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Москва прощається з Ю. В. АНДРОПОВИМ
Біль тяжкої втрати пере

живає наша країна. Глибо
кою скорботою відізвалась 
у серцях усіх радянських 
людей, всього прогресивно
го людства звістка про кон
чину Юрія Володимирови
ча Андропова. Москвичі, ра
дянський народ прощають
ся в ці дні з видатним дія
чем ленінської партії і Ра
дянської держави, міжна
родного комуністичного і 
робітничого руху.

11 лютого, 14 година ЗО 
хвилин. Колонний зал Бу
динку Спілок. Віддати ос
танню шану Ю. В. Андро
пову прийшли члени і кан
дидати у члени Політбюро 
ЦК КПРС, секретарі ЦК 
КПРС, члени і кандидати у 
члени ЦК КПРС, члени 
Центральної ревізійної ко
місії КПРС. У скорботному 
мовчанні вони прощаються 
з Юрієм Володимировичем
A. чдроповим.

У почесну варту стзють 
товариші Г. А. Алієв, В. І. 
Воротников, М. С. Горбачов,
B. В. Гришин, А. А. Громи
ло, Д. А. Кунаев, Г. В. Рома
нов, М. С. Соломенцев, 
М. О. Тихонов, Д. Ф. Усти
нов, К. У. Черненко, П. Н. 
Демічев, В. І. Долгих, В. В. 
Кузнецов, Б. М. Понома- 
рьов, В. М. Чєбриков, Е. А. 
Шеварднадзе, М. В. Зимя- 
нін, І. В. Капітонов, Є. К. Ли- 
гачов, К. В. Русаков, М. 1. 
Рижков.

Потім керівники Комуніс
тичної партії і Радянської 
держави підходять до рід
них та близьких Ю. В. Ан
дропова. Вони висловлюють 
їм свої глибокі співчуття.

О 15 годині відкриваєть
ся доступ трудящих для 
прощання з Юрієм Володи
мировичем Андроповим. 
Червоно-чорними полотни
щами задрапіровано Колон
ний зал Будинку Спілок. 
Над узголів’ям покійного 
приспущено червоні прапо
ри. Біля постаменту, на яко
му встановлено труну, за
вмерли на варті воїни Ра
дянської Армії.

Перед постаментом на 
червоних подушечках — на
городи, якими були відзна
чені великі заслуги Ю. В. 
Андропова перед Батьків
щиною: золота медаль
«Серп і Молот» Героя Со
ціалістичної Праці, чотири 
ордени Леніна, ордени 
Жовтневої Революції, Чер
воного Прапора, три орде
ни Трудового Червоного 
Прапора, медалі.

До труни покійного по
кладено вінки від Цент
рального Комітету КПРС, 
від Президії Верховної Ра
ди СРСР, від Ради Міністрів 
СРСР, від ММК КПРС і ви
конкому Московської Ради, 
від рідних і близьких.

У зал вносяться все нові 
й нові вінки — від ЦК Ком
партій союзних республік, 

Президій Верховних Рад 1 
Рад Міністрів союзних рес
публік, міністерств і ві
домств, МК КПРС і викон
кому Мособлради, крайко
мів партії і крайвиконкомів, 
обкомів партії та облвикон
комів, громадських органі
зацій.

Нескінченним потоком че
рез Колонний зал прохо
дять тисячі і тисячі людей
— представники різних по
колінь, трудівники міста і 
села.

Приглушено звучать тра
урні мелодії симфонічного 
оркестру. Через кожні три 
хвилини змінюється почес
на варта. На траурній вахті
— члени комісії по органі
зації похорону, партійні і 
радянські працівники, ке
рівники міністерств і ві
домств, передовики вироб
ництва, воєначальники, дія
чі науки і культури, пред
ставники громадськості.

Ідуть робітники заводів, 
фабрик та будов, визначні 
вчені, працівники установ і 
проектних організацій сто
лиці. Багато років Юрія Во
лодимировича Андропова 
нерозривно зв’язані з 
Москвою. З великою ува
гою та батьківською тепло
тою Генеральний секретар 
ЦК КПРС ставився до робіт
ничого класу столиці, вияв
ляв постійний інтерес до 
потреб москвичів, розвитку 
міста. У серцях трудящих 

Москви, ВСІХ москвичів 
Ю. В. Андропов залишить
ся немеркнучим прикла
дом беззавітної відданості 
ідеалам партії і народу.

У траурі вся країна. Ра
дянські люди віддають да
нину глибокої поваги керів
никові Комуністичної партії 
і Радянської держави.

Усі етапи зростання на
шої країни — етапи біогра
фії Юрія Володимировича 
Андропова. Трудову діяль
ність він почав робітником 
у роки перших п’ятирічок. 
На постах Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР він віддавав усі сили і 
знання зміцненню еконо
мічної та оборонної могут
ності нашої Батьківщини. 
Значним є вклад Ю. В. Ан
дропова в теоретичну роз
робку актуальних проблем 
сучасності.

В його виступах, працях 
глибоко розкрито харак
терні особливості сучасного 
етапу в розвитку радянсь
кого суспільства, чітко ви
значено поточні та перспек
тивні завдання партії і Ра
дянської держави в будів
ництві ко/лунізму.

Данину глибокої поваги 
керівникові КПРС віддають 
ветерани ленінської партії. 
Ю. В. Андропов постійно 
дбав про вдосконалення 
ідеологічної роботи партії, 

про утвердження високої 
моралі, про всемірне по
ліпшення комуністичного 
виховання трудящих.

Життя Ю. В. Андропова 
— надихаючий приклад для 
радянської молоді. Він про
йшов великий шлях у рядах 
Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді. Юрій Воло
димирович був комсоргом 
ЦК ВЛКСМ на судноверфі, 
секретарем, потім першим 
секретарем Ярославського 
обкому ВЛКСМ, з 1940 ро
ку і практичне всі суворі 
роки Великої Вітчизняної 
війни очолював комсомоль
ську організацію Карелії. У 
Ю. В. Андропова молодь 
вчиться класової стійкості, 
високих ділових і людських 
якостей, непримиренності 
до всього, що є чужим ін
тересам народу.

У нескінченному потоці 
багато людей у військовій 
формі. Воїни Збройних Сил 
СРСР віддають данину гли
бокої поваги Голові Ради 
Оборони СРСР, активному 
учасникові партизанського 

ВІД КОМІСІЇ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОХОРОНУ
ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА АНДРОПОВА

Комісія повідомляє, що похорон Юрія Володимиро
вича Андропова відбудеться у вівторок, 14 лютого, 
о 12 годині дня на Красній площі.

руху в роки війни. Схиляю
чи свої бойові прапори пе
ред світлою пам’яттю 
Ю. В. Андропова, Радянсь
ка Армія і Військово-Мор
ський Флот у ці скорботні 
дні ще тісніше згуртову
ють свої ряди навколо Ко
муністичної партії та її ле
нінського Центрального 
Комітету. Радянські воїни 
запевняють партію і народ, 
що вони робитимуть усе 
для дальшого підвищення 
пильності та бойової готов
ності Армії і Флоту, гідно 
виконуватимуть покладені 
на них завдання по захисту 
завоювань соціалізму.

Данину глибокої поваги 
в цей день віддали Юрію 
Володимировичу Андропо- 
ву десятки тисяч радянсь
ких громадян. Комуністи, 
всі трудящі Країни Рад за
певняють партію і уряд у 
своєму непохитному праг
ненні відстоювати ідеали 
соціалізму, зміцнювати еко
номічну та оборонну могут
ність Батьківщини.

[ТАРСІ-

ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАРОДОВІ
Комуністична партія і 

радянський народ зазнали 
тяжкої втрати. Пішов з 
життя видатний діяч КПРС 
і Радянської держави, між
народного комуністичного 
і робітничого руху Юрій 
Володимирович 'Андропов. 
ЇІа траурних мітингах, які 
проходять всюди в країні, 
трудящі віддають данину 
глибокої поваги пам’яті по
лум’яного патріота соціа
лістичної Батьківщини, не
втомного борця за мир і 
комунізм.

Учасники мітингів заявля
ють про те, що всі радянсь
кі люди іцс тісніше згурту
ють свої ряди навколо ле
нінської Комуністичної пар
тії, з повою силою виявлять 
свою класову свідомість і 
організованість, високі ко
лективістські якості, само
відданою працею забезпе
чать дальший розквіт вели
кої соціалістичної Батьків
щини.

Московське виробниче 
об’єднання «Стаикострон- 
тсльиьій завод» імені Серго 
Орджоиікідзе. У траурному 
вбранні складальний цех 
№ 17 головного підприєм
ства, де зібрались представ
ники прославленого робіт
ничого колективу.

Слово надається токарю, 
лауреату Державної пре
мії СРСР Є. Коп’єву.

—• Тяжко усвідомлювати, 
говорить вій, — що пе

рестало битися серце видат
ного, діяча ленінської пар
тії і Радянської держави, 
невтомного борця за мир і 
комунізм Юрія Володими
ровича Андропова. Він до 
кіпця присвятив своє життя

з розв’язанням 
практичних зав-

пам’ятають 
з 10. В. Анд- 

гіройшла на 
минулого ро- 

промовець.

і діяльність беззавітному 
служінню інтересам робіт
ничого класу, всього народу. 
В цін повнііі самовіддачі, 
безмежній відданості справі 
Леніна, ідеалам комунізму 
яскраво проявились його ри
си як керівника ленінської 
школи, який умів поєднува
ти мрію 
конкретних 
дань.

Столичні верстатобудів
ники добре 
свою зустріч 
ройовим, яка 
заводі в січні 
ку, відзначив _.г_.____

Генеральний секретар ЦК 
КПРС ознайомився з робо
тою основних цехів і про
дукцією заводу, розмовляв 
з робітниками, інженерно- 
технічними працівниками і 
службовцями. В ході цих 
розмов і на заключній зуст
річі з представниками тру
дящих були обговорені пи
тання дальшого виробничо
го і соціального розвитку 
підприємств, завдання, які 
стоять перед партійною ор
ганізацією і всіма трудівни
ками.

Як керівництво до дії 
сприйняли па заводі кон- _ 
кретні поради і рекоменда
ції, висловлені 10. В. Андро- 
повим під час цих розмов. 
З честю додержує колектив 
робітничого слова: достро
ково завершив завдання 
третього року п’ятирічки, 
прийняв на цей рік зустріч
ний план, яким передбаче
но добитися надпланового 
підвищення продуктивності 
праці на 1,0 процента і зни
зити собівартість продукції 
додатково на 0,75 процента.

Верстатобудівники напо
легливо вишукують шляхи 
дальшого підвищення інтен
сифікації виробництва, вдо
сконалення управління, 
зміцнення трудової дисцип
ліни. _____ __

У ці дні всенародної скор- соціалістичних зобов’язань 
дальший розквіт великої 
Батьківщини.

Майстер Герой Соціаліс
тичної Праці Б. Чукапов, 
сталевар Герой Соціалістич
ної Прані В. Клюєв та інші 
промовці підкреслювали, що 
вірні своїм революційним, 
бойовим і трудовим тради
ціям московські металурги 
докладуть усіх сил для вті
лення в' життя завдань пар
тії по зростанню продуктив
ності праці, поліпшенню 
якості продукції, зміцненню

боти, підкреслювали брига
дир шліфувальниць, лауре
ат Державної премії СРСР 
В. Стьопіна, старший май
стер цеху № 11 В. Ємелья- 
иов, начальник складально
го цеху № 17 К. Мещаикіп, 
радянські люди ще тісніше 
згуртовуються навколо Ко
муністичної партії, вважа
ють своїм надзвичайно важ
ливим обов’язком зміцнюва
ти самовідданою працею 
економічну й оборонну мо
гутність Батьківщини.

У червоному кутку сорто
прокатного цеху московсь
кого металургійного заводу 
«Серп і Молот» — портрет 
Ю. В. Андропова у траурній 
рамі, перед ним — >кПВі 
квіти. Вшанувати пам’ять 
видатного діяча ленінської 
парти і Радянської держа
ви сюди прийшли представ
ники різних підрозділів під
приємства.

-— Трудова Москва разом 
з усім радянським народом 
сумує про тяжку втрату _
сказав вальцювальник сор
топрокатного цеху кавалер орденів Слави III і ц СТР 
пеіпв А. Малишсв. — Гірко 
усвідомлювати, що немає з 
нами більше людини чиє 
життя і самовіддана праця 
були віддані боротьбі за 
і оржесі во комуністичних 
Іатн й,’’.ро^т,пік». відпові
ла™ Юрію Во-іоднмнровичу 
щирою любов’ю і повагою

Пішов з життя комуніст, видатного діяча КПРС і Ра- 
Але продовужється справа, дянської держави, полум’я- 
якій вій присвятив себе до ного патріота соціалістичної 

Батьківщини 10. В. Андро
пова.

— Плодотворною діяль
ністю в ім’я щастя та бла
гополуччя радянських лю
дей, невтомною боротьбою 
за мир, усунення загрози 
термоядерної війни Юрій 
Володимирович здобув собі 
найглибшу повагу і любов 
народу, — сказав па мітин
гу трудівників об’єднання 
«Кировский завод» брига
дир слюсарів-складальииків 
Герой Соціалістичної Праці 
І. Захаров. — Нам, робіт
никам. були зрозумілґй 
близькі його думки і діла, 
пройняті турботою про 
дальше процвітання Віт
чизни. У відповідь па Звер
нення ЦК КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР, Ра
ди Міністрів СРСР до Ко
муністичної партії, до ра
дянського 
зміцнювати організованість

останку. Всі радянські лю
ди висловлюють одностайну 
підтримку ленінському кур
сові КПРС. І в ні скорботні 
дні ми ще тісніше згуртує
мось навколо рідної партії, 
цілеспрямованою працею за
безпечимо виконання народ
ногосподарських планів і

організованості і дисциплі
ни. . ґ

Трудящі Ленінграда і об
ласті разом з усіма радян
ськими людьми глибоко су
мують з приводу кончини

У ТІСНІЙ ЄДНОСТІ з ПАРТІЄЮ
Трудящі України, як і 

весь радянський народ, з 
глибокою скорботою сприй
няли звістку про тяжку 
втрату — кончину Гене
рального секретаря 
КГІРС, Голови Президії 
Верховної Ради С1 
Юрія Володимировича Аид- 
ропова. На заводах і 
фабриках, у колгоспах і 
радгоспах, наукових орга
нізаціях, навчальних зак
ладах і установах культу
ри проходять траурні мі-

віддамо здійсненню істо
ричних рішень XXVI з’їзду 
КПРС.

Виступаючи па мітингу, 
заступник головного інже
нера підприємства А. Чен
цов, заступник секретаря 
комітету ВЛКСМ А. Кото
ва. генеральний директор 
об’єднання Б. Муранов го
ворили про те, що в пам’я
ті комуністів, усіх радянсь
ких людей Юрій Володими
рович Андропов назавжди 
залишиться принциповою і 
скромною людиною, що доб
ре знала турботи людей 
праці. Колектив об’єднан
ня «Кировский' завод», під
креслювалось у виступах, 
наполегливо боротиметься 
за виконання завдань року і 
п’ятирічки, здійснення тих 
великих цілей, в ім’я яких 
жив і боровся Юрій Воло
димирович Андропов.

Багатолюдні мітинги від
булися також в об’єднаннях 
«Пластполимер», «Ленин
градский металлический за
вод». в університеті імен? 

і порядок, працювати ще А. О. Жданова, радгоспі 
ефективніше. Всі сили, дос- «Пашский», в інших колек- 
від, знання і майстерність тнвах.

партії, до ра- 
пароду будемо

гово- 
втра- 

про свою 
ще тісніше 
навколо Ко
па ртії і її 

Комітету, 
високу органі- 

самовідданою

тпнги. їх учасники, 
рячи про величезну 
ту, заявляють 
рішимість 
згуртуватись 
муністичної 
Центрального 
виявляти 
зованість, 
працею примножити вклад 
у здійснення планів кому
ністичного будівництва, 
якому присвятив своє яск
раве життя Юрій Володи
мирович Андропов.

слова:
згуртуємо ряди 

ленінського Ценї- 
Комітету І<ПРС», 
зміцнювати еко- 

та оборонну мо- 
Батьківщннн».

В одному з цехів київ
ського заводу «Ленінська 
кузня» відбувся мітинг 
трудівників підприємства. 
Біля імпровізованої три
буни — портрет 10. В. АнІ^ 
ройова в траурному крепі. 
На транспарантах 
«Тісніше 
навколо 
рального 
«Працею 
помічну 
гутність
(Закінчення на 2-й стор.).



У тісній єдності з партією
(Закінчення, 

їіоч. яв М стор.).
Відкриваюча траурний 

мітинг, секретар ндрткому 
заведу О. (І. Коваленко 
сказав:

— Глибоким болем ві
дізвалось у серці кожно
го з нас звістка про кончи
ну Юрія Володимировича 
Аидроиова. З його ім'ям 
ми зв'язуємо позитивні 
процеси, які відбуваються 
тепер в усіх галузях народ
ного господарства країни. 
Колектив «Ленінської куз
ні» як і всі трудящі нашої 
Вітчизни, сповнений ріши
мості й далі наполегливо 
проводити політику пар
тії в життя, підвищувати 
організованість і дисциплі
ну.

— Київські корабели, — 
сказав контролер ВТІ\, Ге
рой Соціалістичної Праці 
М. Р. Молодченко, -— на
вічно збережуть у своїй 
пам’яті світлий образ 
Юрія Володимировича Анд
ропова — видатного діяча 
ленінської партії і Радян
ської держави, полум’яно
го патріота соціалістичної 
Вітчизни, невтомного бор
ця за мир і комунізм. Най
кращою пам'яттю про ньо
го буде паша самовіддана 
праця. Ми докладемо всіх 
сил щоб виконати на
креслений партії.

Старший інженер відді
лу підготовки кадрів П. І. 
Гур’янов, головний інже
нер машинобудівного ви
робництва О. Д. Вовчук, 
секретар комсомольської 
організації комплекту
вального цеху Н. О. Жилі- 
па, які виступили па мі
тингу, закликали колектив 
заводу у цей скорботний 
для радянського народу 
час примножити зусилля, 
спрямовані на виконання 

планів і зобов’язань, са
мовідданою працею зміц
нювати економічну та обо
ронну могутність Батьків
щини.

На мітингу був присут
ній член Політбюро ЦК 
Компартії України, пер
ший секретар Київського 
міськкому партії IO. Н. 
Єльчепко.

Хвилиною мовчання вша
нували пам’ять Юрія Во
лодимировича Андропо- 
ва представники трудя
щих київського заводу «Ар
сенал» імені В. І. Леніна, 
що зібрались на траурний 
мітинг.

— Важко повірити, що 
назавжди зупинилося сер
це полум’яного борця за 
справу Леніна, за втілен
ня в життя комуністичних 
ідеалів, — сказав шліфу
вальник, Герой Соціа
лістичної Праці А. Я. Доп- 
ченко. — Ми, робітники, га
ряче підтримуємо заходи, 
які здійснює Центральний 
Комітет 1\ПРС по приско
ренню розвитку економіки, 
поліпшенню управління 
народним господарством, 
розвитку творчої ініціати
ви мас. Прагнучи ус
пішно викопати завдання 
п’ятирічки, колектив заво
ду приводить у дію резер
ви для надпланового під
вищення продуктивності 
праці і зниження собівар
тості продукції.

— Інженерно-технічні пра
цівники, робітники заводу 
«Арсенал» постійно відчу
вали. турботу Юрія Воло
димировича Андропова про 
розвиток, впровадження у 
виробництво досягнень нау
ки і техніки, — сказав ін
женер Р. Е. Вольний. — 
Ми завжди пам’ятатимемо 
його настанови, що тільки 
міцна дисципліна, оргаїїі-

зованість, самовіддана 
праця забезпечать неу
хильне підвищення жит
тєвого рівня радянських
людей, надійну обороно
здатність країни.

Робітник, голова цех
кому профспілки І. М. По
дол ьнпй, технік-техиолог 
Л. В. Верченко, які висту
пили на мітингу, говорили, 
що арсенальні ще тісніше 
згуртують свої ряди нав
коло рідної Комуністичної 
партії, її Центрального Ко
мітету, докладуть усіх сил 
для успішного виконання 
рішень XXVI з’їзду КПРС, 
грудневого (1983 р.) Пле
нуму ЦК КПРС.

Глибокий сум виклика
ла у гірників Донецької 
області звістка про кон
чину Генерального секре
таря ЦК КПРС, голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР 10. В. Андропова. У 
нарядній донецької шах
ти імені Абакумова у пе- 
реві між змінами зібрали
ся сотні її трудівників. 
Мітинг відкрив секретар 
парткому Л. М. Гаркушен- 
ко.

ІІа трибуні — кандидат 
у члени Політбюро ЦК 
Компартії України, пер
ший секретар Донецько
го обкому партії В. П. 
Миронов.

— Наша партія, все 
прогресивне людство заз
нали тяжкої втрати, — 
сказав він. — Перестало 
битися серце видатного 
діяча ленінської партії і 
Радянської держави, бор
ця за мир на землі Юрія 
Володимировича Андропо
ва. Від нас пішов визнач
ний, талановитий керівник 
нашої партії, який вніс 
великий вклад у творчий 
розвиток марксистсько-ле
нінської теорії та її вті- 

леїшя у життя. З його ім'ям 
ми зв'язуємо позитивні 
процеси, що відбуваються 
нині в усіх галузях еко
номіки країни, в удоско
наленні стилю партійного 
керівництва політичним, 
господарським і суспільним 
життям.

— Висока відповідаль
ність, організованість у ро
боті, непримиренність до 
будь-якого непорядку, що 
стали нормою, — запору
ка наших нинішніх і май
бутніх успіхів, — гово
рить робітник очисного 
вибою, Герой Соціаліс
тичної Праці В. М. Піхте- 
рєв. — Вважаємо своїм 
патріотичним обов’язком 
усіма силами підтримува
ти курс партії на підвищен
ня ефективності виробницт
ва, розвиток творчої ак
тивності мас.

Майстер збагачувальної 
установки Г. Є. Постнова, 
прохідник А. М. Пустовіт, 
електрослюсар Л. В. Маль- 
ков, кріпильник І. Ф. Кра- 
сплін, які виступили на мі
тингу, говорили про непо
хитну віру радянського 
народу в партію, про од
ностайну підтримку її 
внутрішньої і зовнішньої 
політики. Учасники мітин
гу запевнили, що працюва
тимуть з подвоєною енер
гією, зроблять усе для ус
пішного виконання завдань 
п’ятирічки.

Трудівники радгоспу 
«Плосківськпй» Броварсь
кого району Київської об
ласті, які зібрались па 
траурний мітинг, хвилиною 
мовчання вшанували па
м'ять 10. В. Андропова.

— Все життя Юрія Воло
димировича невіддільне від 
найвизначніших подій в іс
торії нашої багатонаціо
нальної держави, — сказав 

секретар нарторгаїїізаціі 
радгоспу ГІ. І. Погорілий. — 
Багато зробив вій для під
вищення добробуту радян
ських людей. Наш обов'я
зок подвоїти, потроїти зу
силля па передньому краї 
боротьби за виконання Про
довольчої програми.

Висловлюючи думку всіх 
трудівників молочнотовар
ної ферми, де надої молока 
від корови і в ці зимові дні 
перевищують 15 кілограмів, 
майстер машинного доїння, 
лауреат Державної премії 
Української РСР Г. А. 
Строкач сказала:

— Неможливо звикнути
ся з думкою, що перестало 
битися серце Юрія Володи
мировича, людини, яка при
святила себе, своє життя 
служінню радянському на
родові, соціалістичній Бать
ківщині. Я твердо впевнена: 
наш народ зробить усе, щоб 
над країною було чисте не
бо, відстоюватиме мир, за 
зміцнення якого безустанно 
боровся Юрій Володимиро
вич.

Гіркоту втрати, яка спіт
кала країну, висловили та
кож водій Г. М. Топіїха, го- 

•ловпиіі інженер В. Г. Сиие- 
внч, тракторист С. ГІ. Стро
кач, головний зоотехнік 
ГІ. Т. Мслешко та інші 
учасники траурного мітин
гу-

Актовий зал Львівського 
державного університету 
імені І. Франка в траурно
му вбранні. Сюди прийшли 
на мітинг студенти, викла
дачі, працівники одного з 
найстаріших вузів республі
ки. Ного відкрив секретар 
парткому В. І. Чушенко.

Кандидат у члени Політ
бюро ЦІ< Компартії Украї
ни, перший секретар Львів
ського обкому партії В. Ф. 
Добріш, професор й. Т. 

Цьох, ректор університету 
В. П. Чугаєв, віддаючи да
нину пам’яті 10. В. Андро
пову, говорили про непо
хитну вірність комуністів, 
всіх радянських людей ле
нінській партії, її Централь
ному Комітетові, про одно
стайну підтримку внутріш
ньої і зовнішньої політики 
КПРС.

— Глибокою скорботою 
відізвалась у наших серцях 
звістка про тяжку втрату,
— сказав член партії з 1924 
року, ветеран війни і праці, 
доцент й. Д. Лучицький. — 
Думки і діла Юрія Володи
мировича Андропова були 
підпоряковапі інтересам лю
дей праці, збереженню миру 
на планеті. В нашій нам’яті 
назавжди залишиться зуст
річ Юрія Володимировича з 
ветеранами партії, під час 
якої він сказав, що жодна 
крупиця цінного досвіду 
старших поколінь не повин
на бути втрачена. Я, як ко
муніст Ленінського призо
ву, від імені ветеранів уні
верситету обіцяю, що ми 
працюватимемо ще краще в 
ім’я нашої любимої Бать
ківщини.

— Для нас, молоді,. — 
сказала студентка Алла 
Сладик, — жнїтєвий шлях 
Юрія Володимировича Ан
дропова — найяскравіший 
приклад того, як треба лю
бити Вітчизну, бути вірним 
партії і народу. Він приді
ляв величезну увагу кому
ністичному впховашшю під
ростаючого покоління, ви
являв батьківську турботу' 
про підвищення ролі.комсо
молу в житті радянського 
суспільства. Ми віддамо всі 
свої сили, знання і енергію 
досягненню найвищої мсти
— побудові комуністичного 
суспільства.

(РАТАУ].

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТОВІ КПРС, 
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР,
РАДІ МІНІСТРІВ СРСР

Кіровоградський обком Компартії України і об
ласна Рада народних депутатів від імені комуністів 
і всіх трудящих області висловлюють глибоке спів
чуття і сердечну скорботу у зв’язку з кончиною 
Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Прези
дії Верховної Ради СРСР Юрія Володимировича 
Андропова.

Яскраве життя дорогого Юрія Володимировича 
було запалюючим прикладом вірного служіння ве
ликому радянському народові, безмежної віддано
сті Комуністичній партії, ідеям марксизму-ленініз- 
му. зразком справді революційної творчості.

На всіх постах, на які направляла Юрія Володи
мировича Андропова наша партія, він виявляв мо
гутній талант організатора, керівника, ленінського 
типу, справжню більшовицьку пристрасність, неви
черпну енергію і партійну мужність.

Світлий образ Юрія Володимировича Андропо-

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТОВІ КПРС,
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР, 
РАДІ МІНІСТРІВ СРСР
Ілибокою скорботою відізвалась у серцях молоді 

Кіровоградської області кончина вірного продовжу- 
начз справи Леніна, Комуністичної партії, видатного 
політичного і державного діяча нашого часу, невтом
ного борця за мир. за торжество ідей комунізму Ге- 
иераяьного секретаря Ц|( КПРС, Голові. Президії 
повІ°ВІІОі РаДП С₽СР Юрія Володимировича Аидро-

Світла «а« ять про Юрія Володимировича Аидро- 
пова, комуніста, полум’яного патріота-інтерпаціопа- 
.иста. мудрого уважного наставника молоді буде зав
жди жити в наших серцях. 

ва, видатного сина Комуністичної партії і радянсь
кого народу, назавжди залишиться в наших серцях.

У ці скорботні дні ми ще раз запевняємо лс 
ський Центральний Комітет КПРС, Президію вер
ховної Ради СРСР і Раду Міністрів СРСР, що кому
ністи, всі трудящі області ще тісніше згуртують 
свої ряди навколо ленінського Центрального Комі
тету, підвищать організованість і примножать зу
силля в боротьбі за виконання рішень XXVI з’їзду 
КПРС, грудневого (1983 р.) Пленуму ЦК партії, 
дальше зміцнення економічної і оборонної могут
ності нашої багатонаціональної соціалістичної дер
жави, здійснення тих високих ідеалів, яким служив 
до останнього часу свого життя Юрій Володимиро
вич Андропов.

Кіровоградський обком Компартії України 
Виконком обласної Ради народних депутатів.

Ми, комсомольці. 8С! юнаки І дщ-іата Кіровоград- 
щнни, запевняємо ЦК КПРС, Президію Верховної 
Ради СРСР і Раду Міністрів СРСР, що будемо й на
далі берегти і примножувати традиції Комуністичної 
партії і радянського народу в боротьбі за мир на
полегливо продовжувати справу, якій присвятив своє 
яскраве життя Юрій Володимирович Аидропов, ви
дамо всі свої сили, знання і енергію в ім’я дальшого 
зміцнення економічної і оборонної могутності нашої 
любимої Вітчизни, боротьбі за комунізм;

Кіровоградський обком ЛКСМ України.

ГЛИБОКОЮ СКОРБОТОЮ ВІДІЗВАЛАСЬ У СЕРЦЯХ 
ТРУДЯЩИХ ОБЛАСТІ, ЯК І ВСІХ РАДЯНСЬКИХ ЛЮ
ДЕЙ, ЗВІСТКА ПРО КОНЧИНУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕ
ТАРЯ ЦК КПРС, ГОЛОВИ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
СРСР ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА АНДРОПОВА. НА 
ТРАУРНИХ МІТИНГАХ, ЩО ПРОХОДЯТЬ В ОБЛАСТІ, 
РОБІТНИКИ, КОЛГОСПНИКИ, ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ВІДДА
ЮТЬ ДАНИНУ ПОВАГИ ПАМ’ЯТІ ВІРНОГО ПРОДОВ
ЖУВАЧА СПРАВИ ЛЕНІНА, НЕВТОМНОГО БОРЦЯ ЗА 
МИР І КОМУНІЗМ. І У ВІДПОВІДЬ НА ЗВЕРНЕННЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ НПРС, ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВ
НОЇ РАДИ СРСР, РАДИ МІНІСТРІВ СРСР ЗАЯВЛЯЮТЬ 
ПРО СВОЮ РІШИМІСТЬ ЩЕ ТІСНІШЕ ЗГУРТУВАТИСЬ 
НАВКОЛО РІДНОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ, ЗРОБИТИ 
ВСЕ, ЩОБ ЩЕ КРАЩОЮ 1 МОГУТНІШОЮ БУЛА ВІТ
ЧИЗНА, СЛУЖІННЮ ЯКІЙ ВІДДАВ УСЕ СВОЄ ЖИТТЯ 
ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ АНДРОПОВ.

СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ 
ПРО КОМУНІСТА

Викладачі, студенти, 
співробітники Кірово
градського державного 
педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна з 
глибоким сумом сприй
няли звістку про кончи
ну видатного діяча ле
нінської партії і Радянсь
кої держави, невтомного 
борця за мир і комунізм 
Генерального секрета
ря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ра
ди СРСР Юрія Володи
мировича Андропова. 
вони зібралися на траур
ний мітинг, щоб вшану
вати пам'ять полум'яно
го патріота соціалістич
ної Батьківщини, про
довжувача великої ле-

нінської справи Ю. В. 
Андропова.

Траурний мітинг від
крив секретар парткому 
педагогічного інституту 
Т. І. Бабак.

Хвилина мовчання. У 
глибокій скорботі схи
лили голови викладачі, 
студенти і співробітники 
найстарішого вузу Кіро- 
воградщини

Доцент кафедри росій
ської і зарубіжної літе
ратури Р. 3. Дидикіна за
читує Звернення Цент
рального Комітету КПРС, 
Президії верховної Ра
ди СРСР, Ради Міністрів 
СРСР до Комуністичної 
партії, до радянського на
роду.

(Закінчення «а 3-й стор.).



(Закінчення.
Почі на 2-й стор.).

На трибуні 
партії, ветеран 

ветеран
Інститу-

ту доцент кафедри іс
торії КПРС ф. К. Бєлявін:

— Наша партія і краї
на зазнали тяжкої втрати,
— сказав він. — Пере
стало битися серце ви
датного партійного і дер
жавного діяча сучаснос
ті, вірного сина радянсь
кого народу Юрія Во
лодимировича Андропова. 
Тяжко усвідомлювати, 
що немає з нами Юрія 
Володимировича — полу
м'яного патріота, який 
пройшов великий життєвий 
шлях від робітника до 
керівника КПРС і Радян
ської держави. Все жит
тя і діяльність Ю. В. Анд
ропова були віддані 
служінню народу, вті
ленню в життя лінії Ко
муністичної партії — 
керівної і спрямовуючої 
сили нашого суспільства.

Заводський і флотсь
кий колективи, комсо
мол, партизанська бо
ротьба, дипломатична і 
партійна робота, продов
жив оратор, — ось що 
навчило Юрія Володими
ровича Андропова глибо
ко поважати людину пра
ці. Ось чому він усім сер
цем розумів інтереси і 
сподівання радянських 
людей, був зв’язаний з 
ними кровно і нерозрив
но.

Багатогранна невтомна 
і плодотворна діяльність 
товариша Ю. В. Андропо
ва, все його життя буде 
для нас надихаючим прик
ладом беззавітного слу
жіння нашій соціалістич
ній Батьківщині, Комуніс
тичній партії.

Виступає студент III 
курсу історичного фа
культету Юрій Кравченко:

— Смерть вирвала із 
наших рядів одного з 
найкрупніших марксис- 
тів-ленінців нашого часу, 
який віддавав себе ін
тересам народу, інте
ресам збереження миру,
— Генерального секрета
ря ЦК КПРС, Голову Пре-

Світла пам’ять про комуніста

Траурний мітинг в Кіровоградському педінституті. Фото В. ГРИБА.

зидії Верховної Ради 
СРСР товариша Юрія 
Володимировича Андропо- 
ва. У титанічній праці по 
керівництву партією і 
державою він особливу 
увагу приділяв вихован
ню радянської молоді, 
якій продовжувати бу
дівництво комунізму в 
нашій країні.

Ми, майбутні вчите
лі, завжди повинні па
м'ятати слова Юрія Во
лодимировича про те, що 
в основі виховання дітей 
повинно бути поєднання 
навчання з продуктивною 
працею.

У ці тяжкі дні комуніс
ти і всі радянські люди 
все тісніше змикають 
свої ряди навколо Цент
рального Комітету КПРС, 
примножують зусилля в 
боротьбі за здійснення 
завдань, поставлених XXVI 
з’їздом КПРС. Пам'ять 
про Ю. В. Андропова буде 
вічно жити у серцях ра
дянських людей.

Слово надається го
лові студпрофкому пе
дагогічного інституту На
талії Еаськовій.

— З іменем Юрія Во
лодимировича Андро
пова, — сказала вона, — 
пов’язані величезні досяг

нення партії і народу, 
зростання авторитету, на
шої країни на світовій 
арені.

Ю. В. Андропов як Ге
неральний секретар ЦК 
КПРС, Голова Президії 
Верховної Ради СРСР 
виявляв велику увагу до 
потреб радянських лю
дей. Всі свої здібності 
і знання він віддавав 
для того, щоб кращим 
ставало життя народу.

У цей тяжкий час для 
нашої партії і народу ми 
клянемось, що будемо
наполегливо 
аби стати
вчителями. 
раз 
ровича

працювати, 
справжніми 
Світлий об-

Володи/ли- Юрія
Андропова на-

завжди залишиться в сер
цях усіх радянських лю
дей, всього прогресив
ного людства.

Учасники траурного 
мітингу направили те 
леграму-співчуття Цент 
ральному Комітетов
КПРС, Президії Верхов 
ної Ради СРСР, Рад 
Міністрів СРСР.

На траурному мітингу 
виступив завідуючий від
ділом науки і навчальних 
закладів обкому Ком
партії України О. О. Ре
шетов.

V ЧАС ВСЕНАРОДНОЇ
З глибоким сумом 

сприйняли всі трудівники 
нашого підприємства скор
ботну звістку про смерть 
полум'яного комуніста, 
стійкого борця за мир, за 
ідеали комунізму Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР 
Юрія Володимировича Ан
дропова. Зупинилося сер
це вірного ленінця, та 
справа його ніколи не зу
пиниться. Своєю ударною 
працею, трудовими успіха
ми ми продовжимо її.

У своїх соціалістичних 
зобов'язаннях на ниніш
ній рік взялися добитися 
зростання продуктивності 
праці на 1,8 процента. 
Ударною працею відпові
мо на Звернення Цент
рального Комітету КПРС, 
Президії Верховної Ради 
СРСР, Ради Міністрів 
СРСР до Комуністичної 
партії, до радянського на
роду. До кінця п'ятирічки 
плануємо вийти на рубежі 
лютого 1988 року. Зобо
в'язання високі. Але нам 
під силу. І в ці скорбот
ні дні ще раз говоримо: 
свої виробничі завдання 
перевиконаємо.

Від імені комсомольців 
і молоді нашого підприєм
ства заявляємо про готов-

иість ще наполегливіше 
працювати над втіленням 
у життя історичних на
креслень XXVI з’їзду 
КПРС, червневого
(1983 р.) та грудневого 
(1983 р.) Пленумів ЦК 
КПРС.

Олексій ПОГ/ЗВ, 
комуніст, бригадир 
комсомольсько - мо
лодіжної бригади 
електрозварників ме
ханоскладального це
ху № 2 Кіровоградсь
кого виробничого 
об’єднання по сівал
ках «Червона зірка», 
Микола ДОРОШ, 
грулкомсорг КМК, 
члени колективу — 
Олександр ХАРЧЕН
КО, Анатолій МОЗГО- 
ВИЙ — (усього шість 
підписів).

* * *
Сумна звістка облетіла 

світ — перестало битися 
серце вірного ленінця, 
стійкого борця за справу 
миру на землі, за ідеали 
комунізму Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Го- 
лови Президії Верховної 
Ради СРСР Юрія Володи
мировича Андропова. Як і 
весь радянський народ, з 
глибокою скорботою зу
стріли це повідомлення 
члени нашого «омсомоль-

СКОРБОТИ
сько-молодіжного колек
тиву, всього заводу.

Смерть вирвала з рядів 
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу справж
нього ленінця, полум'яно
го комуніста. Як говорить
ся у Зверненні Централь
ного Комітету Комуністич
ної партії Радянського 
Союзу, Президії Верхов
ної Ради СРСР, Ради Мі
ністрів СРСР до Комуніс
тичної партії, до радянсь
кого народу, у період, ко
ли Центральний Комітет 
очолював Ю. В. Андро
пов, зусилля партії і наро
ду були сконцентровані 
на прискоренні розвитку 
економіки, на поліпшенні 
управління народним гос
подарством, зміцненні 
партійної і трудової дис
ципліни.

Нашою відповіддю на 
Звернення стане ударний 
труд, підвищення продук
тивності праці, зразкова 
виробнича дисципліна, 
зміцнення економіки і 
обороноздатності країни.

А. МИНКД, 
фрезерувальник, груп- 
комсорг КМК інстру
ментального вироб
ництва Олександрій
ського електромеха
нічного заводу.

Зарубіжні засоби масо
вої інформації, державні 
діячі різних країн, пред
ставники політичних пар- 

чг-? тій і громадських органі
зацій висловлюють глибо
кі співчуття у зв’язку з 
кончиною Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голо
ви Президії Верховної Ра
ди СРСР Ю. В. Андропо
ва, життя якого є зраз
ком беззавітного служін
ня інтересам партії і на
роду, великій справі Ле
ніна. Широко коментуючи 
Звернення ЦК КПРС, Пре
зидії Верховної Ради 
СРСР, Ради Міністрів 
СРСР до Комуністичної 
партії, до радянського 
народу, зарубіжна преса 
підкреслює: КПРС і Ра
дянська держава і далі 
твердо й неухильно про
водитимуть у життя прин
ципи мирного співісну
вання, прагнутимуть жити 
в мирі з усіма країнами.

Надзвичайне засідання 
Політбюро ЦК БКП У 
зв'язку з кончиною Ю. В. 
Андропова відбулось у 
Софії. Виступаючи на 
ньому, Генеральний сек
ретар ЦК БКП, Голова 
Державної Ради НРБ 
т. Живков підкреслив ве
ликий вклад Ю. В, Анд-

ПЛАНЕТА В ТРАУРІ
ропова — видатного дія
ча КПРС і Радянської дер
жави, полум'яного борця 
за ідеали комунізму, за 
мир і взаєморозуміння 
між народами — -у_ зміц
нення соціалістичної спів
дружності, братерської 
дружби між КПРС і БКП, 
СРСР і НРБ.

Політбюро ЦК БКП од
ностайно підтвердило, що 
Болгарська Компартія і 
далі проводитиме випро
бувану і перевірену жит
тям лінію всебічного 
співробітництва і збли
ження між НРБ і СРСР, 
між болгарським наро
дом і великим радян
ським народом в бороть
бі за дальшу побудову 
розвинутого соціалістич
ного суспільства, за тор
жество миру і комуніс
тичних ідеалів.

Пам’ять Ю. В. Андро
пова вшанувало засідання 
Політбюро ЦК ПОРП. В 
опублікованому у Варша
ві повідомленні підкрес
люється, що політбюоо 
відзначило видатні заслу
ги Ю. В. Андропова перед

міжнародної 
Політбюро ЦК 

оцінило 
Ю. В. 

зміцнення 
соціаліс- 

V РОЗВИТОК 
радянської

комуністичним рухом, йо
го величезні зусилля по 
розвитку мирного співро
бітництва між народами І 
зміцненню -----
безпеки.
ПОРП високо 
особистий вклад 
Андропова у 
єдності братніх 
тичних країн, 
польсько 
дружби і співробітництва'

Голова Ради міністрів 
НДР В. Штоф, вис гупаю
чи на надзвичайному засі
данні Ради міністрів НДР 
присвяченому пам’яті 
ю. В. Андропова, заявив: 
«Його їм я зв язане з нев
томними зусиллями в бо
ротьбі за мир, соціалізм і 
суспільний прогрес за 
благо трудящих в усному 
СВІТІ. Уряд І трудящі НДР 
бережуть пам'ять пво 
ю. В. Андропова, відда
дуть усі свої сили справі 
дальшого зміцнення соці- 
вЛ,зму і забезпечення 
миру».

Уся діяльність ю. 8. Ан
дропова була нерозривно 
зв язана з величезними зу

і забезпечення

силлями радянського на
роду в боротьбі за роз
квіт країни, за краще май
бутнє людства, пише 
угорська «Непсабадшаг». 
Радянський керівник був 
політиком-комуністом з 
великим досвідом, він ко
ристувався міжнародним 
визнанням і високою по
вагою. Як на міжнародні*» 
арені, так і в галузі внут
рішньої політики курс ра
дянського партійного і 
державного керівництва 
характеризувала єдність 
слова і діла. За той час, 
поки Ю. В. Андропову до
велось очолювати ЦК 
КПРС, партія, йдучи кур
сом XXVI з'їзду, творчо 
збагачуючи його, забезпе
чила впевнене просування 
країни на всіх напрямах 
економічного і соціально
го прогресу. Смерть 
Ю. В. Андропова є відчут
ною втратою не тільки 
для радянського народу, 
який розв’язує нині гран
діозні завдання побудови 
комуністичного суспіль
ства, а й для всієї соціа

лістично» співдружності, 
для людей на землі, які 
борються за мир і соціа
лізм.

У траурному обрамлен
ні вийшли всі центральні 
чехословацькі газети. «У 
своїй діяльності, — пише 
«Руде право», — Ю. 8. 
Андропов незмінно вису
вав на передній план акту
альні питання політичного 
й економічного розвитку 
Країни Рад, зростання 
провідної ролі КПРС, 
дальшого вдосконалення 
політичної системи радян
ського суспільства, вихо
вання нової людини. Жва
вий відгук в усьому світі 
зустрічали і зустрічають 
конструктивні миролюбні 
ініціативи Радянського Со
юзу, висунуті Ю. В. Ан- 
дроповим. Під його ке
рівництвом КПРС і Радян
ська держава послідовно 
і наполегливо здійснюва
ли на міжнародній арені 
ленінський зовнішньополі
тичний курс — курс на 
усунення загрози термо
ядерної війни, на тверду 

відсіч агресивним підсту
пам імперіалізму, на зміц
нення миру та безпеки 
народів».

«Ми поділяємо скорбо
ту братнього радянського 
народу» — так озаглавле
но редакційну статтю в'єт
намської «Нян Зан». Орган 
ЦК КПВ пише: «Товариш 
Ю. 8. Андропов усе своє 
життя, всі свої сили і здіб
ності віддав служінню ве
ликій справі Леніна в ім’я 
торжества соціалізму і по
будови комунізму, зміц
нення соціалістичної спів
дружності, високих ідеалів 
сучасності — миру, націо
нальної незалежності, де
мократії і соціалізму на 
планеті. Перебуваючи на 
посту керівника партії і 
Радянської держави, Ю. В. 
Андропова разом з Політ
бюро ЦК КПРС віддавав 
усі свої сили і енергію 
здійсненню рішень XXVI 
з’їзду КПРС, виконанню 
найважливіших завдань, 
зв'язаних з неухильним 
зміцненням економічної 
та оборонної могутності 
Радянської країни, підви
щенням добробуту радян
ського народу.

(ЇАРС, 11 лютого).
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КЛИЧУТЬ ВОГНІ АГІТПУНКТУ
до Верховної
Ради СРСР
Коли день закінчується і 

над селом залягає синя зи
мова тиша, до Туріянського 
будинку культури, де роз
містився агітпункт, йдуть 
механізатори, хлібороби, 
працівники ферм. Завідую
ча агітпунктом Юлія Пав
лівна Шарлай подбала про 
те, щоб у велелюдному 
місці вмістити повідомлен
ня про дату виборів до 
Верховної Ради СРСР, за
клик до виборців віддати 
свої голоси за непорушний 
блок комуністів і безпар
тійних. Подбала вона й про 
те, щоб у кімнаті, де міс
титься агітпункт, були стіл 
довідок, куточок молодого 
виборця, щоб на столах 
виборці змогли знайти від
повідну літературу.

Велику підготовчу робо
ту до виборів у парламент 
Радянської держави прово
дять агітатори, депутати 
сільської Ради народних 
депутатів, працівники ви
конкому сільської Ради. 
Вже складено списки 
зиборців. Нині 20 мо
лодих жителів села голо
суватимуть уперше. Це во
дії Микола Любарський, 
Геннадій Бородін, фуражир 
молочнотоварної ферми 
Петро Танана та інші. При
ємно відзначити, що біль
шість із них —комсомольці, 
які свою трудову біографію 
починають у рідному кол
госпі «Прогрес», намагаю
чись в усьому ' наслідувати 
батьків, старших товаришів.

Ось і сьогодні людно в 
агітпункті. Завідуюча Ю. П. 
Шарлай, секретар виконко
му Туріянської сільської Ра
ди Ю. 3. Погрібна запрошу
ють присутніх взяти участь 
у бесіді про наступні вибо
ри. Розповідають, що за 
чотири роки, які минули з 
часу попередніх виборів до 
Верховної Ради СРСР, у Ту
рі? сталися відрадні зміни.

Усі ви знаєте, — гово
рить Юлія Захарівна, — що 
наше господарство торік 
план виробництва і прода
жу державі сільськогоспо
дарської продукції переви
конало, здобувши в соціа
лістичному змаганні перше 
місце. Колгосп нагородже
но перехідним Червоним 
прапоролА райкому Компар
тії України, виконкому ра
йонної Ради народних де
путатів, грошовою премією.

Ю. П. Шарлай доповнює 
розповідь, розкриваючи на 
фактах картину заможного 
життя туріянців. Лише за 
останні чотири роки на селі 
зведено десятки добротних 
будинків колгоспників. У 
жителів Турії близько 80 
легкових автомобілів, май
же в кожній хаті — телеві
зор» радіоприймач, збіль
шилась кількість абонемент
них номерів місцевої АТС 
тощо.

Заступник голови колгос
пу по роботі з молоддю Ва
лентина Кармазина гово
рить про успіхи комсомоль
ської організації у виконан
ні плану 1983 року та осо

бистих соціалістичних зобо
в’язань. Називає прізвища 
комсомольців, які відзначи
лися на сівбі озимих, зби
ранні врожаю пізніх куль
тур, у тваринництві. Чимало 
з них за успіхи у праці на
городжені туристичними пу
тівками по містах Радянсь
кого Союзу.

Слово бере ветеран вій
ни і праці, пропагандист 
школи комсомольської по
літосвіти голова виконкому 
Туріянської сільської Ради 
Василь Степанович Марти
шок. Він говорить про роль 
депутатів у розгортанні со
ціалістичного змагання за 
втілення в життя рішень 
XXVI з’їзду КПРС, завдань 
Продовольчої програми.

Бесіда пройшла жваво, 
по-діловому: комсомольці, 
які голосуватимуть уперше, 
ставили багато запитань.

В. ШУЛЬГА, 
громадський кореспон
дент «Молодого ко/лу- 
нара».
село Турія,
Новомиргородський 
район.

ДО 40-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ

(Продовження. Поч. у №№ 15, 17, 18).
Більше двох тижнів шукали зустрічі з французь

кими «макі» (партизанами). Голод і спрага гнали 
втікачів на риск: ішли до осель. Але єдине слово 
«рус», мовлене французам, як пароль, як прапор' 
повсюдної боротьби з фашизмом, їх ні разу не під
вело. Всюди хлопців зустрічали радо й гостинно, 
попереджували про небезпеку, а то й передавали з 
Рук в руки, від села до села. А ще миттю здружу
вало слово «макі». Воно іі проклало втікачам дов
гий шлях до невеличкого села під містом Куртезон, 
де їх познайомили з французьким комуністом Жіль- 
бертом.

На початку листопада 1943 року зв’язківець, яко- 
російськнх мушке- 
стежками привів

*

ЕКЗАМЕН У ВИБОЇ
Першим на донецькій 

шахті імені О. Ф. Засядька 
стартував у четвертий рік 
п’ятирічки комсомольсько- 
молодіжний нолентив Олек
сандра Шумського, що за
писав на свій надплановий 
рахунок 15 тисяч тонн ву
гілля. Про те, як ішли мо
лоді гірники до успіху, роз
повідає кореспондент РАТАУ 
С. Савченко.

Керівництво шахти до
ручило хлопцям першими у 
вугільній промисловості рес- 
иублікн освоїти автомати
зований видобувний комп
лекс КМ-87 ДГА. Вибір не 
був випадковим. За- п’ять 
років бригада Шумського 
— переможець республікан
ського соціалістичного зма
гання серед комсомольсько- 
молодіжних колективів —

заявила про себе високою 
професійною майстерністю, 
чіткою організацією праці, 
міцною дисципліною і вза
ємовиручкою. Успіхи в ро
боті гірники підкріпили со
лідною теоретичною підго
товкою: половина з них має 
середпьотехнічну освіту, ін
ші навчаються у вузах.

Однак колишні заслуги 
нова техніка «в розрахунок 
не брала». Це підтвердили і 
перші дні роботи па агрега
ті. Машина погано слуха
лась, «вередувала». І, як 
наслідок, знизився видобу
ток вугілля, почалися втра
ти в зарплаті. Продуктив
ність праці в бригаді зни
зилась настільки, що дехто

навіть пропонував відсту
пити: повернутись до звич
ної, підлагодженої техніки, 
а комплекс відправити на 
доопрацювання на завод- 
виготовлювач. Але не та
кий у молодих шахтарів ха
рактер, щоб пасувати перед 
труднощами: по дві-три змі
ни підряд не відходили во
ни від машини з серійним но
мером один, терпляче вчили 
її працювати. Навіть у ви
хідні дні збиралися — об
говорювали, сперечалися, 
пропонували.

Роботи вистачало па всіх. 
Сам бригадир, брати Іван 1 
Володимир Кизиловії працю
вали над схемою дистанцій
ного управління агрегату. 
Володимир Воронков, Петро 
Сакун встановлювали до
даткові щитки на комбайн

— це забезпечило б повні
ше виймання вугілля. Елек
трик Віктор Довженко з Во
лодимиром Кабаковим і Во
лодимиром Завадою вдос
коналили спосіб пересуван
ня конвейєра безпосередньо 
біля місця вугледобування. 
Л на пропозицію Володими
ра Тлустенка і Петра Ма
монтова заводські конструк
тори встановили більш по
тужний мотор, збільшивши 
тим самим швидкість різан
ня пласта.

І колективний пошук по
чав давати результати. З 
кожною зміною комплекс 
давав усе більше іі більше 
вугілля. 600, 800, 900 тонн... 
А коли він-запрацював як 
належить — па повну по
тужність — уся шахта поз
доровила молодих вуглеру- 
бів з гросмейстерським ре
зультатом — 1000 тонн, 
«чорного золота» за зміну. 
Успішно впровадивши но
вий вугледобувний комп
лекс, комсомольсько-моло
діжний колектив прискорив 
шлях у вибій техніці, яка 
набагато . підвищить ефек
тивність шахтарської праці.

ФУТБОЛІСТ 
БЛОКАДНИХ
КАЇНІВ

Хвилюючі сторінки муж
ності й героїзму ленінград
ців під час Великої Віт
чизняної війни, їх ііепо- 
хінної віри в перемогу на
віть у страшну пору бло
кади міста Леніна роз
крилися перед учнями 
433-ї школи міста Сестро- 
рецька (Ленінградська об
ласть) під час зустрічі з 
майстром спорту СРСР 
А. С. Вікторовим.

Анатолію Семеновичу, 
ветерану радянського фут
болу, нині сіїидесят, він на 
заслуженому відпочинку. 
Війна застала його грав
цем ленінградського «Ди
намо». З перших її ДНІВ 
боєць Анатолій Вікторов 
став на захист любимого 
міста і переніс усі труд
нощі разом з усіма ле
нінградцями.

Одним із яскравих мо
ментів цієї героїчної бо
ротьби були блокадні мат
чі. у яких брав участь 
Вікторов. А було це так.

Навесні 1942 року коман
дування Ленінградського 
фронту вирішило відроди
ти футбольну команду 
«Динамо», зіграти кілька 
матчів, показати фашис
там, що Ленінград — не 
мертве місто, як його нази
вали вороги, що ленін
градці живуть і борються, 
трудяться і навіть грають 
У футбол.,-31 травня 1942 
року відбувся перший 
матч між командами «Ди-

намо» і Н-ського ленін
градського заводу. Цю 
трансляцію слухав увесь 
світ, як потім і безсмерт
ну Сьому симфонію Шос
таковича.

Зовсім небагато залиши
лося в живих ветеранів— 
учасників блокадних
матчів. Анатолій Семено
вич Вікторов, пройшовши 
дорогами запеклих боїв 
усю війну, в мирні дні зно
ву грав у футбол 1 хокей

У командах «Динамо» і 
ВПС СРСР. Його спор
тивна майстерність була 
відзначена трьома золоти
ми медалями чемпіона сві
ту з хокею.

На знімку: майстер 
спорту СРСР Анатолій 
Семенович ВІКТОРОВ се
ред ~ юних футболістів 

,в-і середньої ШК0ЛІ1 
міста Сестрорецька.

Фото Н. НАУМЕННОВА. 
Фотохроніка ТАРС.

му Жільберт представив «трьох 
терів», звивистими гірськими
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На знімках: бонова ме
даль французького руху 
Опору, якою В. С. Бойко 
нагороджений за ратні 
подвиги у боротьбі із фа
шистськими загарбника
ми; посвідчення партиза
на Франції, видане В. С. 
Бойкові 1944 року в Аль
пах.

Фотокопії В. ГРИБА.

Пат ....
І*»*—"™.

NX»»««««

- z .... . v. -*-**<^ <

ЖКМ № Ji

iea

♦.1
*

і
71,-.„

хлопців до партизанського загону. Скоро новачків ’ 
повели в бій учитися володіти зброєю. У тій корот
кій, рискованій операції по знешкодженню нової 
лінії телефонного кабелю Григорій, на подив навіть 
бувалих «макі», стріляв без промаху (в авіаполку 
був найкращим снайпером) і знищив найбільше гіт
лерівських охоронців. Звідтоді в інтернаціональному 
загоні народних месників його знали як хороброго 
російського капітана. А невдовзі, коли за виключ
ні бойові заслуги Вікторова призначили команди
ром роти, він, як і багато інших радянських «макі- 
зарів», що воювали з фашистами п передгір'ях Альп, 
з метою безпеки, взяв собі інше прізвище: Петров. 
Швидко оволодівши тактикою партизанської бо
ротьби з окупантами в горах, Григорій завжди оби- 

у найзапеклішихрав собі командирський пункт 
місцях боїв, і вони швидко ставали для переважаю
чих сил противника нездоланими 
шистн вимушено кидалися в атаки на інший фланг 
«макі», але й там їх уже чекали досвідчений коман
дир та найметкіші стрільці роти: француз Арио Ро
де, росіянин Олександр ІОров, іспанець Карлос, ук
раїнець Володимир Бойко, італієць Меркетті... Вони 
говорили на різних мовах. Але, навіть у найскладні
ших бойових ситуаціях, розумілися поміж собою з 
налівслова. Часом одними лиш поглядами: з очей — 
в очі — передавався наказ командира, і «макі» сті
ною піднімалися в атаку, або враз залягали, підпус
каючи фриців на гранично небезпечну відстань для 
ведення прицільного вогню. Так було у кожному з 
боїв у багатьох районах департаментів Савойя, Дром, 
Ізер...

висотами. Фа-

(Далі буде).

Редактор Ю. СЕРДЮЧЄНКО
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