході
ви_
явилася така картина. Що
року в різні
підрозділи
комбінату приходить уліт
ку або восени чимало мо
лоді, яка ще вчора навча
лася в школі
або профтехучилищі.
Змінюється
життя юнаків та дізчат, а
ось комплексні плани за
лишаються тими ж самими. Тобто вони не врахо
вують цих
змін. Певно
що такий план
не може
надалі бути
помічником
комсомольця у Його вихо
ванні й самовихованні, а

КОР.: — Отже, атеста
ція допомогла...
3. ХМАРА: — ...Не лише
с п і л ч а нам цу к роком, б і н ат у.
У
багатьох організаціях
району, в ході підготовки
до атестації або одразу
після її проведення наро
дилися цікаві іде>, задуми,
ініціативи.
Наприкінці січня мені
довелося часто бувати з
приводу Ленінського залі
ку в комсомольській ор
ганізації районного відді
лу культури. Був там і на
атестації. Тож сам став
свідком народження од
разу двох ініціатив у цьо
му колективі.
По-перше, до
мо
лодого виборця спілчани
вирішили
організувати
святковий «вогник» в ра
йонному будинку культу
ри. Нині вже Йдуть репе
тиції за власним сценарі
єм. По-друге, комсомоль
ці райвідділу культури за
пропонували на честь дня
визволення Малої Виски
від німецько-фашистських
загарбників провести у
березні комуністичний суботник. Цю ініціативу вже
підтримали комсомольсь
кі організації
міського
колгоспу «Родина», між
господарської птахофаб
рики та цукрокомбінату.
Зів розмову
П. СЕЛЕЦЬХИЙ.

Десь через тиждень манстер-німець, лукаво підмор
гуючи, знову покликав хлопців ремонтувати пічку...
Далі їх посилали у цій же справі в деякі інші бараки. Отак хлопці й набули репутації пічників-сажотрусів і невдовзі уже ремонтували дахи й пічне опа
лення майстерень. Коли дійшла черга до верстатного
цеху, у приміщення їх не впустили, звелівши підла
тати лиш його покрівлю. Працюючи, нишком спосте
рігали, як із цеху (виключно німецькі робітники) ви
носили на подвір'я довгі, наглухо забиті ящики для
відправки в порт. Неважко було здогадатися, що ви
готовляли тут якісь деталі військового призначення.
З гіркотою думали «пічники» про
одне й те ж: на
чинка цих ящиків, певно, сіятиме смерть і на їхній,
рідній землі. Але що вони могли
заподіяти, маючи
під руками примітивний інструмент? Хіба...
Задумане виконали швидко й непомітно: коли ро
бітники пішли на обід, хлопці вилили в димар кіль
ка відер гарячої смоли. А восени, коли з моря подув
холодний вігер, дерев'яне приміщення цеху спалах
нуло й згоріло вмить, немов сірник.
Хтозна, чим би все це скінчилося для Бойка і
Юрова, якби не врятував випадок. Через день по
■сому багатьох полонених пригнали в порт і відпра
вили у Францію.
На сухогрузі обоє вирішили
неодмінно триматися разом. І в порту Сен-Мало їм
таки вдалося пропхнутися в один товарний вагон.
Якою ж радістю засяяли друзі, коли в їхній заку
ток між величезними
контейнерами
погранив і
Григорій. Що Вікторов — не рядовий військовопо
лонений. а командир ескадрильї — тримався в конитаборі осторонь лише тому, що й тут боявся зради,
вони дізнаються згодом, а тим часом обоє вирішили якось зблизитись із мовчазним співвітчизником.
Уночі, коли охоронці захропіли в тамбурах, Бойко,
ніби ненароком, випустив з кишені кравецькі щипці,
які прихопив з собою ще в комірчині майстра-німця. Якусь хвилю тривало гнітюче мовчання.
— Хлопці,’ я з вами. — нарешті твердо мовив
Григорій. — Нас же везуть з однієї каторги в іншу,
можливо, іще жорстокішу. Бо не з медом їм там, —
кивнув головою в бік півночі.
Радились, по черзі перегризаючи щипцями колю
чий дріт, яким був густо загратований люк вагона.
Втікати вирішили вночі, або, на крайній випадок, під
час дощу. Але не так сталось, як гадалось. На за
лізничній станції в Ліоні оглядач вагонів, певно, ро
сійський емігрант, зачувши в потягу рідну мову,
несподівано гукнув:
— Втікайте, хлопці! В горах — свої, партизани.
Надвечір пішов густий осінній дощ.
— Пора, — сказав Григорій і першим вистрибнув
через люк.
Коли зійшлися, виявилось, що Бойко вивихнув
ногу. Поки Юров шукав палицю, Вікторов як заправськші костоправ, уклав суглоби на місце. Зда
лось Володимиру, що біль полишила ного ще в ту
мить. як Григорій, порвавши свою сорочку на стьожки, міцно' перев'язав йому ногу...
Лиш на світанку надибали стіжок сіна. Перето
чивши в ньому, не зчулись, як-і розвиднілось. У ви
долинку, рукою подати, мирно дрімало невелике село.
— Якби дахи солом'яні, то я не відрізняв би йо
го від нашого, укряіїяського, — у глибокій задумі
проказав Бойко.
ч І кожен згадав у ту хвилю своє, рідне, казково
далеке село на Батьківщині. Од цієї згадки, певно,
іі потягнуло усіх трьох спробувати щастя от у тому. крайньому, найвіддаленішому від інших будни
ку.
Юров обережно прочинив у високому дощатому
паркані хвіртку. Вона ледь рипнула, і старенький
чоловік, іцо сидів неподалік на східцях рундука,
підвів на гостей здивовані очі. Угледівши в кінці
двору криницю, усі троє замахали руками від неї
до рога, дай, мовляв, напитися. Француз кивнув
головою, пружно звівся і хутко виніс з хати графин
вина, склянки. Хлопці сміливо підступили ближче,
перезирпулися: випити міцного означало втратити
останні сили. «Ні», — знову показали господареві у
бік криниці. Подаючи воду, рухливий дідок напо
легливо про щось у них допитувався. Але французі»кої ніхто з гостей не знав. Господар швидко зрозумів це і виразно мовив:
— Алеман, ісаньойол, полен, рус?
Зачувши у відповідь «рус», він кинувся обнімати
втікачів, тиснути їм руки. «О, рус камрад бон» (ро
сійський товариш хороший), — кілька разів повто
рив і чомусь заплакав. Потім знову заметушився.
І покликав дружину, мовляв, удвох гостинно просимо
в дім. Поки хлопці переодягалися в суху домашню
одіж, а хазяйка накривала стіл, її чоловік включив
радіоприймач. Москву він знайшов сам. по знамени
тому голосу Левітана. Дивлячись, якою радістю
І висвітлюють змучені обличчя радянських людей,
француз плескав у долоні, знову обнімав дороги-,
гостей.

(Далі буде).
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ЮНІСТЬ
МОСКВА. (Кор. ТАРС).
Па інтернаціональну вахту
солідарності з зарубіжни

ми ровесниками — борця
ми проти сил мракобісся і
реакції стала разом з свої
ми шкільними товарншами-комсомольиямп червонога.істучна гвардія сто
лиці. Сьогодні урочистими
зборами і лінійками на
честь дня юного героя-антифашиста відкрився в
дружинах і організаціях
ВЛКСМ XVII форум піо
нерів і комебмольців-школярів Москви . < Юність у
боротьбі за
свободу і
мир».
Цікава
і різноманітна
його програма. Школярі
візьмуть участь у трудо
вих акціях солідарності і
збираннях
підписів під
відозвами на захист миру.
Пройдуть мітинги під де
візом «Ні війні!», зустрічі
з ветеранами комсомолу і

Перемогла
«Дружба»
Активізувавши роботу
по військово-патріотично
му
вихованню,
учнів,
дтсаафівські ' та комсомольські активісти нашої
школи ведуть її в кількох
напрямах. Нині в кожному
класі проведено
бесіди
на тему. «Боротьба КПРС
і Радянської держави за
гарантування міцного ми
ру та безпеки народів, за
усунення загрози термоя
дерної війни», «Агресив
ний мілітаристський курс
США — головна загроза
справі миру та безпеки
народів». На уроках муж
ності згадуються ленінсь
кі заповіти про захист со
ціалістичної Вітчизни. Ко
лишні фронтовики розпо
відають про героїчні тра
диції Радянських Збройних Сил.
Військовий
керівник
школи В. Т. Троц
знайомить своїх
вихованців з
родами військ Збройних
Сил СРСР, влаштовує зу
стрічі з офіцерами та кур
сантами
військових учи
лищ, молодими воГнами,
що приїжджають
У відпустку. Недавно, наприклад, відбулась гака зустріч
з колишніми нашими ви
пускниками, а нині курсан
тами Ленінградського вій
ськово-морського учили
ща імені М. В.
Фрунзе
Михайлом
Батуніним та
Антоном Машківським.
-— Офіцером я вирішив
бути два роки тому, коли
на такому ж уроці висту
пав випускник нашої шко
ли Григорій Карчменюк,
— розповів старшокласни
кам Михайло. •— Григорій
довго розмовляв з нами,
десятикласниками. Наго
лошував, що в училищі не
абиякий конкурс, що кур
сантом можна стати тільки
при тій умові, якщо маєш
міцні знання і добре під
готовлений фізично. Я й
готувався.
А ще був у нас тематич
ний вечір «Якщо завтра в
похід, будь сьогодні до
нього готовий». На ньому
виступили колишні фрон
товики — учасники визво
лення Радянської України
від німецько-фашистських
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ЗА МИР
піонерського руху, відбу
дуться концерти політич
ної пісні і конкурси полі
тичного
плаката.
ГІро
свою діяльність відзвіту
ють перед товаришами ак
тивісти більш
як 850
шкільних клубів інтерна
ціональної дружби.
Немало добрих починань
на рахунку юних. Тільки
за два останніх роки па
суботґіиках і недільниках
школярі. заробили понад
тридцять тисяч карбован
ців. На ці кошти, зокрема,
відправлено посилки з одя
гом, підручниками, іграш
ками ровесникам В'єтнаму
і 1<г іпучії, Афганістану і
Лівану. Яскравим оглядом
наступності інтернаціона
лістських традицій стала
широко розгорнута в заго
нах і дружинах операція
соліларності з юнаками і
дівчатами Нікарагуа -Венсерсмос»..

загарбникіє. А потім стар
розділилися
шокласники
на
чотири команди —
«Товариш»,
«Дружба»,
«Прикордонник»
та «РоЮнармійці демашка».
монстрували
свою майстерність
з фізичної та
війського-технічної під'го'тобки, взяли участь в кон
курсі пісні
і строю. На
вогневому рубежі найкра
щі успіхи
мали
члени
команди «Дружба».
За програмою місячни
ка оборонно-масової ро
боти до кінця лютого три
ватимуть
змагання з вій
ськово-технічних
СИДІВ
сперту, зимового багатоборства ГПО.
*"М. ЧУБ,
учитель ПерегоніЬської середньої школи.
Голованівський район.

На старті
юнармійці
Питання військово-пат
ріотичного
виховання
школярів у нашій десяти
річці невіддільні від за
гального навчального про
цесу. Передусім ми дбає
мо про те, щоб була на
високому рівні початкова
військова підготовка. Юн
армійці складають норма
тиви комплексу ГПО, ви
вчають
зброю, беруть
участь у військово-спор
тивних іграх «Зірниця» та
«Орля», воєнізованих змаганях «Нумо, хлопці!».
У ході підготовки
до
цих заходів наші вихован в
ці складають
залік із ци
вільної
оборони. До їх
послуг навчальні кабіне
ти, містечко ЦО. Старшо
класники, наприклад, вча
ться користуватися індиві
дуальними та колективни
ми засобами захисту, при
ладами хімічної та радіа
ційної
розвідки. Теоре
тичні заняття поєднуються
з практичними. А учні мо
лодших класів на уроках
ЦО виготовляють
прості
засоби захисту органів ди
хання, тренуються в умін
ні
швидко і правильно
одягати протигази і респі
ратори.
П. ШУЛЬГА,
сійськовмн
керівник
Олександрійської СШ
№ Ю.

БЕРЛІН. ТруДОЕа мОлодь НДР з честю виконала зо
бов язання по успішному здійсненню народногоспо
дарського плану 1983 року- Про це говориться в лис
ті, надісланому центральною радою СВНМ Генераль
ному секретареві ЦК СЄГІН, Голові Державної Ради
НДР Е. Хонеккеру.
У листі зазначається, що в результаті
численних
ініціатив членів СВНМ на заводах, фабриках, у сіль
ськогосподарських кооперативах зекономлено більш
як 103 млн. годин робочого часу. Виконуючи взяті
зобов'язання по економії сировини і матеріалів,
юнаки і дівчата добились економічного
ефекту на
суму більш як 2 млрд, марок. Члени Спілки працю
ють на десятках тисяч різних народногосподарських
об єктів.
Учасники руху молодих виробничників зібрали в
минулому році більш як півмільйона тонн металоло
му і понад 100 тис. тонн паперової макулатури. Вели
на будівких успіхів добились молодіжні бригади
ництві газопроводу Уренгсй-Ужгород, а також на
електрифікації залізниць НДРСОФІЯ. У Варні відкрилася XVII зустріч молодих
передовиків сільського і лісового господарства, харЧОЕОЇ промисловості, в якій беруть участь понад 4
тисячі чоловік, у тому числі представники європейсь
кії»: соціалістичних країн,
включаючи Радянський
Союз. У ході зустрічі буде проведено навчальні за
няття по ознайомленню з прогресивною технологією,
досягненнями науково-технічного прогресу в цих га
лузях народного господарства, відбудеться
обмін
передовим досвідом по професіях.
УЛАН-БАТОР. Кор. ТАРС Володимир Серов пере
дає: кузнею кваліфікованих робітничих кадрів став
найбільший в Азії гірничо-збагачувальний комбінат
«Ерденет», збудований з участю СРСР. Тут організо
вано комплексний центр виробничо-технічного нав
чання молодих гірників. Навчання в ньому вже за-

НД АДРЕСУ
ЧЕРВОНИХ
слідопитів
Книга Євгена Долматовського
Зелена брама»
об'єднує серця читачів різ
ного віку, учнів
школи —
наших ровесників у першу
чергу. З часу виходу книги
у світ збільшився потік лис
тів на адресу червоних слі
допитів нашої школи. Над
ходять спогади
ветеранів,
посилки із книгами, сувені
ри.
Цінну посилку школа от
римала цими днями бід ра-

ТУРНІРНЕ ТАБЛО
А В
Адлері
відбувся
перший
тур чемпіонату
Радянського Союзу з ве
лосипедного кросу. Е скла
ді збірної України на цьо
му представницькому фо
румі виступали вихованці
кіровоградського тренера
О. І. Заворотнього — пред
ставник спортивного клубу
«Зірка» ФедГр
Ярощук і

Іван Жмаіі.іо з Донського
краю. *'
Л. БОНДАР,
учениця, комсомолка,
с. Підвисоке.

ПРИЙШЛО

ПОПОВНЕННЯ
Доброю традицією на
Олександрійській швейній
фабриці стало проведення
вечорів посвяти в робіт
ничий клас. Позавчора в
урочистій
обстановці 11
швачок-моторисюк і слюсар-ремонтник,
які вли
лись у трудову сім'ю під-

приємства, поклялись гід
но продовжувати справу
старших поколінь
З теплими словами при
вітання до
молодих ви
робничників
звернулися
вс-дуча вечора, завідуюча
клубом фабрики, комсомолка Тетяна
Карпенко,
ветеран праці, кавалер ор
дена «Знак пошани» пра
сувальниця Л. О. Лінник.
Начальник відділу кадрів
В. М. Калуга зачитала на
каз про зарахування їх ро
бітниками фабрики і вру
чила їм трудові
КНИЖКИ.
К. ПОВЕЛЬКО.
м. Олександрія.

СПОРТ

учень
машинобудівного
технікуму Борис
Томах.
Наші земляки
виконали
нормативи майстрів спор
ту СРСР.
А Кандидат у майстри
спорту з Олександрії Анд
рій Бурцев
на першості
республіки з плавання, що
проходила
у Харкові, по
долав стометрівку вільним
стилем за 54,55
секунди.
Цей показник
кращий за
майстерський норматив.

БОРОТЬБА
САМБО. У
Смоленську відбулася від
крита особиста
першість
центральної
ради
ДСТ
«Урожай» з боротьби сам
бо. У складі збірного ко
лективу української ради
товариства «Колос» висту
пали і вихованці
кірово
градського тренера Леоні
ді Мсдведсва — студенти
факультету фізичного ви
ховання
інституту імені
О. С. Пушкіна
майстер
спорту Олександр Шполпн-

Сараєво, 10. (ТАРС).
Сергій Фокичев (СРСР)
а чемпіон Олімпіади у
швидкісному
бігові па
ковзанах на 500 метрів.
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ський та кандидат у майст
ри спорту Володимир Дол
гих.
Наші земляки впевнено
провели поединки і стали
бронзовими призерами.
Володимира
Долгих
внлючено до складу збір
ного колективу централь
ної ради «Урожай».
який
візьме участь у міжвідом
чому чемпіонаті Радянсь
кого Союзу.

В. ШАЕАЛІН.

Срібна медаль у Юсіхіро
Кітацавп (Японія),
бронзова—у Гастана Бу
ше (Канада).
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Міжнародний
комітет
ЮНЕСКО на СБОЄ,Л.У.Д®С'Д^Нні с штаб-квартирі ЮНЕСКО
п Парижі
присудив приз
«Фср Плей» відомому радян
ському
спортсменові Ша
варшу Карапетяну. За свій
благородний подвиг Карапе
тян, що врятував двадцять
людських життів, був рані
ше нагороджений
орденом
«Знак Пошани», йому також
було присвоєно звання за-

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, -6.
БИ 05081

нішс незнайомої нам люди
ни — учасника боїв за Підвнсокс, нині художника
Григорія Максимовича Бородулкіна. Живе він у Рос
товській області. Прочитав
книгу • Зелена брама» і ви
рішив
надіслати в нашу
школу вісімнадцять картин,
виконаних олівцем. Ці по
лотна поповнять експонати
сільського музою.
Добре ілюстровану книгу
про життя і творчу діяль;
вість всесвітньо відомого
письменника Михайла Шо
лохова надіслав на адресу
підвіісоці.шіх школярів ще
один ветеран війни —

Чемпіони Олімпіади

НАША АДРЕСА:

На ^уЬраннсксм языке.

вершили близько десяти тисяч монгольських юнаків
і дівчат, які з допомогою передовиків виробництва,
досвідчених наставників оволоділи секретами професійної майстерності. Багато з них підвищили свою
кваліфікацію, освоїли кілька суміжних професій. Усе
це дало можливість трудівникам передового підпри
ємства по всіх показниках перекрити план минулого
року і взяти добрий старт у новому році.
СІДНЕЙ. Молоді лейбористи Австралії виступають
за ліквідацію всіх розташованих в Австралії амери
канських військових баз, за вихід країни з воєнного
альянсу в США, за заборону польотів над австралій
ською територією американських бомбардувальників
«В-52» і заходжень в австралійські порти військових
кораблів США з ядерною зброєю на боргу. Про це
заявив'на проведеній тут національній конференції
Руху молодих лейбористів Австралії голова цієї ор
ганізації в штаті Новий Південний Уельс Мартін
Байрні.
ВІДЕНЬ. Наприкінці січня, за офіційними даними,
кількість зареєстрованих безробітних в Австралії до
сягла більш як 190.700 чоловік. Це майже на 31.000
чоловік, або 19 процентів більше, ніж місяць тому.
Тепер рівень безробіття досягає 6,7 проц. праце
здатного населення
країни. В особливо тяжкому
становищі опинилася молодь. Наприкінці січня 51.000
молодих людей віком, до 25 років були позбавлені
права на працю. Це майже на ІЗ процентів більше,
ніж у грудні.
(T/<PCJ.

СПОРТ

«Молодой коммунар» —

ЛКСМ Украины.

ЖИТТЯ МОЛОДІ
ЗА РУБЕЖЕМ

Обсяг 0,5 друк, арк.

служеного майстра спорту
СРСР. Про самовідданість і
мужність спортсмена, кот
рий прийшов
на допомогу
пасажирам тролейбуса, що
впав із дамби на дно во
дойми, повідомлялося в пре-

Сараєво, 10 .потого. (ТАРС). У зв'язку з кончи
ною Генерального секретаря ЦК К.1ІРС. Голови Пре
зидії Верховної • Ради СРСР 10. В. Андронова в
Олімпійському селищі, де живуть учасники XIV зи
мових Олімпійських Ігор, сьогодні приспущено пра
пори СРСР, Югославії і Міжнародного Олімпійсько
го комітету.
Президент Міжнародного Олімпійського комітету
X. А. Самаранч висловив шире співчуття представ
никам Радянського Союзу па іграх.
Члени радянської делегації провели траурний мі
тинг, присвячений пам’яті 10. В. Андропова.

о* г-ЛІ! * м к У:
Шаварш
,3 дружиною
Нс-ллі на площі
імені В. І.
Леніна в Єревані.
..............
Телефото Г. БАГДАСАРЯНА.

Паступнпй номер «Молодого
12 лютого н. р.

Зам. № НО.
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