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Похорон Юрія ^ АНДРОПОВА
ТРАУРНИЙ МІТИНГ НА КРАСНІЙ ПЛОЩІ

З почуттям глибокої 
скорботи радянський народ 
14 лютого провів в останню 
путь Юрія Володимировича 
Андропова — видатного ді
яча Комуністичної партії і 
Радянської держави, Міжна
родного комуністичного і 
робітничого руху, Генераль
ного секретаря ЦК КПРС і 
Голову Президії Верховної 
Ради СРСР.

... Колонний зал Будинку 
Спілок. В останню почесну 
варту біля труни покійного 
ста11оть К. У. Черненко, 
Г. А. Алієв, В. І. Воротников, 
М. С. Горбачов, В. В. Гри
шин, А. А. Громико, Д. А. 
Кунаев, Г. В. Романов, М. С. 
Соломенцев, М. О. Тихонов, 
Д. Ф. Устинов, В. В. Щер- 
бицький, П. Н, Демічев, В. І. 
Долгих, В. В. Кузнецов, 
Б. М. Пономарьов, В. М. 
Чебриков, Е. А. Шеварднад
зе, М. В. Зимянін, І. В. Капі- 
тонов, Є. К. Лигачов, К. В. 
Русаков, М. І. Рижков.

Траурну вахту несли чле
ни комісії по організації по
хорону А. П. Александров, 
С. О. Шалаев, В. М. Мишин, 
Г. М. Марков, Т. М. Хренни
ков, М. П. Пономарьов, 
В. В. Терешкова, І. І. Сень- 
кін, М. О. Ульянов, П. І. 
Климук, В. С. Чичеров, Л. І. 
Абрамова.

Вранці Колонний зал від
відали делегація Індії на 
чолі з прем’єр-міністром 
І. Ганді, делегація Велико
британії на чолі з прем’єр- 
міністром М. Тетчер.

Пам’ять Ю. В. Андропова 
вшанували делегації Сірій
ської комуністичної партії 
— Генеральний секретар 
ЦК партії X. Багдаш; Кому
ністичної партії Індії — Ге
неральний секретар Націо
нальної ради партії Р. Рао; 
Палестинської комуністич
ної партії — член Політбю
ро ЦК партії С. Наджаб; 
Комуністичної партії Бель
гії — голова партії Л. Ван 
Гейт; Народної організації 
Південно-Західної Африки 
(СВАПО), Намібія, на чолі з 
президентом СВАПО С. Ну
йомою; міністр закордон
них' справ, Кенії Е. Мванга- 
ле; Нігерії —. на. чолі з на
чальником штабу головно
командуючого збррйними 
силами Т. Ідіагбоцом та ін
ші.

11 година. У залі залиша
ються рідні і близькі Ю. В. 
Андропова. Останні хвили
ни прощання;

Звучать траурні мелодії. 
Труну з тілом ІО. В. Андро
пова виносять з Колонного 
залу і встановлюють на ар
тилерійський лафет. Кортеж 
прямує на Красну площу.

У скорботному мовчанні 
за труною Ю. В. Андропо
ва в траурній процесії 
йдуть керівники Комуністич
ної партії і Радянської дер
жави, члени комісії по ор
ганізації похорону, рідні і 
близькі покійного, керівни
ки міністерств і відомств, 
відповідальні працівники 
ЦК КПРС, ММК КПРС і ви
конкому Московської Ради, 
представники громадськос
ті.

Попереду процесії — 
безліч вінків, покладених у

від ЦК 
Верховної 
Міністрів 

і азтоном- 
країв і об- 

і в і-

Будинку Спілок 
КПРС, Президії 
Ради СРСР, Ради 
СРСР, союзних 
них республік, і 
ластей, міністерств 
домств, партійних, радянсь
ких і громадських організа
цій, від трудових колекти
вів країни. Тут же вінки від 
зарубіжних делегацій.

На червоних атласних по
душечках несуть радянські 
ордени й медалі, яких Ю. В. 
Андропов удостоєний за 
великі заслуги перед Бать
ківщиною.

Красна площа. У скорбот
ному мовчанні тисячі моск
вичів, які прийшли сюди на 
траурний мітинг. У чіткому 
строю — частини військ 
Московського гарнізону. 
Над їх колонами схилені 
бойові прапори.

Траурна процесія набли
жається до Мавзолею. Тру
на з лафета переноситься 
на постамент.

На Центральну трибуну 
Мавзолею піднімаються то
вариші К. У. Черненко, Г. А. 
Алієв, В. І. Воротников, 
М. С. Горбачов, В. В. Гри
шин. А. А. Громико, Д. А. 
Кунаев, Г. В. Романов, М. С. 
Соломенцев, М. О. Тихонов, 
Д. Ф. Устинов, В. В. Щер- 
бицький, П. Н. Демічев, 
В. І. Долгих, В. В. Кузнецов, 
Б. 1-А. Пономарьов, В. М. 
Чебриков, Е. А. Шеварднад
зе, М. В. Зимянін, І. В. Капі- 
тонов, Є. К. Лигачов, 
Русаков, М. І. Рижков, члени 
комісії по організації похо
рону.

На трибунах — члени і 
кандидати в члени ЦК КПРС, 
члени Центральної ревізій
ної комісії КПРС, депутати 
Верховних Рад СРСР і 
РРФСР, представники пар
тійних, радянських і гро
мадських організацій, воє
начальники, передовики 
виробництва.

Тут же — численні зару
біжні гості, які прибули на 
похорон Ю. В. Андропова.

Присутні партійно-дер
жавні делегації: НРБ—Гене
ральний секретар ЦК БКП, 
голова Державної ради 
НРБ Т. Живков (глава деле
гації), член Політбюро 
БКП, голова Ради 
НРБ Г. Филипов, 
БКП, посол НРБ 
Д. Жулев; УНР — 
секретар ЦК УСРП Я. Кадар 
(глава делегації), член По
літбюро ЦК УСРП, Голова 
президії УНР П. Лошонці, 
член ЦК УСРП, 
в СРСР Ш. Райнаі; 
член Політбюро 
голова Державної 
СРВ, голова Ради і 
нальної оборони 
Тінь (глава делегації), 
дидат у члени 
ЦК КПВ, міністр закордон
них справ СРВ Нгуен Ко 
Тхать, член ЦК КПВ, посол 
СРВ в СРСР Дінь Ньо Лієм; 
НДР — Генеральний секре
тар ЦК СЄПН, голова Дер
жавної ради НДР Е. Хонек
кер (глава делегації), член 
Політбюро ЦК СЄПН, голо
ва Ради Міністрів НДР 
В. Штоф, член Політбюро 
ЦК СЄПН, Президент на
родної палати НДР X. Зін-

К. В.

ЦК
Міністрів 
член ЦК 

в СРСР 
перший

посол УРН 
СРВ — 

ЦК КПВ, 
ради 

націо- 
Чионг 

, кан- 
Політбюро

дерман, член Політбюро 
ЦК СЄПН, секретар Ц* 
СЄПН Г. Міттаг. член Політ
бюро ЦК СЄПН, секретар 
ЦК СЄПН Е. Кренц, член ЦК 
СЄПН, посол НДР в СРСР 
Е. Вінкельман; КНДР__ 
член Політбюро 
віце-президент . .
Сен Чер (глава делегації), 
член ЦК ТПК, голова Цент
рального правління това
риства корейсько-радянсь
кої дружби, міністр зв язку 
КНДР Кім Єн Чхе, член ЦК 
ТПК, перший заступник мі
ністра закордонних справ 
КНДР Лі Чон Мок, кандидат 
у члени ЦК ТПК, посол 
КНДР в СРСР Квон Хі Геш 
Республіка Куба — перший 
секретар ЦК Компартії Ку
би, голова Державної оади 
і Ради Міністрів Республіки 
Куба Фідель Кастро Рус 
(глава делегації), член По
літбюро ЦК Компартії Куби, 
заступник голови Держав
ної ради і Ради 
Республіки Куба 
Рафаель Родрігес, кандидат 
у члени Політбюро, член 
Секретаріату ЦК Компартії 
Куби, завідуючий міжна
родним відділом ЦК Ком
партії Куби Хесус Монтане 
Оропеса, кандидат у члени 
Політбюро ЦК Компартії 
Куби, член Державної Ради, 
генеральний секретар
Профцентру трудящих Куби 
Роберто Вейга Менендес, 
член Секретаріату ЦК Ком
партії Куби, посол Респуб
ліки Куба в СРСР Ліонель 
Сото Прієто; ЛНДР — член 
Політбюро ЦК НРПЛ, прези
дент ЛНДР, голова Верхов
них Народних зборів ЛНДР 
Суфанувонг (глава делега
ції), член Політбюро ЦК 
НРПЛ, секретар ЦК НРПЛ, 
заступник голови Ради Мі
ністрів ЛНДР, міністр націо
нальної оборони ЛНДР 
Кхамтай Сіпхандон, член 
ЦК НРПЛ, перший заступ
ник міністра закордонних 
справ ЛНДР Кхампхай Буфа, 
член ЦК НРПЛ, посол ЛНДР 
в СРСР- Кхамта Дуангт- 
хонгла; МНР — Генераль
ний секретар ЦК МНРП, го
лова президії Великого На
родного Хуралу МНР 
Ю. Цеденбал (глава делега
ції), член Політбюро ЦК 

■МНВП, голова Ради Мініст
рів МНР Ж. Батмунх, рад- 
ник-посланник посольства 
МНР в СРСР Л. Хашбат; 
.Г™Р “ перший секретар 
ЦК ПОРП, голова Ради Мі
ністрів ПНР В. Ярузельсь 
нии (глава Делегації), голо
ва -Державної ради ПНР 
Г. Яблонський, член Політ
бюро ЦК ПОРП, секпетап 
ЦК ПОРП Ю. Чірек, канди- 
гігсн чл?ни Політбюро ЦК

' пи?пР внутрішніх 

тарРКП, пре7идеИнТСЄєРрЄр 
Н. Чаушеску (глава делега- 
ЦК’ РКПН П°ЛІ~ому 
Ц.< РКП, прем єр-міністр 
Уряду СРР К. Дескелеску 
кандидат у члени Політви- 
конкому ЦК РКП, секпетап 
НК РКП М' Доб°ЄСКУ- член 
Цп РКП, посол СРР в СРСР 
Т- Дудаш; ЧССР — Гене
ральний секретар ЦК КПЧ,

ЧССР Г. Гусак

ЦК ТПК, 
КНДР Пак

Міністрів
Карлос

президент ЧССР Г. Гусак 
(глава делегації), член Пре- і 
зидії ЦК КПЧ, голова уряду

Л. Штроуга, член Пре
зидії ЦК КПЧ, секретар ЦК 
КПЧ В. Біляк, член ЦК КПЧ, 
посол ЧССР в СРСР Ч. Ло- . 
ветінський; СФРЮ — голо
ва Президії СФРЮ М. Шпі- 
ляк, голова Президії ЦК , 
СКЮ Д. Марков ич, член Со
юзного виконавчого віча 
СФРЮ Й. Србован, член ЦК 
СКЮ, посол СФРЮ в СРСР 
М. Друлович.

Тут урядова делегація 
КНР — заступник прем’єра 
•Держради КНР, член Політ
бюро і секретаріату ЦК , 
КПК Вань Лі (глава делега
ції), заступник міністра за
кордонних справ КНР Цянь 
Цічень, посол КНР в СРСР 
Ян Шоучжень, завідуючий 
відділом МЗС’КНР Ма Сюй- 
шен.

На трибунах — делегації: 
Французької комуністичної 
партії на чолі з Генераль
ним секретарем партії 
Ж. Марше; комуністичної 
партії США — Генеральний 
секретар партії Г. Холл; Ні
мецької комуністичної пар
тії на чолі з головою партії 
Г. Місом; Португальської 
комуністичної партії — Ге
неральний секретар партії 
А. Куньял; Комуністичної 
партії Індії — Генеральний 
секретар Національної ради 
партії Р. Рао; Італійської 
комуністичної партії на чо
лі з Генеральним секрета
рем партії Е. Берлінгуером; 
Комуністичної партії Греції 
на чолі з Генеральним сек
ретарем ЦК партії X. Флора- 
кісом; Прогресивної партії 
трудового народу Кіпру 
(АКЕЛ) на чолі з Генераль
ним секретарем партії 
Е. Папаіоанну; Комуністич
ної партії Австрії — голова 
партії Ф. Мурі; Соціалістич
ної єдиної партії Західного 
Берліна — голова партії 
X. Шмітт; Комуністичної 
партії Данії — голова пар
тії Й. Єнсен; Комуністичної 
партії Бельгії — голова 
партії Л. Ван Гейт; Комуніс
тичної партії Норвегії го
лова партії X. Клевен; Ко
муністичної партії Фінлян
дії на чолі з головою партії 
Й. Каяноя; Комуністично, 
партії Великобританії Ге
неральний секретар парти 
Г. Макленнан; Комуністич
ної партії Канади ґене-
ральний секретар партії 
У. Каштан; Комуністичної 
партії Ізраїлю на чолі з Ге
неральним секретарем ЦК 
партії М. Вільнером; Кому
ністичної партії Іспанії на 
чолі з членом виконкому і 
секретаріату ЦК парти 
Ф. Ромеро Марій; Комуніс
тичної партії (Іспанія) на чо
лі з Генеральним секрета
рем партії І. Гальсго; Кому
ністичної партії Люксеїлбур- 
гу — голова партії Р. Урба- 
ні; Швейцарської парти 
праці — Генеральний сек
ретар партії А. Маньєн; Лі
вої партії - комуністи 
Швеції — член Виконкому 
правління партії Б. Енгст- 
рем; Робітничої парти 
комуністи Швеції — Голова 
правління партії Р. Хагель;

Санмарінської комуністич
ної партії — Генеральний 
секретар партії У. Баруллі; 
Комуністичної партії Маль
ти на чолі з Генеральним 
секретарем партії А. Васса- 
ло; Сірійської комуністич
ної партії — Генеральний 
секретар ЦК партії X. Баг- 
даш; Ліванської комуністич
ної партії — Генеральний 
секретар ЦК партії Ж. Хауі; 
Партії прогресу і соціаліз
му Марокко — Генераль
ний секретар партії Алі Ята; 
Туніської комуністичної 
партії — перший секретар 
партії М. Хармель; Півден
но-Африканської комуніс
тичної партії — Генераль
ний секретар партії М. Ма- 
біда; Іракської комуністич
ної партії — член Політбю- 
ро ЦК партії 3. Хейрі; Па
лестинської комуністичної 
партії — член Політбюро 
ЦК партії С. Наджаб; Кому
ністичної партії Уругваю на 
чолі з першим секретарем 
ЦК партії Р. Арісменді; На
родної прогресивної партії 
Гайани — Генеральний 
секретар партії Ч. Джаган; 
Об'єднаної партії таїтянсь
ких комуністів — Генераль
ний секретар 
Р. Теодор;
партії Чілі на 
політкомісії 
ЦК партії В. Тейтельбой 
мом; Комуністичної парт 
Болівії — член політкоміс 
і секретаріату ЦК парті 
С. Рейсе; Народної партії 
Панами — член Політбюро 
ЦК партії Л. Томас; Кому
ністичної партії Японії на 
чолі з головою секретаріату 
ЦК партії М. Канеко; редак
ції журналу «Проблемы 
мира и социализма»; Демо
кратичної Республіки Афга
ністану на чолі з Генераль
ним секретарем ЦК Народ
но-демократичної партії 
Афганістану, головою рево
люційної ради ДРА Б. Кар- 
малем; Народної Демокра
тичної Республіки Йемен на 
чолі з Генеральним секре
тарем ЦК Йєменської соціа
лістичної партії, головою 
президії Верховної народ
ної оади. прем’єр-міністром 
НДРЙ А. Н. Мухаммедом; 
Народної Республіки Кам- 
пучії на чолі з Генеральним 
секретарем ЦК Народно- 
революційної партії Кампу- 
чії, головою Державної ра
ди НРК Хенг Самріном; Сі
рійської Арабської Респуб
ліки на чолі з заступником 
генерального секретаря 
ПАСВ А. Ахмаром; Народ
ної Республіки Ангола на 
чолі з членом Політбюро 
ЦК МПЛА — Партії праці, 
генеральним секретарем 
профцентру УНТА П. Лубу- 
алу; Соціалістичної Ефіо
пії на чолі з головою комі
сії по організації партії 
трудящих Ефіопії (КОПТЕ), 
головою Тимчасової війсь
кової адміністративної Ради 
Соціалістичної Ефіопії Мен- 
гісту Хайле Маріамом; Рес
публіки Нікарагуа на чолі з 
членом Національного ке
рівництва Сандіністського 
фронту національного виз
волення, координатором 
керівної ради уряду націо
нального відродження, ко-

ЦК партії 
Комуністичної 
чолі з членом 
і секретаріату

манданте революції Даніє-« 
лем Ортега Сааведра; На« 
родної Республіки Мозам* 
бік на чолі з головою пар
тії ФРЕЛІМО, президентом 
НРМ Самора М. Машелом; 
Алжірської Народної Де
мократичної Республіки на 
чолі з членом Політбюро 
партії ФНВ, керівником По
стійного секретаріату ЦК 
партії М. Ш. Мессадією; 
Республіки Малі на чолі з 
членом Центрального вико
навчого бюро Демократич
ного союзу малійського на
роду, секретарем по зов
нішніх зв’язках М. Аг-Хама» 
ні; Республіки Замбії на чо
лі з Генеральним секрета
рем Об'єднаної партії на
ціональної незалежності 
(ЮНІП), Замбія, X. Мулем- 
бою; Демократичної Рес
публіки Мадагаскар на чолі 
з генеральним секретарем 
партії Авангард Малагасій
ської революції (АРЕМА), 
президентом ДРМ Д. Раці- 
рака; Республіки Гвінея- 
Бісау не чолі з членом по
літбюро ЦК ПАІГК, прем'єр- 
міністром РГБ В. Сауде Ма- 
ріа; Республіки Бурунді на 
чолі з генеральним секре
тарем Партії єдності і на
ціонального прогресу
(УПРОНА), головою націо
нальних зборів Республіки 
Бурунді Е. Мвороха; Рес
публіки Острови Зеленого 
Мису на чолі з членом По
літкомісії національної ради 
ПАІКВ, міністром внутріш
ніх справ Ж. С._Ді Карва
лью; Народної 
Конго на чолі : 
літбюро ЦК 
партії праці, і 
кордонних
П. Нзе; Народної Республі
ки Бенін на чолі з членом 
Політбюро ЦК ПНРБ, мініст
ром вищої освіти і науко
вих досліджень НРБ 
А. Монтейро; 
Народної 
Республіки 
ном Політбюро 
прем'єр-міністром 
вогі; Об’єднаної Республіки 
Танзанії на чолі з Генераль
ним секретарем Революцій
ної партії (ЧЧМ) Р. М. Кава» 
вою; Організації визволен
ня Палестини на чолі з го
ловою виконкому ОВП 
Я. Арафатом; Народної ор
ганізації Південно-Західної 
Африки (СВАПО), Намібія, 
на чолі з Президентом 
СВАПО С. Нуйомою; Афри- 

1 панського національного 
конгресу (АНК.) Південної 
Африки — Генеральний 
секретар АНК А. Нзо; пар
тії конгресу незалежності 
Мадагаскару (АКФМ) на чо
лі з членом Політбюро, сек
ретарем ЦК АКФМ К. Ра- 
мамондзісуа; Соціалістич
ної партії Чілі — Генераль
ний секретар партії К. Аль
мейда; Соціалістичної пар
тії Японії на чолі з головою 
Центрального виконавчого 
комітету партії М. Ісібасі; 
президент Всесвітньої Ради 
Миру Р. Чандра; Генераль
ний секретар 
Федерації 
І. Закарія.

(Закінчення на 2-й єтор.).

Республіки 
э членом По- 
Конголезької 
міністром за- 

справ НРК

досліджень
Гвінейської 

Революційної 
на чолі з чле» 

ЦК ДПГ. 
Я. Беа-

Всесвітньої 
Профспілок
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Похорон Юрія Володимировича АНДРОПОВА
(Закінчення. 

Поч. на 1-м стор.).

Присутні делегації: Австрії
— на чолі з федеральним 
канцлером Ф. Зіновацом; 
міністр у справах державної 
скарбниці Австралії П. Дж. 
Кітінг; Єгипту — на чолі з 
М. Салемом, помічником 
президента; Аргентіни — на 
чолі з віце-президентом 
В. Мартінесом; Бангладеш
— на чолі з заступником 
головного військового ад
міністратора контр-адміра
лом М. А. Ханом; Бельгії — 
на чол’ з заступником пре
м’єр-міністра Ж. Голем; 
Ботсвани — на чолі з мініст
ром закордонних справ 
А. М. Могве; Бразілії — на 
чолі з міністром Я. Гонсаль- 
весом; особистий представ
ник папи Іоанна-Павла І! 
Ж. Лежен; Великобританії
— на чолі з прем'єр-мініст
ром М. Тетчер; Гайани — 
на чолі з віце-президентом 
М. Шахабуддіном; ФРН — 
на чолі з федеральним 
канцлером Г. Колем; Греції
— на чолі з прем'єр-мініст
ром А. Папандреу; принц 
Хенрік і прем’єр-міністр 
Данії П. Шлютер; Зімбабве
— на чолі з президентом 
К. Взнаною; Індії — на 
чолі з прем’єр-міністром 
І, Ганді; Індонезії — на чо
лі з міністром закордонних 

справ М. Кусумаатмаджею; 
Йорданії — на чолі з мі
ністром А. Абу Ода; Іраку— 
на чолі з віце-президентом 
Т. М. Мааруфом; Ірландії
— на чолі з президентом 
П. Хіллері; Ісландії — на 
чолі з прем’єр-міністром 
С. Херманнссоном; Іспанії
— на чолі з заступником
голови уряду А. Герра Гон
салесом; Італії — на чолі з 
президентом А. Пертіні; 
ЙАР—на чолі з віце-прези
дентом А. Аль-Араші; Ка
меруну — на чолі з мініст
ром закордонних справ 
Ф. Т. Мбогом; Канади — на 
чолі з прем'єр-міністром 
П. Е. Трюдо; міністр закор
донних справ Кенії Е. Мван- 
гале; Кіпру — на чолі з 
президентом С. Кіпріану; 
колишній президент Лівану 
Ш. Хелу; член Революцій
ного керівництва Лівії А. Б. 
Юнее; заступник голови 
уряду, міністр закордонних 
справ Люксембургу
К. Флеш; член Військового 
комітету національного по
рятунку Маврітанії майор 
Шейх Сід Ахмед Ульд Баба 
Міна; Мальдівської Респуб
ліки на чолі з міністром 
А. Закі; Президент Мальти 
А. Барбара; Марокко — на 
чолі з наслідним принцом 
С. Мохаммедом; Мєксіки — 
на чолі з головою Великої 
комісії палати депутатів 

конгресу У. Луго Хілем; мі
ністр закордонних справ 
Нідерландів X. Ван Ден 
Брук; Нігеру — на чолі з 
членом Вищої військової 
ради М. Д. Адаму; Нігерії 
— на чолі з начальником 
штабу головнокомандуючо
го збройними силами Т. Іді- 
агбоном; міністр Нової Зе
ландії Дж. Болджер; наслід- 
ний принц Харальд і пре
м’єр-міністр Норвегії К. Віл- 
лок; Пакистану — на чолі 
з президентом Зія-Уль-Ха- 
ком; прем’єр-міністр Пор
тугалії М. Соареш; міністр 
Руанди А. Нтагерура; Сан- 
Маріно — на чолі з капіта- 
нами-регентами Р. Ренці, 
Дж. де Б’яджі; США — на 
чолі з віце-президентом 
Дж. Бушем; Судану — на 
чолі з першим секретарем 
центрального керівництва 
Суданського соціалістично
го союзу Б. Сулейманом; 
Сьєрра-Леоне — на чолі з 
міністром закордонних 
справ А. Конте; Тунісу — на 
чолі з міністром закордон
них справ Б. К. Ес—Себсі; 
Туреччини — на чолі з пре
м’єр-міністром Т. Озалом; 
Уганди—на чолі з прем’єр- 
міністром О. Алімаді; Фін
ляндії — на чолі з прези
дентом М. Койвісто; Фран
ції — на чолі з прем’єр-мі
ністром П. Моруа; Швейца
рії —на чолі з начальником 

департаменту закордонних 
справ П. Обером; принц 
Бертіль і прем’єр-міністр 
Швеції У- Пальме; міністр 
закордонних справ Шрі 
Ланки А. К. Ш. Хамід; мі
ністр закордонних справ 
Японії С. Абе.

На похорон Ю. В. Андро
пова своїх офіційних пред
ставників направили уряди 
Бірми, Венесуели, Габону, 
Заіру, Ірану, Коста-Ріки, Ку
вейту, Лесото, Ліберії, Ма
лайзії, Непалу, Перу, Сей- 
шельських островів, Сенега
лу, Сінгапуру, Сомалі, юго, 
Трінідаду і Тобаго, Філіппін, 
Чаду. Еквадору, Ямайки, ін
ших країн.

У Москву прибули та
кож генеральний дирек
тор ООН по розвитку і 
міжнародному економіч
ному співробітництву
Ж. Ріпер; помічник Гене
рального секретаря Ліги 
арабських країн А. Омран; 
заступник генерального 
директора ЮНЕСКО
Ш. Бакрі.

Присутні члени диплома
тичного корпусу.

Траурний мітинг відкри
ває Генеральний секретар 
ЦК КПРС К. У, Черненко.

Слово надається членові 
Політбюро ЦК КПРС, пер
шому заступникові Голови 

Ради Міністрів СРСР, Мі
ністрові закордонних справ 
СРСР А. А. Громико.

Виступає коваль-штам- 
пувальник Московського 
автозаводу імені І. О. Ли- 
хачова Герой Соціалістич
ної Праці К. Н. Малін.

Біля мікрофона — член 
Політбюро ЦК КПРС, мі
ністр оборони СРСР Мар
шал Радянського Союзу 
Д. Ф. Устинов.

Виступає перший секре
тар правління Спілки пи
сьменників СРСР Г. М. Мар- 
ков.

Слово надається першо
му секретареві Карельсь
кого обкому КПРС І. І. 
Сенькіну.

Траурний мітинг оголо
шується закритим. Керів
ники Комуністичної пар
тії і Радянської держави 
підходять до постаменту 
з труною Ю. В. Андропова. 
Процесія направляється до 
Кремлівської стіни.

12 година 45 хвилин. Тру
ну з тіло/л покійного опус
кають у могилу.

Під звуки Державного 
гімну СРСР гримлять гар
матні залпи. У ці ж хвили
ни артилерійський салют 
провадиться в столицях со
юзних республік, у містах- 
героях Ленінграді, Волго
граді, Одесі, Севастополі, 

Куйбишеві, Свердлозську, 
Новосибірську, Читі, Хаба

Новоросійську, Керчі, Тулі, 
у фортеці-герої Бресті, а 
також у містах Калінінгра- 
ді, Львові, Ростові-на-Дону,

ровську- Владивостоці, Сє- 
вероморську, Ставрополі, 
Петрозаводську.

Країна завмерла у тра
урній скорботі: на п’ять 
хвилин зупинилась робота 
підприємств і організацій. 
На фабриках і заводах, на 
злізницях, суднах морсько
го і річкового флоту було 
дано гудками трихвилинний 
салют.

Керівники Комуністичної 
партії і Радянської держа
ви знову піднімаються на 
Центральну трибуну.

Перед Маззолеєм у чіт
кому строю проходять час
тини військ Московського 
гарнізону. Вони віддають 
останню військову шану 
керівникові Комуністичної 
партії і Радянської держа
ви, Голові Ради Оборони 
СРСР.

Світлий образ Юрія Во
лодимировича Андроповй, 
який віддав усі свої сили 
справі партії і народу, на
завжди збережеться в 
серцях комуністів, усіх ра
дянських людей.

(ТАРС).

Щоб побувати там, де 
працюють комсомольці 
радгоспу «П’ятихатсь- 
кий», слід завітати на ос
новні ділянки радгоспно
го виробництва. Наприк
лад, в автогараж. Доб
ротне приміщення з усі
ма службами техогляду

РАЗОМ-
ДРУЖНА СІМ’Я

і поточного ремонту ма
шин. Комсомольська 
група гаража нараховує 
12 чоловік. Часто у пер
шій десятці тих, що від
значаються, називають 
водіїв КМК Віктора Пуш
ку, Олександра і Миколу 
Гонт, Юрія Носенка, Ми
колу Довбенке, Олек
сандра Щурика, Сергія 
Цапенка. Вони змагають
ся за найвищі показники 
продуктивності праці, 
бережливість і еконо
мію.

На зборах колективу 
автогаража були деталь
но обговорені завдання, 
що випливають із рішень 
грудневого (1983 р.) 
Пленуму ЦК КПРС. Водії 
підтримали ініціативу пе
редових КМК республіки 
й до раніше взятих со
ціалістичних зобов язань 
додали ще один пункт: 
підвищити додатково до 
плану продуктивність 
праці на один процент і 
зменшити собівартість 
перевезень вантажів що
найменше на півпроцен- 
та. А комсомюльцям є на 
кого рівнятись, є у кого 
повчитись. Це — кому- 
ністи-виробничники, на
ставники.

Серед них — відомий 
у районі механізатор, ка
валер орденів Леніна і 
Трудового Червоного 
Прапора Анатолій Федо
рович Зуєнко. Майстер 
своєї справи, наставник, 
він щедро ділиться дос
відом з молодими коле
гами. Молодий комуніст 
комбайнер Андрій Трю- 
хан своєю любов'ю до 
техніки, наполегливістю 
у досягненні поставленої 

І--------------------------------------  

мети вчить молодших 
товаришів, як досягти 
намічених рубежів. Ви
конроб секретар партор- 
ганізації будівельної 
дільниці Анатолій Федо
рович Дудка особистим 
прикладом запалює мо
лодь на трудові звер-

РІШЕННЯ ГРУДНЕВОГО 
(1983 р.) ПЛЕНУМУ ЦК 

КПРС — В ЖИТТЯ

шення. Будівельники ус
пішно справляються з 
планами. Добрими по
радниками для дівчат є 
доярка Катерина Васи
лівна Ейсмонт, свинарка 
Стефанія Василівна Ка
раван.

Комітет комсомолу, 
його секретар Надія Са- 
вінова дбають про те, 
щоб забезпечити глас
ність трудового супер
ництва, відзначити тих, 
хто вийшов уперед. 
Один із них — тварин
ник молочнотоварної 
ферми № 1 Юрій ЗавізІ- 
он. За ударну працю він 
нагороджений знаком 
ЦК ЛКСМУ і грамотою 
обкому комсомолу. На
магаються не відстати 
від нього і трактористи 
Олександр Вінарський, 
Леонід Дуденко, буді
вельники Володимир Га- 
лайчук, Дмитро Якубов- 
ський, свинарки Тетяна 
Бойко, Ніна Скорбич та 
багато інших.

Комітет комсомолу та
кож постійно дбає про 
підвищення майстерності 
молодих механізаторів і 
тваринників. Щотижня в 
тракторних бригадах, на 
фермах проходять за
няття, на яких вивчають
ся не лише тонкощі про

фесії, а й госпрозраху
нок та інші проблеми 
економіки.

Особлива увага — пи
танню закріплення моло
дих трудівників на селі. 
Шлях до його вирішен
ня лежить через найпов
ніше задоволення соці
ально-культурних і побу
тових потреб людей.

За останні роки у рад
госпі побудували понад 
сто благоустроєних квар
тир, з яких третину виді
лили молодим спеціаліс
там і робітникам. Для 
виконання будівельних 
робіт створена спеціаль
на будівельна дільниця 
складається переважно з 
молодих робітників. Ко
лективом будівельників 
споруджено також ряд 
інших важливих об’єк
тів. Торговельний комп
лекс, наприклад. Діє ди
тячий комбінат, відкрито 
новий комплексний
приймальний пункт то
що.

— Ми, — говорить ди
ректор радгоспу А. Д. 
Антонюк, — повністю 
розв’язали в господар
стві проблему кадрів. 
Усі головні і старші спе
ціалісти виросли в нашо
му радгоспі. Молодь 
після школи, після служ
би в армії охоче йде на 
виробництво.

Комсомольська органі
зація живе повнокров
ним життям. В наї по
стійно вливаються нові 
сили. А це запорука то
го, що попереду — нові 
звершення, новий злет 
комсомольської твор
чості і дерзання.

К. АНТОНЕНКО.
Петрівський район.

ЛЕКЦІЙНА ПРОПАГАНДА

На рівень сучасних вимог
Головними напрямами 

роботи лекторської групи 
райкому комсомолу є 
пропаганда рішень XXVI 
з’їзду КПРС, XIX з’їзду 
ВЛКСМ, XXIV з’їзду 
ЛКСМУ. Широко викорис
товувались можливості 
агітбригад, яких у районі 
двадцять дві. У період 
збирання врожаю сільсь
когосподарських культур 
практикували спільні ви
ступи бригад і членів лек
торської групи перед ме
ханізаторами району. Бу
ло прочитано 75 лекцій — 
майже в кожному зби
рально-транспортному за
гоні. З великою увагою 
слухали механізатори ви
ступи Віктора Антоненка 
— головного економіста 
колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС, Олександра Ткачу
ка — лікаря центральної 
райлікарні, Світлани Брю- 
ховецької — заступника 
голови колгоспу по робо

сувотт-
ЮВІЛЕЮ!
60-річчя присвоєння 

комсомолу імені В. І. Ле
ніна молодь Уфімського 
заводу гумових техніч
них виробів імені М. В. 
Фрунзе вирішила відзна
чити комуністичним су- 
ботинко.м.

У иеху № 5 відбулись 
спільні партійно-комсо
мольські збори, присвяче
ні обговоренню завдань 
колективу по виконан
ню рішень грудневого 
(1983 р.) Пленуму ЦК

Передовик виробницт
ва клейщпця Венера Яр- 
мухаметова, визнана кра
щим молодим робітником 
1983 року, член комсо
мольського бюро цеху, 
виступила з ініціативою 
провести комсомольсько- 
молодіжний суботник на 
честь 60-річчя присвоєння 
комсомолу імені В. І. 
Леніна. Зароблені кошти 
перерахувати у фонд бу
дівництва в місті-герої 
Москві меморіального 
комплексу, присвяченого 
великій Перемозі радян- 

ті з молоддю та інших. 
Тематика лекцій охоплю
вала широке коло питань 
— ідеологічна боротьба, 
економічна політика, істо
рія ВЛКСМ та комсомоль
ські організації нашого 
району. Завжди змістовні 
виступи ветеранів колгос
пу В. Н. Юрченка, О. Є. 
Лукашенка, Д. К. Полозю- 
ка, О. М. Іліци та інших.

Головне своє завдання 
райком комсомолу вбачає 
в значному поліпшенні 
лекційної пропаганди з 
урахуванням складних 
завдань, які розв’язує 
партія в процесі вдоско
налення розвинутого соці
алізму. Для цього у нас є 
можливості і невикорис
тані резерви.

Ми маємо виховати у 
кожної молодої людини 
потребу в сумлінній праці 
на благо суспільства. З ці
єю метою неослабна увага 
приділяється підготовці й

У НАШИХ БАШКИРСЬКИХ ДРУЗІВ

ського народу над фашиз
мом. Учасники зборів га
ряче підтримали цю про
позицію.

Ініціатива схвалена за
водським комітетом
ВЛКСМ. Почин ініціато
рів знаходить широку 
підтримку в цехах заводу,

О. МОЄСЕЄНКО. 

ЛІДИРУЄ 
КОМСОРГ

Серед молодіжних ферм 
району найкращих ре
зультатів за підсумками 
минулого року домігся 
комсомольсько ■ молодіж
ний колектив Наймайш 
багської МТФ колгоспу 
«Волга», який виконав 
план продажу державі 
молока на 115,6 процента.

По 3611 кілограмів мо
лока від корови одержа
ла молода доярка груп- 
комсорг ферми Гульиіза 
Салімова, це найкращий 
показник серед усіх мо
лодих доярок району. 
Більш як па три тисячі 
кілограмів молока під ко
рови одержали також 
подруги Гульиізп Раліиа 
Фатіхова і Соня Гультнє- 

вдосконаленню майстер? 
ності членів лекторської 
групи при райкомі комсо
молу.

Відбуваються заняття в 
школі молодого лектора 
при райкомі ЛКСМ Украї
ни, де навчається 43 слу
хачі. З великою увагою 
були прослухані лекції 
викладачів школи В. П. 
Перчун — «Ленінські 
принципи лекційної про
паганди» і Л. І. Яценко —• 
«Проблеми самовихован
ня молодого лектора».

Молоді лектори праг
нуть внести вагомий вклад 
у поліпшення ідеологічної 
роботи, піднесення її на 
рівень сучасних вимог, по
ставлених, зокрелла, черв
невим (1983 р.) Плену?лом 
ЦК КПРС.

С. ВОЙПАН, 
другий секретар Но- 
воукраїнського райко
му ЛКСМ України.

ва. Другий же показник 
у районі по надоях моло
ка у молодої доярки з 
колгоспу імені Худайбер- 
діна Світлани Ахметгаліе- 
вої.

А. ФАІЗОВ.
Янаульський район.

НА ДОПОМОГУ- 
МАЙСТЕРНІСТЬ

Виявляється, випилюва
ти і випалювати по дере
ву, плести мереживо і 
макраме, вишивати сер
ветки, виготовляти фігур
ки з глини можна не тіль
ки заради власного за
доволення — свої вироби 
учні Уфімської СШ № 
вирішили продати па яр} 
марці солідарності, іЦОб 
виручені гроші перера
хувати у Фонд миру.

У гості до школи того 
дня завітало багато яц- 
телів мікрорайону, і піх
то не пішов без покупки.

Виручка була солід
ною — 432 карбованці.

Р. СУЯРОВ, 
старший вожатий 

школи N9 7, 
м. Уфа.
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ВЧАТЬСЯ МОЛОДІ
ВИБОРЦІ
У Добрянському клубі 

виборців, що працює при 
сільському будинку куль
тури, проведено чергову 
зустріч молодих виборців.

Зазідуюча сільською 
бібліотекою Н. К. Пасту- 
,щемко познайомила мо
лодь із кандидатами в де
путати від Виборчих ОК

РУГІВ Кіровоградщини, з 
їхнім трудовим шляхом. 
Про найдемократичнішу 
радянську виборчу систе
му розповів заслужений 
лікар України, делегат 
Всесвітнього конгресу ми
ролюбних сил Ф. Д. Геть
манець.

Н. БУЖАН.
Вільшанський район.

Документальний нарис

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

РАПОРТУЮТЬ

У комсомольських орга
нізаціях нашого заводу 
закінчилась громадсько- 
політична атестація учас
ників Ленінського заліку 
«Рішення XXVI з’їзду 
&ПРС — в життя».

Під час проведення Ле
нінського заліку в усіх 
йестидесяти комсомольсь
ких організаціях цехів і 
відділів було атестовано 
1927 молодих виробнични
ків.

125 пропозицій і ряд 
^чшх починань висловили 
ЯЬеннки Ленінського за- 
Лпіу в ході проведення 
громадсько - політичної 
атестації. Так, комсомоль
ці відділу головного тех
нолога виступили з про
позицією взяти комсо
мольське шефство над ви
пуском товарів народного 

Споживання. а спілчани 
^складального цеху вироб

ництва магнітних пускачів 
вирішили взяти шефство 
над виробничими шкільни
ми бригадами.

Найвищу трудову і гро
мадську активність під 
час підготовки і проведен
ня Ленінського заліку ви
явили комсомольці скла
дального цеху №• 101 
(секретар комсомольської 
організації С. Пилипенко), 
відділу головного кон
структора (секретар ком
сомольської організації 
В. Подрєзова), відділу ав
томатизованих систем уп
равління виробництвом 
(секретар комсомольської 
організації Т. Пропагає- 
ва). У ході щирої і від
вертої розмови було вияв
лено резерви підвищення 
бойовитості заводської 
комсомольської організа
ції, намічено нові рубежі 
виробничої діяльності ком
сомольців і молоді у світлі 
рішень грудневого (1983 
року) Пленумів ЦК 
КПРС.

М. ЧАБАН, 
секретар комітету ком
сомолу Олександрій
ського електромеханіч
ного заводу.

Місто

^^,30-х роках на береги 
,\'і за комсомольськії- 

мппутівками, за покликом 
серця приїхали юнаки і дів
чата, щоб побудувати міс
то. І на місці тайги і боліт
посланці Ленінського ком-
сомолу звели місто юності 
— Ко м со м ол ьськ - н а - Ам у- 
рі.

Комсомбльськ - на . Аму_- 
рі —< крупний залізничний 
вузол. Повітряні лінії зв’я
зують місто з Москвою,
Ленінградом, Мінеральни
ми Водами, десятками іи- 
і^іх населених пунктів кра
їни. Щодня швидкісні річ-
нові судна доставляють 
численних пасажирів у Ха
баровськ, Ніколаєвськ-на« 
Амурі, в затишні, недотор
кані куточки природи. На 
Амурі — сотні місць для 
відпочинку. І активного,та
кож. Три стадіони, п’яті 
плавальних басейнів, 68 
спортивних залів, 12 лиж* 
цйх і оздоровчих баз, по
над 200 інших спортивних 
епбруд — красномовне то- 
Йу Підтвердження.

Своє дозвілля юнаки та 
дівчата можуть провести $ 
гарйих сучасних будинках 
культури і клубах, кіноте
атрах, бібліотеках, драма
тичному театрі, краєзнав« 
Ё1 і художньому музе* 

Цля навчання молоді 6 
технічний і педагогія- 

іній інститути, п'ять серед.
• ....... - учбових

профе- 
учнлищ,

уіх спеціальних 
Закладів, дев’ять 
фійио-технічпнх 
45 Шкіл.

Будівництво Далеко-

молодості
східного металургійного 
заводу ЦК ВЛКСМ оголо
сив Всесоюзною ударною 
комсомольською будовою. 
1981 року для споруджен
ня металургійного заводу 
створено трест «Комсо- 
мольськметалургбуд».

Сьогодні на будівництві 
працює понад 3000 чоловік. 
Але щодня їх ряди попов
нюють посланці з різних 
куточків нашої неосяжної 
країни. Тільки минулого 
року за комсомольськими 
путівками приїхало 2000 
юнаків та дівчат.

Молоді робітники, що 
прибувають на будову, од
разу ж поселяються в бла
гоустроєні гуртожитки і 
ставляться на чергу для 
одержання окремих квар
тир. Ті, хто не має будіве
льної спеціальності, мо
жуть вивчитися па монтаж
ника залізобетонних та 
металевих констуркцій, 
бетонника, муляра, столя
ра, штукатура, маляра, 
слюсаря-сантсхніка, плит- 
ковика, електро- і газозвар
ника, електромонтера, по
крівельника, тесляра тощо 
в учбовому комбінаті тре
сту як з відривом, так і без 
відриву від виробництва.
.Прибуття молоді за ком

сомольськими путівками на 
Всесоюзну ударну комсо
мольську будову в місто 
юності допоможе значно 
прискорити спорудження 
металургійного заводу. А 
значить і швидше поста
вити багатства Далекого 
Сходу на службу радян
ському народові. .

«Молодий комунар»

НЕПІДВЛАДНІ СМЕРТІ
21 січня 1944 року на гірській дорозі неподалік се- 

ла Веркуаран раптом з’явилася напівмеханізована 
колона фашистів. З усього було видно, що сформу
вали її наспіх, найпевніше, для поповнення однієї з 
багатьох недобитих радянськими військами частин 
на фронтах війни. Отож передові загони «макізарів» 
нав’язали бій з ходу, розраховуючи на швидке під
кріплення з гір. Авангард колони закидали граната
ми, задніх фашистів розстрілювали з автоматів, Пе
реконавшись, що дальше просування неможливе, гіт
лерівці залягли і відкрили шквальний вогонь у від
повідь. У розпалі бою мотоциклетно-стрілецький 
взвод, що замикав колону, непомітно відступив і по
чав заходити в лівий фланг розташування позиції на
родних месників. Маневр противника вчасно розга
дав капітан Вікторов. Не знімаючи з місць жодного 
із своїх найвлучніших стрільців, він сам короткими 
перебіжками подавсь назустріч ворожому взводу. 
Бойку Григорій на ходу гукнув, щоб слідкував за 
лівим флангом. Далі вже поповз — швидко, не огля
даючись, і таки вчасно сховавсь за непомітною знизу 
кам’яною брилою. Підпустив самовпевнених вояк по- 
ближче, як це умів лиш він, капітан Петров, а потім 
короткими чергами з автомата косив і косив гітлерів
ців — без промаху. Надійно тримав оборону, поки 
не підіспіли на допомогу йому стрільці роти.

З гір надійшло підкріплення, але Вікторов, з про
битими наскрізь легенями ще дві години командував 
боєм на лівому фланзі, де вороги вперто намагались 
зосередити наступ.

Коли недобиті фашис
ти лавиною посунули 
назад і ганебно втекли, 
на місці бою залишатися 
«макізарам» було небез
печно. Всі знали, що сю
ди неминуче має прибути 
озброєний до зубів загін 
карателів. 5 всі тіс
ним колом, мовчки й не- 
зрушно, стояли навкруг 
пораненого команди
ра. Були тут «макі» з 
багатьох загонів дивізії: 
слава про хороброго ра
дянського капітана Пет
рова не знала меж у 
приальпійських районах 
Франції. Кожен боєць з 
нетерпінням чекав при
буття лікаря, за яким 
послали наприкінці бою 
двох гінців. Бойко схи
лився біля знекровленого 
друга на колінах, обіч 
нього, мов передчуваючи 
неминуче горе, тихо пла
кав Юров. Нарешті люд
ське коло вмить розі ми
нулося: прийшов лікар
Бернар, Той самий доктор Клод Бернар, який 1983 
року, узявши з рук кореспондента «Известий» А. Кри« 
вопалова фотографію Григорія Вікторова скаже: «Це 
капітан Петров. Він помер на моїх руках від тяжкої 
рани».

І буде у французьких Альпах відтоді ще багато 
кровопролитних боїв «макі» з фашистами. Летіти
муть під укіс ворожі ешелони, а в круті урвища — 
танки й бронетранспортери, вибухатимуть склади 
боєприпасів і пального, горітиме земля під окупанта« 
ми на звивистих гірських дорогах, у багатьох містах 
і селах вільнолюбивої країни. В кожному бою Воло
димир Бойко спішив уперед, на лінію вогню, боявся, 
що так до кінця і не встигне відомстити 
свого командира, ?- *-• - • 
за горе Вітчизни, і. -------лаиидіи ьвіюіш. -Григорія він навчився дивитися смерті в вічі спокій- 
Бпйкп пУт™ п'нМЄ 8 ТЙКІ’ А0ВГІ’ ЯК ВІЧНІСТЬ, ХВИЛИНИ, 

А \ Л уват,,ме’ ,1іби Вікторов - поруч, он 
за розлоїою сосною чи кам’яною брилою короткими ЧЄРЕД авТ»0Мата І,0-С1'аііперськиРб’с фашистів.

. ‘"а“,заР* Вольдемар, як звали Бойка в роті на 
всіх мовах, чекав бою, ледве розплющивши очі після її™Гь° Ллс мїїхн» рога хутко
Італією звів™І! ’ ПОТ,М на схід’ У бік кордону з 
вт частина РпУВалася моторизована військо
вії злилися в однн’заПгіиаажВп^°Т.<<Макі3арІВ’ А'ня* 
Бойову іипш.;» Н аж П'Л ВЄЧІР наступного ДНЯ,а’готрас" її»„А 'ЇЇ'"' "здопж кількох ’кілометрі» 

їїЗ досвіду ТзХиНїї» н Р0Г^ "? ЗГІ"" заиі"ува' 
Тятимуться ппопттнлп *ілерівці з усіх сил нами- 
•------------ — 1 атнся вперед, до пункту призначен-

_ , им/і
.. ____і ворогу за

за їх спільні муки в концтаборі, 
поневолених народів Європи. У

(Продовження, Початої, у ,5 17_ 18)

З стор.

ня, розмістили на цій дільниці найметкіших стрільців. 
Бойко і Юров окопалися поруч. Чекали.

Минув день, другий, третій... Як на гріх, задощило. 
Тут же, в неглибоких мокрих траншеях, одіж сушили 
на собі власним теплом, а коли розпогоджувалось, — 
під лагідним весняним сонцем. їжу нишком підноси
ли жителі навколишніх поселень, головним чином 
матері, сестри й жінки учасників руху Опору Фран
ції. Йшли вони в гори, ніби за дровами та квіти рва
ти, а приносили харчі: щодня, більше тижня. Коли 
з’ясувалось, що фашисти раптом перегрупували коло
ну. а тому й затримались, навколишню гишу розіт
нув гул моторів. Попереду колони йшли не танки, як 
сподівався Бойко, а мотоцикли. Виходило, що міни, 
які мали забарикадувати шлях підбитими танками, 
вибухнуть під колесами мотоциклів, а важкі машини 
будь-що-будь, хоч і по живих трупах, прорвуться 
вперед, і тоді...

Вибух гранати — сигнал до бою — не обірве 
в свідомості Бойка цієї думки. Підпорядкуючись їй, 
він поповз ближче до шляху. Здогадавшись, навіщо 
Володимир під зливою куль добирається впритул до 
позицій гітлерівських кулеметників, Олександр від
крив у тому напрямі безперервний вогонь. Все. На
решті Бойко дістався заповітної точки для ведення 
прицільного вогню. Звідтіль він несподівано бив ли
ше по тих мотоциклістах, які підкочували най
ближче до мін. Гітлерівці скоро помітили стрільця й 
вдарили по ньому з кулеметів. На якусь хвилю, не- 
півладний смерті «макізар», міцно припадав до ка
м’янистої землі, змовкав і раптом знову стріляв. До 
замінованої ділянки дороги не підпускав жодного 
фашиста, аж допоки на повному ходу там вибухнув 
танк, за ним — другий. Смертоносна «пробка» надій
но закрила фрицам останні надії на прорив. Не було 
їм і вороття назад. Під градом спеціальних гранаг 
захлиналися танки, спалахували бронетранспортери. 
У паніці вороги кидалися в прірву, бігли в нікуди.

Багато сміливців-«мїкі» полягло тоді. Бойку 
пощастило жити. За винахідливість, мужність і від
вагу в тому бою Володимиру присвоїли звання сер
жанта французької армії. А трохи згодом, за ратні 
подвиги в Альпах, командир батальйону від імені 
французького уряду вручив Вольдемару бойову ме
даль руху Опору Франції. На звороті нагороди ви
карбувало слова: «Тому, хто не забув Батьківщину». 

МОВА АЛЬПІЙСЬКИХ «МАКІ»
... Чомусь отак буває найчастіше: мужні, хоробрі 

воїни скупо розповідають про свої ратні звершення, 
як і взагалі про себе. Більше говорять про інших, 
так і не залишаючи нам для священної пам’яті чи
мало героїчних сторінок особистого подвигу. Було

в. С. БОЙКО з червоними

І

І < А

слідопитами Оситняжни. Фото В. ГРИБА,

ж про що розповісти капітану Вікторову своїм спів
вітчизникам в Альпах. Чотири місяці він справді по« 
геройськії боронив рідну Батьківщину. Немало воро< 
жих літаків збив. На той час один з перших п’яти 
льотчиків у полку був нагороджений орденом Черво
ного Прапора. Ного високо цінували як здібного ко
мандира. Але про все це Вікторов скромно змовчить. 
А після важкого поранення навіть сказати Бойкові 
ім'я своєї дружини, або хоч назву рідного села йому 
вже не вистачить снл. їх Григорій до останнього по
диху віддасть боєві, Великій Перемозі над фашиз
мом, яку наближали вони і там, у далекій Франції.

’ «Вім помер», — сумними очима скаже тоді лікар 
Бернар і вірні сини багатьох країн Європи низько 
схилять голови перед пам’яттю свого хороброго 
командира. З усіма військовими почестями воші по
хоронили воїна на місці бою. в горах неподалік села 
Веркуаран департаменту Дром.

Про героїчну долю Григорія Вікторова у післяво
єнні роки роботящий хлібороб В. С. Бойко повідав 
багатьом ветеранам Великої Вітчизняної, але натра- 
питнсь на когось, хто б знав родину Вікторова. ніяк 
не вдавалось. Навіть після того як у 1972 році «Прав
да» опублікувала замітку про самого Володимира 
Самійловича, де йшлося і про ратний подвиг в Аль
пах капітана Вікторова, ніхто з рідних Григорія не 
відгукнувся. Як згодом виявилося, Ольга Іванівна 
тривалий час хворіла, і рідня, за порадою лікарів, не 
наважувалась повідомити їй ще одну звістку про 
загибель чоловіка. Лише через десять літ, коли внуч
ка проговорилася бабусі про ту замітку в «Правде», 
Ольга Іванівна знайшла газету і написала Бойку лис
та. Надіслала кілька групових фотографій, на яких 
серед льотчиків просила упізнати Григорія.

(Далі буде).
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КЛУБ ВІ
ПАТРІОТИЧНОГО

НА КОНКУРС «ЦЕ ПОТРІБНО ЖИВИМ»

Чуття єдиної родини
У минуле відійшли тяжкі 

роки Великої Вітчизняної. 
Але подвиг радянських 
народів-братів в ім’я пе
ремоги над фашизмом 
житиме вічно.

Люшневате визволяли 
представники різних на
ціональностей. У кімнаті 
бойової слави нашої шко
ли на стенді вміщені дві 
фотокартки — бойових 
побратимів українця Спа- 
сова і киргиза Джаркімба- 
сва. Червоні слідопити ді
зналися, що в одному з 
боїв був тяжко поранений 
полтавчанин Павло Спа
сов. З поля бою його ви
ніс вірний друг Казан 
Джаркімбаєв. Павло Спа
сов вижив. Він часто пи
ше слідопитам, двічі побу
вав у Люшневатому, роз
повів, що Казан Джаркім
баєв за подвиг під час 
форсування річки Дністер 
удостоєний звання Героя 
Радянського Союзу.

їдуть до нас визволите
лі. Зустрічі на вечорах бо
йової слави, уроках муж
ності.

...Ось вони зібралися бі
ля школи...

— Товаришу командир! 
— вигукнув Іван Білий і 
кинувся назустріч Володи
миру Амбарцумяну.

До них спішили Федір 
Свириденко, Захар Лавре- 
нюк. Казах Гільман Тайма
нов стискає в обіймах Во
лодимира Лопатіна. Ось 
Л^ихайло Зінгман і Мірід 
Щеголеватих діляться 
спогадами з кіровсград- 
цем Семеном Гержовим. 
Там, на фронтових плац
дармах, всіх їх єднало 
братерство і чуття єдино5? 
родини...

При визволенні Люшне- 
ватого 734 стрілецьким 
полком командував росія
нин Л. Я. Змєєв, 572 стрі
лецьким полком — укра
їнець А. Р. Пастушенко, 
командиром 684 артиле
рійського полку був тад
жик Ш. К. Ахмеджанов. 
Листи від А. Р. Пастушен- 
ка та Ш. К. Ахмеджанова 
часто отримують школярі.

Нещодавно в школу на 
ім’я слідопитів надійшла з 
Киргизії посилка з яблука
ми від племінниці Героя 
Радянського Союзу Джар- 
кімбаєва. І лист. А там 
рядки: «Спасибі за пам’
ять!»

А скільки сторінок про 
бойове побратимство роз
крилося перед слідопита
ми, коли вони записували 
розповіді воїнів-земляків! 
Школярі знають, хто з них 
і на якому фронті воював. 
О. М. Демченко, напри
клад, захищав Ленінград. 
П. І. Чернецький — Моск- 
ву, І. Ф. Гаврилюк воював 
на Малій землі, в 6итеі на 
Курській дузі брав участь 
І. М. Гаврилюк... Відомо 
дітям, які нагороди мають 
ці фронтовики...

Чуття єдиної родини... 
Воно проявляється у вели
кому і малому. Яка то ра
дість для дітей, коли до 
Люшневатого приїздять 
визволителі. їх зустріча
ють, як рідних, у кожній 
сім’ї. Родина Олексія Че- 
чельницьксго завше тепло 
приймає Володимира Ам- 
барцумяна, в сім’ї Воло
димира Дубини гостює 
Семен Гержов та рідні 
солдата Коробченка. У Ле
оніда Лукасєвича — Гри
горій Мазур. Трьох синів 
воїна Охотного, який за
гинув у боях за Люшнева
те, гостинно приймає сім'я 
Бориса Коломійчука.

Герої Великої Вітчизня
ної війни заповіли нам бе
регти єдність великої ра
дянської родини, в ім’я 
якої вони віддали життя. І 
педагогічний колектив 
нашої восьмирічки спря
мовує свою діяльність на 
виховання школярів у дусі 
непорушної дружби між 
народами, рівності, бра
терства і єдності, беззвіт
ної відданості партії, на
роду, Батьківщині.

Л. КУЧМА ГРА, 
керівник загону чер
воних слідопитів Люш- 
неватської восьмиріч
ної школи.
Голованівський район.

НА ВАХТІ
ПАМ’ЯТІ

У середньому СПТУ 
№ І триває навчально- 
трудова вахта на честь 
40-річчя ГІеремоґн над фа
шистською Німеччиною. 
Вахту несе кожна з де
в’ятнадцяти навчальних 
груп протягом тижня. За 
цей період вона повинна 
зібрати інформацію про 
хід соціалістичного зма
гання в групах і в учили
щі, випустити не менше 
двох «блискавок», провес
ти зустрічі з ветеранами 
Великої Вітчизняної війни, 
тематичні вечори, бесіди, 
огляди художньої самоді
яльності груп.

По закінченні вахти чер
гова група готує рапорт 
про виконану роботу, 
який підписує актив групи, 
-закріплений за нею викла
дач і майстер виробничого 
навчання. У понеділок на 
загальноучіїлищній лінійці 
цей рапорт здається ди
ректору СПТУ № І, а на 
чергування заступає на
ступна група.

І Ісдавно навчально-тру
дову вахту несли учні 57 
групи — майбутні маши
ністи меліоративних робіт. 
Хоч вони тільки першо
курсники, однак нарівні зі 
старшими товаришами ви
конують обов’язки учасни
ків вахти. Результати пе
ревірки непогані. Всі на
вчальні групи проводили 
я о л і т і н ф о р м ації, и а її к р а ще 
відвідували заняття учні 
48, 54, 56, 57 груп. Меліо
ратори організували зуст
річ із колишнім випускни
ком профтехучилища, а 
нині воїном Радянської 
Армії Олександром Мух- 
тасаровим. Олександр 
розповів про своє навчан
ня. про почесну місію — 
бути захисником Вітчизни.

У самому СПТУ Лі? І 
працювали і працюють ба
гато учасників Великої 
Вітчизняної війни. Цс — 
майстер виробничого на
вчання майор у" відставці 
Микола Михайлович Стрн- 
гін, тесляр училища офі
цер запасу Андрій Трифо- 
повнч Решетпяк, голова 
ради ветеранів профтех
училища колишній викла
дач початкової військової 
підготовки Микола Заха
рович Бузаєв, підполков
ник запасу колишній май
стер виробничого навчан
ня Іван Петровпч Тарандо 
та інші. Саме на них рів
няються юнаки і дівчата, 
бо їм, молодим, продовжу
вати славні традиції бать
ків і дідів.

О. ІВАНЧУК.
м. Олександрія.

Червоні слідопи
ти Спасівської де
сятирічки Новго- 
роднівського райо
ну включилися в 
операцію «Згадай
мо всіх поіменно». 
Триває пошук ма
теріалів про героїв 
Великої Вітчизня
ної.

На знімну: 
під час урону муж
ності учні шноли 
Валентина ШЕ- 
ПЕЛЬ і Анатолій 
БЕРЕЗДЕЦЬ НИЙ 
зачитують списки 
воїнів, які загину
ли за Спасове.

Фото
С. ФЕНЕНКА.

...І знову одержали листи червоні слідопити Кіровоградської СШ № 27. Пи
шуть їм колишні фронтовики, котрі визволяли наш край від німецьно-фашистсь- 
ких загарбників.

На знімку: члени групи «Пошук» Сергій ПАВА, Діма МАЛКОВ та Олег ЧОР
НИЙ відбирають матеріали для кімнати бойової слави.

Фото В. ГРИБА.

ДО 40-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМО^

Ми щасливі за внуків
Багатолюдно було того 

дня на площі біля братсь
кої могили, до зведено 
обеліск 143 героям, які 
полягли смертю хоробрих 
під час визволення нашо
го села від німецько-фа
шистських загарбників. 
Тут губівчани зустрічають 
дорогих гостей — Василя 
Наумовича Коваленка та 
Степана Гавриловича Про- 
копчука.

Герой Радянського Сою
зу В. Н. Коваленко—гвар
дії капітан запасу, колиш
ній командир артилерій
ського дивізіону 235-го 
полку 81 гвардійської 
стрілецької дивізії. С. Г. 
Прокопчук теж у званні 
гвардії капітана запасу, 
однополчанин Героя, ко
лишній командир баталь
йону цього ж полку. їх ми 
запросили на святкування 
40-річчя визволення нашо
го села від окупантів.

...Коли визволили наше 
село, командир 238 стрі
лецького полку 81 гвар
дійської дивізії зарахував 
мене зв’язковим началь
ника контррозвідки бата
льйону лейтенанта Полі- 
тюка.

225-й полк зайняв обо
ронну позицію в районі 
села Вигоди, а 238-й зна
ходився на оборонних ру
бежах біля Сасівки. Я, 
В. Н. Коваленко та С. Г. 
Прокопчук до 13 березня 
1944 року були на обо
ронних пбзиціях цих сіл, 
але жодного разу не зуст
рілися.

Перше знайомство від
булося тільки тепер.

Показую їм свій комсо
мольський квиток, проби
тий осколком ворожого 
снаряда. Герой Радянсько
го Союзу В. Н. Коваленко 
розкриє квиток і прочи
тав:

— Виданий політвідді- 
лом 81-ї Красноградсь- 

кої стрілецької дивізії. 
Помічник начальника по- 
літвідділу Фазмафметов.

На обличчі Василя Нау- 
А'.овича усмішка:

— Твій квиток підписав 
наш комсомольський вата
жок Гаппур Саханович! — 
мовив він.— Живий він, у 
Ленінграді тепер. Ми з 
ним зустрічалися в Моск
ві, Волгограді. Підполков
ник запасу Гаппур Сахано
вич Фазмафметов пише 
книгу.

У сільському будинку 
культури наші гості розпо
віли губівчанам багато 
про життя їхнього леген
дарного полку, про геро
їчні подвиги однополчан 
у запеклих боях за визво
лення Кіровоградщини і, 
зокрема, Губівки.

В. Н. Коваленко, С. Г. 
Прокопчук, наш однопол
чанин П. І. Князев побува
ли на місцях бойових дій 
полку, оглянули відбудо
ване і оновлене село, кол
госпне господарство.

Побували і в селі Виго
да. Тут бійці 235 стрілець
кого полку на чолі зі сво
їми командирами тримали 
оборону від 6 січня до 13 
березня 1944 року.

Степан Гаврилович Про
копчук розповідає:

— Сорок років тому са
ме в цих місцях наші ар
тилеристи вели шквальний 
вогонь по противнику. 
Звідти, з Новгородки, нам 
допомагали «катюші»'. 
Важко було нам, адже 
наш полк займав незручні 
стратегічні позиції. Але 
ми вистояли, перемогли.

Хвилиною мовчання 
вшанували ми пам'ять по
леглих героїв, які лежать у 
братській могилі на вигод- 
ському кладовищі.

Наступний номер -’Молодого комунара» вийде в 
суботу, 18 лютого ц. р.

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Я запросив гостей додо
му. Знову були спогади. 
Про часи суворі і героїчні^ 
Згадували друзів-одно- 
полчан. Поіменно. Особ
ливо тих, хто не дожив до 
дня Перемоги. За форсу
вання Дніпра Василь Нау
мович удостоївся найви
щої урядової нагороди. 
Тож він запропонував за
співати «Пісню про Дніп
ро».

Степан Гаврилович Про
копчук зняв одну з меда
лей і причепив її до під
жачка нашому чотириріч
ному внукові Колі. Той на
дів на голову солдатський 
картуз і підбіг до висок^^ 
го сивоголового капітг^^ж 
Піднісши маленьку 
лоньку до картуза, ви
струнчившись, хлопчик го
лосно відрапортував:

— Служу Советскому 
Союзу!

Ветеран пригорнув до 
своїх широких грудей 
хлопчину і схвильовано 
сказав:

— Спасибі тобі, синоч
ку!

І додав:
— Служитимеш і ти. 

Тільки під мирним небом. 
Цього хочемо ми, фрон
товики! ж

А Коля зняв обережно 
зі свого піджака медаль і 
повернув Степану Гаври
ловичу.

— Це ваша, дідусю ко
мандир!

Ми згадували дві війни. 
Ми раділи, що ростуть 
щасливими наші внуки...

І. момот, 
ветеран 238 стрілець
кого полку 81-ї стріле
цької дивізії, вчитель- 
пенсіонер.
Село Губівка, 

Компаніївський район.

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
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