Вівторок, 14 лютого 1984 року

Виходить з 5 грудня 1939 р.

•

№ 20 (3371).

$

Ціна 2 нон.

ІНФОРМАЦІЙНЕ повідомлення
про

Пленум

Центрального

13 лютого 1984 року відбувся позачерговий Пле
нум Центрального Комітету КПРС.
За дорученням Політбюро ЦК Пленум відкрив
член Політбюро, секретар ЦК КПРС тов. К. У. Чер
ненко.
У зв’язку з кончиною Генерального секретаря ЦК
КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР 10. В.
Андропова учасники Пленуму ЦК вшанували пам’ять
Юрія Володимировича Андропова хвилиною скорбот
ного мовчання.
Пленум ЦК відзначив,
що Комуністична партія
Радянського Союзу, весь радянський народ зазнали
тяжкої втрати. Пішов з життя видатний діяч Кому
ністичної партії і Радянської держави, полум’яний
патріот, ленінець, невтомний борець за мир і кому
нізм.
Перебуваючи з волі вартії на найважливіших пос
тах партійної і державної роботи, Юрій Володими
рович Андропов віддавав усі свої сили, знання і ве
личезний життєвий досвід здійсненню політики пар
тії, зміцненню її зв’язків з масами, зміцненню еконо
мічної та оборонної могутності Радянського Союзу.
Багато уваги приділяв Ю. В. Андропов проведен
ню в життя виробленої XXVI з’їздом КПРС і наступ
ними Пленумами ЦК КПРС лінії на всемірну інтен

Москва прощається
з Ю. В. Андроповим
У глибокому траурі Мо
сква. На площах і вулицях
приспущено червоні прапо
ри з траурними стрічками.
Москвичі прощаються з
Юрієм
Володимировичем
Апдроновим.
Рано-вранці 12 лютого не
скінченні колони людей з
усіх районів столиці йшли
до Будинку
Спілок, де в
Колонному залі встановле
но труну з тілом покійного.
У глибокій скорботі про
ходять робітники її служ
бовці заводів і фабрик, пра
цівники установ і науководослідних інститутів, діячі
науки і культури,'військово
службовці, трудівники полів
і ферм, учні і студенти. Во
ни віддають данину глибо
кої поваги людині, з ім’ям
якої нерозривно зв'язані
дальше зміцнення єдності
партії і народу, вдоскона
лення суспільства розвину
то соціалізму, підвищення
народного добробуту, зміц
нення економічної та обо
ронної могутності нашої
Батьківщини.
Через Колонний зал пер
шими пройшли цього дня
трудящі Красиопрєснеиського району. Цей район слав
ний своїми революційними
і трудовими
традиціями.
Красна Прєспя
вшановує
пам’ять керівника ленінсь
кого типу, полум’яного пат
ріота, невтомного борця за
мир і комунізм.
— Немає слів, щоб пере
дати нашу скорботу, — го
ворить
слюсар-ремонтпик
комбінату «Трехгорпая ма
нуфактура» Г. П. Козлов. —
Життя Юрія Володимирови
ча Андропова — зразок
беззавітпого служіння інте
ресам партії і народу, вели
кій справі Леніна. На всіх
постах, де з волі партії пра
цював 10. В. Андропов, він
віддавав свої сили, знання,
величезний життєвий досвід
неухильному здійсненню по-

літики партії,
боротьбі за
торжество ленінських ідей.
Ми одностайно підтримуємо
Звернення
Центрального
Комітету
КПРС, Президії
Верховної Ради СРСР, Ра
ди Міністрів СРСР до Ко
муністичної партії, до ра
дянського народу. В ньому
висловлені
наші думки і
сподівання. Єдність партії і
народу була, є і буде дже
релом нашої сили.
... Біля постаменту труни,
вздовж стін Колонного за
лу, у фойє Будинку Спілок
— сотні вінків. Серед И11Х —
вінки від комуністів і тру
дящих
Ставропольського
краю, Північно-Осетинської
АРСР, Карельської АРСР,
Ярославської області. Во
ни добре знають Юрія Во
лодимировича Андропова,
початок життєвого шляху
якого був зв’язаний з цими
місцями.
Нескінченний
людський
потік. Йдуть і йдуть у Ко
лонний зал люди різних по
колінь і різної долі, пред
ставники різних професій.
І кожному з них дорога па
м’ять про Юрія Володими
ровича Андропова.
— Усе життя 10. В. Апдропова цілком і повністю
було присвячене радянсь
кому . народові,
великій
справі комунізму, ■ — гово
рить начальник цеху ЗІЛу
II. І. Биков. — 3 невтомною
діяльністю
Юрія Володи
мировича москвичі, як і всі
радянські люди, зв'язують
тверду лінію партії па по
слідовне втілення в життя
рішень XXVI з'їзду КПРС і
наступних Пленумів ЦК
КПРС. Він глибоко знав і
розумів інтереси
народу.
Найкращою пам’яттю 10. В.
Аидропову буде наша само
віддана праця в ім’я про
цвітання любимої Батьків
щини.

(Закінчення на 2-й стор.).

Комітету

Комуністичної партії

сифікацію виробництва, прискорення науково-техніч
ного прогресу, вдосконалення управління народним
господарством, посилення відповідальності кадрів,
організованості й дисципліни, на неухильне зростан
ня матеріального і духовного рівня життя народу.
Великий вклад вніс 10. В. Андропов у розвиток
всебічного співробітництва країн соціалістичної спів
дружності, у зміцнення єдності і згуртованості між
народного комуністичного і робітничого руху, на
підтримку справедливої боротьби народів за свою
свободу і незалежність. Під його керівництвом пос
лідовно і наполегливо здійснювався на міжнародній
арені ленінський зовнішньополітичний курс нашої
партії і держави — курс на усунення загрози термо
ядерної війни, на тверду відсіч агресивним підступам
імперіалізму, на зміцнення миру та безпеки народів.
Пленум підкреслив, що в ці скорботні дні комуніс
ти, весь радянський народ ще тісніше згуртовують
спої ряди навколо ленінського Центрального Коміте
ту партії, Політбюро ЦК КПРС, сповнені рішимості
беззавітно боротися за втілення в життя ленінської
внутрішньої і зовнішньої політики партії.
Учасники Пленуму ЦК висловили глибоке співчут
тя рідним та близьким покійного.

Радянського Союзу

Пленум ЦК розглянув питання про обрання Гене
рального секретаря ЦК КПРС.
За дорученням Політбюро ЦК з промовою в цьому
питанні виступив член Політбюро ЦК КПРС, Голова
Ради Міністрів СРСР тов. М. О. Тихонов. Він вніс
пропозицію обрати
Генеральним
секретарем ЦК
КПРС К. У. Черненка.
Генеральним секретарем Центрального Комітету
КПРС Пленум одноголосно обрав тов. Черненка Кос
тянтина Устиновича.
Потім на Пленумі виступив Генеральний секретар
ЦК КПРС тов. К. У. Черненко. Він висловив сер
дечну вдячність за високе довір’я, виявлене йому
Центральним Комітетом партії.
Тов. К. У. Черненко запевнив Центральний Комітет
КПРС, Комуністичну партію, що докладе всіх своїх
сил, знань і життєвого досвіду для успішного вико
нання завдань комуністичного будівництва в нашій
країні, забезпечення наступності в розв'язанні по
ставлених XXVI з’їздом КПРС завдань дальшого
зміцнення економічної та оборонної могутності
СРСР, підвищення добробуту радянського народу,
зміцнення миру, у здійсненні ленінської внутрішньої і
зовнішньої політики, яку проводять Комуністична
партія і Радянська держава.
На цьому Пленум ЦК закінчив свою роботу. .

Костянтин Устинович
ЧЕРНЕНКО
Костянтин Устпповнч Черненко народився 24 ве
ресня 1911 року в селі Велика Тссь ІІовоссловського
району Красноярського краю, росіянин.
Член КГІРС з 1931 року. Освіта вища — закінчив
педагогічний інститут і Вишу школу паргоргаВіззторів при ЦК ВКП(б).
Трудове життя К. У. Черненко почав з ранніх ро
ків, працюючи но найму у„ куркулів. Уся його даль
ша трудова діяльність зв’язана з керівною роботою
в комсомольських, а потім у партійних органах. У
1929—1930 роках К. У. Черненко завідував відділом
пропаганди і
агітації
1 Іовоссловського райкому
ВЛКСМ Красноярського краю. В 1930 році він пі
шов добровольцем у Червону Армію. До 1933 року,
служив у прикордонних військах, був секретарем
партійної організації прикордонної застави.
Після закінчення служби в армії К. У. Черненко
працював у Красноярському краї: завідуючим відді
лом пропаганди і агітації ІІовоссловського і Уярського райкомів партії, директором Красноярського
крайового будинку
партійної освіти,. заступником
завідуючого відділом пропаганди і агітації, секрета
рем Красноярського крайкому партії.
З 1943 року І\. У. Черненко вчиться у Вищій школі
парторгаиізаторів при ЦІ< ВІ{ГІ(б). Після закінчення
навчання з 1945 року працює секретарем Пензенсь
кого обкому партії.'У 1948 році був направлений в
Молдавську' РСР і затверджений завідуючим відді
лом пропаганди і агітації ЦК Компартії Молдавії.
Працюючи на цій посаді, він багато сил і знань від
дав економічному і культурному будівництву в рсс"-V *І*іпгг.кому,.ІІСТП'ПІОМУ вихованню трудящих.
і 19об році К. У. Черненко висувається на робо
ту в апарат ЦК КГІРС, де він очолив сектор у відді
лі пропаганди, і одночасно був затверджений членом
редакційної колегії журналу «Агіїтатор». З 1900 ро
ку він працює начальником
Секретаріату Президії
Верховної Ради СРСР. У 1905 році К- У- Черненко
і/ппгД^лСя зазі‘ДУЮчим загальним відділом ЦК
її- иЛп^19,06"1971 Роках він - кандидат у члени
.
На XXIV з’їзді партії (березень 1971 р.)
опирається членом Центрального Комітету КПРС., а
В березні 19/6 року па Пленумі І1К КПРС, який відКПРСП,СЛЯ ХХУ з їзду паРТІТ* "" секретарем ЦК
„ іп-о77 РОКУ він — кандидат V члени Політбюро, а
Р°-Ку ~ член Політбюро' ЦК КПРС. Депутат
верховної Ради СРСР 7—10-го скликань. Депутат
Верховної р3дИ ррфср Ю-го скликання.
м;Ч‘.
_1сР.пе,1ко був членом радянської делегації па
' •'І'пМ’одіий параді з питань безпеки і співробітїї™ В Єпро?* (Хельсінкі, 1975 рік), брав участь У
І^іРСГ0В°рах у Відні в питаннях роззброєння (19/3

Костянтин Устнновнч Черненко — визначний діяч
комуністичної партії і Радянської держави. На всіх
1 клах, які доручала йому партія, він виявив високі
організаторські здібності,' партійну принциповість,
відданість великій справі Леніна, ідеалам комунізму.

К. У. Черненко — автор ряду наукових праць з акту
альних питань
підвищення керівної ролі партії в
житті радянського суспільства, вдосконалення стилю
і методів партійної і державної роботи, розвитку со
ціалістичної демократії.
На червневому (1983 р.)
Пленумі ЦК КПРС К. У. Черненко виступив з допо
віддю, в якій визначено головні напрями поліпшення
ідеологічної діяльності КПРС в сучасних умовах.
За великі заслуги перед Батьківщиною Костянтин
Установив Черненко двічі удостоєний звання Героя
Соціалістичної Праці і нагороджений трьома ордена
ми Леніна, трьома орденами Трудового Червоного
Прапора, багатьма медалями Радянського Союзу.
Він є лауреатом Ленінської премії.
К. У. Черненко нагороджений найвищими нагоро
дами соціалістичних країн.

«Молодий комунар»

2 стор.
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Москва прощається з Ю. В. Андроповим
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).
— Юрій Володимирович
виявляв постійну увагу до
розвитку радянської науки,
— відзначив співробітник
ВИДІ стандартизації Держ
стандарту СРСР кандидат
біологічних наук В. С. Лєкарєв. — Йому належить
видатна роль
у розробці
курсі' партії і Радянської
держави по вдосконаленню
зрілого соціалізму, приско
ренню
науково-технічного
прогресу.
Своїми думками ділиться
Герой Соціалістичної Праці
композитор Т. М. Хрєнников.

Заявах та інших виступах
Юрій Володимирович Ан
дропов виклав найважливі
ші конструктивні ініціати
ви партії, спрямовані на
зміцнення загального миру
та міжнародної безпеки, і
активно відстоював їх.
У зал входять трудівники
полів і ферм Підмосков’я.
Механізатори, тваринники,
рільники — ті, хто безпосе
редньо втілює в життя Про
довольчу програму СРСР,
для реалізації якої багато
зробив 10. В. Андропов.
Ідуть у скорботному мов
чанні _ воїни Радянських
Збройних Сил. У колонах —
солдати, льотчики, моряки,

ВІД КОМІСІЇ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОХОРОНУ
ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА АНДРОПОВА
Комісія повідомляє, що відповідно до Постанови
ЦК КПРС, Президії Верховне: Ради СРСР і Ради Мі
ністрів СРСР про оголошення в країні трауру в день
похорону Юрія Володимировича Андропова 14 лю
того 1984 року, в момент поховання тіла о 12 годи
ні 45 хвилин московського часу будуть 'проведені
гарматні залпи в Москві,
в столицях союзних рес
публік, у містах-героях Ленінграді, Волгограді, Оде
сі, Севастополі, Новоросійську, Керчі, Тулі, у фортеці-герої Бресті, а також у містах Калінінгрзді, Льво
ві, Ростові-на-Дону, Куйбишеві, Свердловську, Ново
сибірську, Читі, Хабаровську, Владивостоці, Сєвєроморську, Ставрополі, Петрозаводську.
У цей тяжкий час ми завіряємо ленінський Ценгвсіх підприємств і організацій по всій території Ра
дянського Союзу, за винятком підприємств безпе
рервного виробництва; проводиться протягом трьох
хвилин салют гудками на фабриках, заводах, заліз
ницях, на суднах морського і річкового флоту.

— Тепер, коли Юрія Во
лодимировича не стало, —
говорить він, — особливо
ясно відчуваєш, як багато
встиг він зробити за корот
кий час для країни, для на
роду. Лінія на зміцнення
дисципліни поєднувалася і
турботою про інтереси і по
греби трудящих. Ми, діячі
мистецтва, завжди відчува
ли велику увагу Юрія Во
лодимировича, до нас, на
шої роботи. Наше завдання
і далі оспівувати у своїх
Творах радянську людину—
будівника комунізму.
... Звучать траурні мело
дії. Кожні три хвилини мі
няється почесна варта. Вах
ту біля труна несуть депу
тати Верховної Ради СРСР,
депутати
Верховних Рад
союзних республік, Герої
Соціалістичної Праці, пере
довики виробництва, космо
сам її, представники партій
них, радянських і громадсь
кий організацій. .
Багато сил віддав 10. В.
Андропов втіленню в жит
ія послідовного миролюб
ного курсу ленінської ЗОВ
НІШНЬОЇ політики
КПРС і
Радянської державі:.
— Мир — гойозна умова
{ля виконання наших грац
іозних иланів, — говорить
геолог Г. М. Хабалов. — У

курсанти училищ, слухачі н
викладачі академій.
— Очолюючи Раду Обо
рони СРСР, — говорить
старшин викладач Військо
вої академії імені М. В.
Фрунзе полковник Є. П. Мнленін, — Ю. В. Андропов
виявляв постійну турботу
про розвиток Збройних Сил
СРСР. Ми запевняємо, що
радянські воїни завжди під
тримуватимуть па належно
му рінні
оборонну могут
ність вашої Батьківщини.
Світлу пам'ять ІО. В. Андропоза вшанували патрі
арх московський і всієї Русі
Пнмен та інші представники
вищого духовенства руської
православної церкви.
У Центральний Комітет
партії, Президію Верховної
Ради СРСР, Раду Міністрів
СРСР, у редакції
засобів
масової інформації в ці дні
надходять багато телеграм
і листів, в яких радянські
люди, висловлюючи глибоку
скорботу, заявляють про те,
що самовідданою
працею
примножуватимуть досяг
нення Вітчизни."
«Для мене, передовика
виробництва, — пише кава
лер ордена Жовтневої Ре
волюції Надія Єттнеут з
Магаданської
області, —
життя і діяльність великого

сипа нашої країни були
прикладом беззавітного слу
жіння справі партії, народу.
Як і всі радянські люди, я
не пошкодую сил для даль
шого зміцнення економічної
та оборонної могутності на
шої країни, віддам усі знан
ня І ДОСВІД ’ ДЛЯ втілення в
життя рішень партії 1 уря
ду, виконання планів і со
ціалістичних зобов’язань».
Сім'я Даниленків з Оде
си телеграфує: «З болем у
серці вся наша сім’я дізна
лась про смерть
великого
ленінця Юрія Володимиро
вича Андропова. Ми, як і
весь радянський народ, бу
демо берегти у своїх серцйх
світлий образ людини, яка
боролася за мир
на всій
планеті».
...До глибокої ночі про
щалася з Юрієм Володими
ровичем Андроповим трудо
ва Москва. Великою є втра
та для Комуністичної партії,
нашої держави, для кожної
радянської людини. У ці
скорботні дні комуністи, всі
трудящі Радянського Союзу
ще тісніше згуртовуються
навколо ленінського ' Цент
рального
Комітету партії,
Політбюро ИК КПРС. Не
порушна єдність Комуніс
тичної партії і радянського
народу — джерело сили іі
могутності нашого суспіль
ства.
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Радянські
люди,
все
прогресивне
людство гли
боко сумують у зв’язку з
кончиною видатного діяча
Комуністичної партії і Ра
дянської
держави Юрія
Володимировича Андропо
ва — Генерального секре
таря ЦК КПРС,
Голови
Президії Верховної Ради
СРСР. У траурі вся кра
їна, у траурі
столиця на
шої Батьківщини.
13 лютого в Колонний
зал Будинку Спілок вша
нувати пам'ять вірного си
па партії і народу прийшли
учасники Пленуму Центра
льного Комітету КПРС. У
скорботному мовчанні во
ни віддають данину пам’я
ті полум’яного
патріота
соціалістичної
Батьків
щини, керівника, соратника
і товариша.
У почесній варті
біля
трупи покійного — товари
ші 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. Щербицький,
П. Н.
Демічев, В. І. Долгих, В. В.
Кузнецов,
Б. М. Пономарьов, В. М. Чебриков, Е. А.
Шеварднадзе, М. В. Зимянін, І. В. Капітонов, Є. К.
Лнгачов;
К- В- Русаков,
М. І. Рпжков.
Керівники партії і дер-

аооповимИКИ КомУністичн°ї партії і Радянської держави прощаються з Ю. В. АнФотохроніка ТАРС.

жави
висловлюють свої
глибокі співчуття рідшім
і близьким покійного.
Ііа вулицях
столиці —
нескінченний людський по
тік. Москвичі йдуть у Ко
лонний зал віддати данину
глибокої
поваги людині,
чиє життя — зразок беззавітного служіння інтере
сам партії і народу, вели
кій справі Леніна.
У зал входять трудівни
ки Октябрського району
столиці. Серед них — ро
бітники, службовці та ін
женерно-технічні працівни
ки виробничого об’єднан
ня
«Стаїїкостронтельиьій завод»
імені Серго
Орджопікідзе. їм пам’ятна
сердечна, ділова зустріч з
Юрієм
Володимировичем
Андроповим. його порада
ми і рекомендаціями керу
ються верстатобудівники в
справі поліпшення якості
продукції, підвищення про
дуктивності праці, зміцнен
ня трудової дисципліни.
Ідуть посивілі ветерани
війни. їх груди прикраша
ють бойові
нагороди —
визнання Батьківщини за
ратний подвиг у захисті
Батьківщини. Воші знають
про вклад Юрія Володи
мировича Андропова в пе
ремогу над ворогом.
З перших днів Великої
Вітчизняної війни він ак
тивний учасник партизан
ського руху в КарсліГ.Запмався організацією комсо
мольського підпілля і полі
тичної роботи серед моло
ді на тимчасово окупова
ній противником- радянськін території,
переправлеиням за лінію фронту
бойових груп і здійсненням
операцій у тилу ворога.
— Нам, ветеранам, —
говорить інженер А. Ф. Ноговіцин, — Юрій Володи
мирович дорогий і близь
кий
своїм
беззавітним
служінням Батьківщині. ,
У траурних колонах по
руч з ветеранами
війни
йдуть ветерани праці. Во
ни добре знають, що всі си
ли, знання і досвід Юрій
Володимирович
віддавав
зміцненню зв’язків партії
з масами,
неухильному
зростанню матеріального і
духовного рівня життя ра
дянського народу.
— У серцях радянських
людей, — говорить пенсі
онерка
М. С. Сирова, —
Юрій Володимирович зали
шиться як видатний діяч,
з ім’ям якого зв’язані вдо
сконалення нашого сус
пільства, підвищення на
родного добробуту, втілен
ня 8 життя ленінської миролюбної зовнішньої полі
тики.
Данину поваги керівни
кові партії і держави від
дають представники союз
них і автономних респуб
лік, країв і областей нашої
Оаі атонаціоп альної країни
Ленінська національна по
лі піка набрала розвитку в
Доповіді 10. в. Андропова
<60 років СРСР». У пій бу
ло узагальнено
досвід
здійснення в нашій країні
!ДЄ“ ■ Дружби ‘ братерства
іродів, повної рівноправ
ності _ всіх націй і народ,
ностеи країни.
Разом з людьми старшоДОКОЛІШ,Я’ ветеранами
шшх / ЧЄРЄЗ Колоні|»и зал
проходять
комсомольці
юнаки і дівчата. Для 1ІПх
життя 10. В. Андропова —
приклад того, як треба беззавітно служити народові,
любити свою Вітчизну і ЯКіпо_будс потрібно, захнетнт ". Тисячі і тисячі МОЛО
ДИХ робітників, інженерів
працівників науки і культу’
ри, студентів ’ і школярів

вшанували пам’ять комуніста-ленінця, людини над
звичайної скромності і крис
талічної чистоти.
— Юрій Володимирович
вірив у радянську молодь,
яка має прийняти естафету
старших поколінь і продов
жити будівництво комуніс
тичного суспільства в нашій
країні, — говорить комсо
молка, оператор ЕОМ на
ЗІЛі Ірина Лисенко. — Він
хотів бачити нашу країну
процвітаючою і могутньою.
І всі радянські люди впев
нені у тому, що так і буде.
Наша переконаність грунту
ється на рішенні позачерго
вого Пленуму
ЦК КПРС,
на якому Генеральним сек
ретарем ЦК нашої партії
одноголосно обрано вірного
соратника 10. В. Андропова
— Костянтина Устиновича
Черненка. В цьому ми бачи
мо надійну наступність ле
нінського курсу партії. Ра
дянський народ озброєний
ясною і чіткою програмою
дій, виробленою XXVI з’їз
дом
КПРС, наступними
Пленумами її Центрального
Комітету, і ми, молоді тру
дівники, зробимо все, щоб
накреслення партії втілити
у життя.
10. В. Андропов невтомно
виступав за розвиток все
бічного співробітництва кра
їн соціалістичної співдруж
ності, -за зміцнення єдності
і згуртованості міжнарод
ного комуністичного і робіт
ничого руху, на підтримку
справедливої боротьби на
родів за свою свободу і не
залежність.
Світлу пам’ять керівника
Комуністичної партії і Ра
дянської держави в Колон
ному залі вшанували пар
тійно-державні
делегації,
які прибули: НРБ — на чо
лі з Генеральним секрета
рем ЦК. БКП, Головою Дер
жавної Ради НРБ Т. Живковим; УНР — на чолі з
Першим секретарем ЦК
УСРГІ Я. Кадером; СРВ —
па чолі з членом Політбюро
ЦК КПВ, Головою Держав
ної Ради СРВ Чиопг Тінсм;
НДР — на чолі з Генераль
ним секретарем ЦК СЄПІІ,
Головою Державної Ради
НДР Е. Хонеккером; КНДР
— на чолі з членом Політ
бюро ЦК ТПК, віце-прези
дентом КНДР Пак Сен Пе
ром; республіки Куба — на
чолі з Першим секретарем
ЦК Компартії Куби, Голо
вою Державної Ради і Ради
міністрів республіки Куба
Ф. Кастро; ЛНДР — на чо
лі з членом Політбюро ЦК
ГІРШІ, президентом НЛДР
Суфанувонгом; МИР — на
чолі з Генеральним секрета
рем ЦК МНРП,
Головою
Президії Великого Народ
ного Хуралу МНР 10. Цедепбалом; ПНР — на чолі з
Першим
секретарем ЦК
ГІОРГІ, Головою ради міні
стрів ПНР В. Ярузельським;
СРР — па чолі з Генераль
ним секретарем РКП, Пре
зидентом СРР Н. Чаушеску;
ЧССР — на чолі з Гене
ральним
секретарем ЦК
КПЧ, Президентом
ЧССР
Г. Гусаком; СФРІ9 — на
чолі з Головою Президії
СФРЮ М. Шпіляком, Го
ловою Президії ЦК. СКЮ
Д. Марковичем.
Співчуття висловила уря
дова делегація КНР на чолі
з. заступником
прем'єра
держради КНР Ваш. Лі.
Траурну вахту несли де
легації: ДРА на чолі з Ге
неральним секретарем ЦК
Народно - демократичної
партії Афганістану, Голо
вою
революційної
ради
ДРА Б. Кармалем; НДРП
на чолі з Генеральним сек
ретарем ЦК Йєменської со

ціалістичної партії, Головою
президії Верховної народ
ної ради, прем’єр-міністром
ГІДРИ А. Н. Мухаммедом;
ГІРК па чолі з Генеральним
секретарем
ЦК Народнореволюційної партії Кампучії, Головою Державної ра
ди ГІРК Хенг Самріном; На
родної Республіки Ангола
на чолі з членом політбюро
ЦК МПЛА — Партії Пра
ці, Генеральним секретарем
профцентру УНТА П. Лувуалу; Соціалістичної Ефіопії
на чолі з Головою комісії
по організації партії трудя
щих Ефіопії (КОПТЕ), Го
ловою тимчасової військової
адміністративної ради со
ціалістичної Ефіопії Менгісту Хайлс Маріамом.
Пам’ять 10. В. Андропова
вшанували делегації Фран
цузької комуністичної пар
тії на чолі з Генеральним
секретарем партії Ж. Мар
ше; комуністичної партії
США на чолі з Генеральним
секретарем
партії Г. Хол
лом; Німецької комуністич
ної партії на чолі з Голо
вою партії Г. Афом; Пор
ту гальської ком у н істич ної
партії на чолі з Геиераль-ним
секретарем
партії
А. Куньялом; Італійської
комуністичної партії на чо
лі з Генеральним секрета
рем партії Е. Берліпгуером;
комуністичної партії Авст
рії на чолі з Головою партії
Ф. Мурі; комуністичної пар
тії Ізраїлю на чолі з Гене
ральним секретарем
ЦК
партії М. Вільнером та ін
ші.
Колонний зал відвідали
делегації: Австрії на чолі з
Федеральним
канцлером
Ф. Зіновацом; ФРІ І па чолі
з Федеральним канцлером
Г. Колем; США па чолі з
віце-президентом
США
Дж. Бушем; Греції на чолі
з прем’єр-міністром Греції
А. Папандреу; Італії па чо
лі з
президентом Італії
А. Пертіпі; Канади па чолі
з прем’єр-міністром Канади
П. Трюдо; Пакистану на чо
лі з президентом Пакистану
З і я -Ул ь-Хаком; П орту га л і ї
на чолі з прем’єр-міністром
Португалії
М. Соарешем;
Фінляндії на чолі з прези
дентом Фінляндії М. Койвісто; Франції на чолі з
прем’єр-міністром Франції
П. Моруа; делегації інших
держав.
Висловити глибокі спів
чуття у зв’язку з кончиною
глави Радянської держави
прийшли глави диплома
тичних представництв за
рубіжних країн, акредито
вані в Радянському Союзі.
З ранку до пізнього ве
чора десятки тисяч москви
чів прощалися з Юрієм
Володимировичем
Аидроповим. Світлий образ бор
ця за мир і щастя людей
назавжди
збережеться в
серцях комуністів, усього
радянського народу.
Громадяни Країни Рад
з гарячим схваленням зу
стріли рішення позачерго
вого Пленуму ЦК КПРС,
Зверненішя
ЦК
КПРС,
Президії Верховної Ради
СРСР,
Ради
Міністрів
СРСР
до Комуністичної
партії, до радянського на
роду. Віддаючи данину па
м’яті видатного партійно
го і державного керівника,
вони запевняють, .що з но
вою сплою проявлять СВОЮ
класову солідарність і ор
ганізованість,
цілеспрямо
ваною, самовідданою пра
цею забезпечать виконан
ня
рішень XXVI з’їзду
КПРС і наступних Плену
мів ЦК КПРС.
(ТАРС).

14 лютого 1984 року
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ИЧ АНДРОПОВ
ГЛИБОКА СКОРБОТА
* * *
Актовий зал
Кіровоградського швейного аиробничого
об’єднання
«Україна»,
Починається
траурний мітинг. Секретар
парткому
підприємства
М. М. Дорошенко
зачи
тує Звернення Централь
ного Комітету КПРС, Пре
зидії
Верховної
Ради
СРСР,
Ради
Міністрів
СРСР до
Комуністичної
партії, до радянського народу.
— З глибоким
сумом
зустріли
ми звістку про
кончину
Генерального
секретаря ЦК КПРС, Голози Президії
Верховної
Ради СРСР Юрія Володи
мировича Андропова, —
говорить депутат Ленінсь
кої районної Ради народ
них депутатів, ударник ко
муністичної праці, заготівельниця-швачка цеху пошиву молода комуністка
Любов Бессонова.
— -З
ім’ям Юрія Володимиро
вича пов'язані подальше
зміцнення
суспільства
розвинутого
соціалізму,
послідовна
боротьба за
мир у всьому світі.
У ці скорботні
дні ро
бітники всього підприєм
ства зобов’язуються пра
цювати високопродуктив
но, по -ударному.
Виступає кравчиха удар
ник комуністичної
праці,
комсомолка Валентина Міщенко.
— Перестало
битися
серце видатного
діяча
партії і держави, полум'я
ного комуніста Юрія Во
лодимировича Андропова.
Радянські люди
завжди
пам’ятатимуть
про
не-,
втомну
діяльність Юрія
Володимировича,
спря
мовану на зміцнення еко
номічної та
оборонної
могутності нашої Батьків
щини, зміцнення миру.
Слово
бере секретар
комсомольської організа
ції зміни Сергій Лимарен
ко.
~
— Тяжкої втрати зазна
ли наша партія,
наш на
род, прогресивне людст
во. Пішов із життя видат
ний діяч ленінської партії
і
Радянської
держави,
міжнародного комуністич
ного і робітничого руху. В
нашій пам'яті
назавжди
залишиться образ цієї чу
дової людини,
котра все
своє життя присвятила са
мовідданому
служінню
соціалістичній Вітчизні, ра
дянському народові. У цю
сумну годину ми, як і всі
радянські люди, ще тісні
ше згуртуємося
навколо
рідної Комуністичної пар
тії.
— Тяжкої втрати зазна
ли ми, — говорить інженер-технолог молода ко
муністка Людмила Дар’є8а. — Від нас пішла люди
на,
безмежно
віддана
справі Леніна, невтомний
борець за мир. І ми зви
тяжною працею будемо
зміцнювати мир на плане
ті, за торжество якого бо
ровся Юрій Володимиро
вич.
Текст
телеграми-співчуття Центральному Комі
тетові
КПРС,
Президії
Верховної Ради СРСР, Раді
Міністрів
СРСР зачитала
секретар парткому М. М.
Дорошенко.
На траурному
мітингу
виступила секретар Кіро
воградського
міськкому
партії А. О. Кошелєаа.
* * *
Актовий зап Кіровоград
ського інституту сільсько
господарського машино
будування. На багатолюд-

ний мітинг зібралися сту
денти, викладачі, наукові
співробітники вузу. З ре
продукторів линуть скор
ботні мелодії. Мітинг від
криває секретар парткому
інституту П. А. Коваленко.
Хвилиною
мовчання
учасники мітингу вшану
вали пам'ять Ю. В. Андро
пова.

Текст Звернення Цент
рального Комітету КПРС,
Президії Верховної Ради
СРСР,
Ради
Міністрів
СРСР до
Комуністичної
партії, до радянського на
роду
зачитав
ректор
КІСМу В. Р. Кучеренко.
— Великі заслуги Юрія
Володимировича Андро
пова перед партією і на
родом, — сказав на мітин
гу кандидат технічних наук
доцент В. М. Пестунов. —
Його діяльність була під
порядкована високій меті
— зміцненню могутності
нашої держави, зростан
ню добробуту радянських
людей, боротьбі за мир
між народами. Він багато
уваги приділяв розвитку
вищої школи і науки.
В
цей скорботний час ми
згуртовуємо
свої ряди
навколо ленінської партії.
Всі свої сили і знання від
дамо служінню тим ідеа-

закликав усіх викладач.з і
студентів інституту "Рац^*
вати і вчитися з подвоє“
ною енергією, з новою
силою виявити свою класову свідомість і органі
зованість, щоб виконати
завдання, які ставлять пе
ред комуністами,
всіма
радянськими
людьми
Центральний
Комітет
КПРС і Радянський уряд.
комсомольці,
— Ми,
рівняємо
СВІЙ
завжди
крок на комуністів, — сказала в своєму виступі на
мітингу студентка Ірина
Корзоватих. — У них ми
вчимося вірності
ленін
ським заповітам, які ціле
спрямовано втілював
в
життя Юрій Володимиро
Він давав
вич Андропов.
нам, молодим, мудрі на
станови — виховуватись у
дусі радянського патріо
тизму і пролетарського^інтернаціоналізму, форму
вати активну життєву по
зицію. Пам’ять про Юрія
Володимировича Андро
пова ми збережемо в сво
їх серцях назавжди.
Про готовність своїх ро
весників боротися за ко
муністичні ідеали гово
рили студент Сергій Фе
доренко та секретар ко-

* * «
З глибоким
сумом
сприйняли
трудівники
колгоспу «Победа» Маловисківського району зві
стку про кончину Гене
рального секретаря
ЦК
КПРС Ю. в. Андропова.
На всіх
Ділянках колгоспного
виробництва
відбулися
траурні' мітинги, учасники яких у
ці скорботні (■
Для країни
дні запевнили КПРС ‘і Ра
дянський уряд, що не по
шкодують сил для вті
лення в життя
рішень
партії.
Друга
молочното
варна ферма в Оникієвому. У скорботному мов
чанні стоять
тваринни
ки. Траурний мітинг від
криває керуючий відділ
ком А. Б. Подолич.
— Смерть вирвала з
наших
рядів
вірного
сина партії і народу, —
говорить він. — Життя і
діяльність Юрія Володи
мировича Андропова —
це
приклад самовідда
ного служіння комуніста
величним ідеям комуніз
му. У ці тяжкі для нас
дні ми даємо слово тру
дитися ще краще, щоб
своєю працею зміцнюва
ти економіку і обороно-

НА АДРЕСУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС, ПРЕ
ЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ
РАДИ СРСР,
РАДИ МІНІСТРІВ
СРСР ПАРТІЙНІ, РАДЯНСЬКІ І КОМСОМОЛЬСЬКІ ОР
ГАНІЗАЦІЇ, ТРУДОВІ КОЛЕКТИВИ ОБЛАСТІ НАДІСЛАЛИ
ТЕЛЕГРАМИ, В ЯКИХ ВИСЛОВЛЮЮТЬ ПОЧУТТЯ ГЛИ
БОКОЇ СКОРБОТИ У ЗВ'ЯЗКУ з КОНЧИНОЮ ЮРІЯ
ВОЛОДИМИРОВИЧА АНДРОПОВА

Від комсомольців, молоді

виробничого об'єднання
«Олександріявугілля»
Комсомольці і молодь, всі трудівшікп виробничого
об’єднання «Олександріявугілля» з глибокою скор
ботою зустріли звістку про кончину видатного дія
ча Комуністичної партії і Радянської держави, між
народного комуністичного руху, полум’яного борця
за мир і комунізм Генерального секретаря ЦК КПРС
Голови Президії Верховної Ради СРСР Юрія Воло
димировича Андропова.
У ці скорботні для партії, для всіх
радянських
людей дні комсомольці виробничого
об’єднання
«Олександріявугілля» запевняють Центральний Ко
мітет КПРС, Президію Верховної Радії СРСР, Раду
Міністрів СРСР у тому, що ще тісніше згуртують
свої ряди навколо Комуністичної партії, її Централь
ного Комітету, виявлять високу свідомість і органі
зованість, під керівництво?.! ленінської партії відда
дуть свій труд, усі сили і енергію великій справі,
ЯКІЇ! присвятив своє життя Юрій Володимирович
Андропов. — справі будівництва комунізму.
Робітники виробничого об’єднання усім серцем
схвалюють і підтримують мудру внутрішню і зов
нішню політику КПРС і Радиш.-.кої держави, вва
жають своїм першочерговим обов’язком втілювати
в життя рішення і завдання парти, плани одинадця
тої п’ятирічки, віддадуть усі сили, весь свій талант і
знання розквіту і зміцненню могутності рідної Віт
чизни.
ніітєт

комсомолу.

Від молодих механізаторів
Ми, члени комсомольсько-молодіжного колективу
тракторної бригади № 2 колгоспу імені Комінтерну
Онуфріївського району Кіровоградської області, з
глибоким сумом сприйняли звістку про кончину ви
датного діяча
Комуністичної партії і Радянського
уряду, світового комуністичного руху,- полум'яного
борця за мир і комунізм
Генерального секретаря
ЦК КПРС, Голови
Президії Верховної Ради СРСР
Юрія Володимировича Андропова.
Життєвий шлях Юрія Володимировича Андропова,
комсомольця, комуніста, більшовика-ленінця — яс
кравий приклад для молоді як треба любити свою
Батьківщину, а коли знадобиться — із самовідданою
мужністю захистити її.
Ми й надалі будемо докладати максимум зуси>.ь
для виконання завдань, які ставить перед нами пар
тія, її Центральний Комітет.
Саітла пам’ять про Юрія Володимировича Андро
пова назавжди житиме в наших серцях.
КМК тракторної бригади № 1 колгоспу імені
Комінтерну Онуфріївського району Кірово
градської області.
Траурний мітинг у Кіровоградському швейному об'єднанні «Україна».

Фото В. ГРИБА.

Від колективу
Кіровоградського

педінституту

лам, за які боровся Юрій
Володимирович Андропов
_ принциповий комуніст,
видатний діяч Комуністич
ної партії і Радянської
держази,
міжнародного
комуністичного руху.
На трибуні ветеран Ве
ликої Вітчизняної
війни,
кандидат
філософських
наук А. І. Малюков. Він

мітету комсомолу Інсти
туту Сергій Сидоренко.
На мітингу виступив сек
ретар обкому Компартії
України А. І. Погребняк.
Учасники мітингу наді
слали телеграму-співчуття
Центральному
Комітету
КПРС, Президії Верховної
гргр СРСР, Раді Міністрів

здатність нашої країни.
Від імені тваринників
ферми слово бере кому
ніст Г. В. Твердоступ. Во
на закликала колгоспни
ків з “ПОДВОЄНОЮ енер. !•
єю трудитися над реалі
зацією »
Продовольчої
програми СРСР, якій ба
гато уваги приділяв Юрій
Володимирович Андропов.

Колектив
Кіровоградського державного педа
гогічного інституту імені О. С. Пушкіна глибоко
сумує з приводу тяжкої втрати, якої зазнала наша
партія і народ — кончиною Генерального секрета
ря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради
СРСР Юрія Володимировича Андропова.
З іменем Юрія Володимировича Андропова, вір
ного сина партії, полум’яного патріота, істинного
інтернаціоналіста зв’язані успіхи радянського на
роду в комуністичному
будівництві, в Збереніенні і зміцненні миру.
Юрій Володимирович Андропов приділяв неослаб
ну увагу справі комуністичного виховання ра
дянської молоді, удосконаленню підготовки високо
кваліфікованих спеціалістів, всієї системи народ
ної освіти.
У ці тяжкі часи ми завіряємо ленінський Цент
ральний Комітет нашої партії, Президію Верховної
Ради СРСР, Раду Міністрів СРСР у тому, що ще
міцніше зімкнемо свої ряди, докладатимемо ще
більше енергії і наполегливості у виконанні історичних рішень XXVI з’їзду КПРС, червневого і
грудневого (1983 р.) Пленумів ЦК КПРС.
Світлий образ Юрія Володимировича Андропова,
видатного політичного і державного діяча, мудро
го наставника молоді назавжди збережеться у на
ших серцях.
Схиляємо голови перед пам’яттю дорогого і близь
кого нам Юрія Володимировича Андропова.
Ректорат, партном, профком,
комітет комсомолу педагогічного інституту.

З ТЕЛЕ
ТАЙПНОЇ
СТРІЧКИ
ТАРС
УЛАН-БАТОР. Золотими
медалями ЦК Монгольсько
го ревсомолу «Передовий
молодий тваринник» і «Пе
редовий молодий
земле
роб» нагороджено велину
групу сільських трудівни
ків.
Добившись високих
результатів у підвищенні
ефективності сільськогос
подарського виробництва,
вони стали переможцями
соціалістичного змагання
минулого року.
Вагомий вклад вносять
юнаки і дівчата Монголії
в
розвиток
сільського
господарства — основної
галузі
економіки країни..
Тепер у держгоспах і сільгоспоб’єднаннях республі
ки тільки за путівнами
ревсомолу
працюють
більш як 40 тисяч послан
ців молоді.
БОГОТА. Могутні
сту
дентські
маніфестації на
знак протесту проти зро
стання плати за навчання
відбулися з різних містах
Колумбії. їх учасники ви
магали
збільшення дер
жавних асигнувань на по
треби освіти,
зниження
вартості тарифів за проїзд
на міському транспорті.
У столиці, а також у де
яких інших містах країни
сталися сутички демонст
рантів з поліцією, яка за
стосувала
сльозоточивий
газ. Десятий чоловік аре
штовано.
КІТО. Масові
виступи
студентської молоді прохо
дять у різних містах Еква
дору. Демонстранти проте
стують
проти зростання
вартості життя, підвищен
ня цін на предмети пер
шої потреби. На розгін ма
ніфестантів направляється
поліція,
яка застосовує
сльозоточивий газ і кийки.
Серед учасників демонст
рацій є поранені. Рішен
ням властей закрито ряд
навчальних закладів краї
ни.
ТОКІО. Проведення XII
Всесвітнього
фестивалю
молоді і студентів у Моск
ві, намічене на 1985 рік,
має надзвичайно важливе
значення для справи миру
в усьому світі, зміцнення
дружби і соціального про
гресу. Про це заявив го
лова ЦВК Ліги соціалістич
ної молоді Японії Дземміо
Кейіті у зв’язку з рішен
ням центрального коміте
ту Ліги підтримати заклик
Всесвітньої федерації мо
лоді про активну участь у
наступному форумі молоді
і студентів.
ЛОНДОН. Указ про забо
рону діяльності студентсь
ких організацій у навчаль
них закладах
найбільшої
провінції
Пакистану —
Пенджабі оголосила війсь
кова
адміністрація ЗіяУль-Хака. Як
повідомляє
агентство Рейтер, цей указ
оголошено за прийнятим
у минулому місяці рішен
ням військових
властей
про розпуск студентських
організацій в Ісламабаді й
Равалпінді.
На думку місцевих спо
стерігачів, репресивні за
ходи проти студентсьної
молоді свідчать про спро
би властей не допустити
нових антиурядових висту
пів у иоаїні, подібних до
тих, які ПРОЙШЛИ восени
минулого року в
І рамках
широкої кампанії
громадянської непокори.
Передбачається, Що діяльність студентських ор
ганізацій буде
найближ
найближчим часом заборонено на
всій території країни.
ЛІМА. Масову демонст
рацію і мітинг провели в
столиці Перу
студенти
державного
університету
«Сан-Марнос». Більш як три
тисячі юнаків і дівчат про
йшли центральними вулиІцями міста, скандуючи ло
зунги, що вимагали збіль
шити асигнування на по
треби освіти. Демонстран
ти поставили також вимо
гу звільнити
студентів,
арештованих за участь у
маршах протесту проти
економічної політики прав
лячих кіл.
Демонстрацію з такими
і ж вимогами провели стуI ренти медичного інституту
в Сан-Фернандо.
Для її
розгону було кинуто полі
цію, яка застосувала гра
нати з сльозоточивим га
зом і водомети. Серед де
монстрантів
проведено
арешти.
(ТАРС, 13 лютого).

ЗА МИР І МІЖНАРОДНУ БЕЗПЕКУ

А РАДЯНСЬКІ
МОРЯКИ
ПРИХОДЯТЬ
НА ДОПОМОГУ
ОСИРОТІЛИМ
КАМПУЧІПСЬКИМ
дітям

В
інтересах
довір’я

події •

Факти •

А ВІДВЕРНУТИ
ЗАГРОЗУ
ХІМІЧНОЇ ВІЙНИ!

коментар

У кінці грудня 1983 ро симом. Російську мову він
ку теплохід
«Анрі Бар- освоїв швидко.
Запитає
бюс» вирушив
із Влади незнайома людина, хто він
востока до берегів Кам- такий,
а він з гордістю
пучії. Там його
чекали і відповідає: «Максим Орготувалися до зустрічі. А лов!».
найбільше — діти одного
По країні блукали тисяз інтернатів у Кампонгсао- чі таких, як він, сиріт —
мі. Ялинки, іграшки, пода голодних і
бездомних.
рунки від нашого Діда Моряки зустрічали знедо
Мороза прибули вчасно. лених дітлахів
усюди й
А купили їх на свої гроші допомагали чим могли.
направлені в Кампучію ра
Кому першому спала на
дянські спеціалісти і мо думку ідея створити для
ряки пасажирського лай них дитячий будинок, ні
нера
«Любов Орлова», хто точно згадати не мо
що доставили їх. Зробили же, але підтримали її всі.

між
інтернат у Кампучії ми до
відалися від наших моря
ків. На
кожне попутне
судно ми вантажили
по
силки із зошитами, посу
дом, крейдою, з листами і
малюнками від владивос
тоцьких школярів. Тільки
першим рейсом
дітям у
Кампучію було відправле
но різного обладнання на
п’ять тисяч карбованців.
А. Гусєв,
завідуючий
відділом ЦК профспілки
моряків додав до цього
таке:
— ВЦРПС 1981 року ви-

ІНТЕРНАТ
У КАМПОНГСАОМІ
ЗА ЗАКОНАМИ ДРУЖБИ

це вони за традицією, що
народилася чотири роки
тому.
йшли
1979 року вони
тим же маршрутом, що й
екіпаж теплохода «Анрі Вибрали моряки
в місті
Барбюс», щоб надати ек- кілька
напівзруйнованих
стренну допомогу моло споруд, об’єднаних одним
дій республіці. На рейдах двориком, і робота заки
Кампучії стояли десятки піла.
суден з продовольством,
Але ось настав час мо
медикаментами, обладнан рякам і докерам поверта
ням, але нікому було їх тися на Батьківщину. Про
розвантажити. У країні па воджали «Любов Орлову»
кампучійці зі
нували голод,
розруха. маленькі
Ще на повну силу люту сльозами. Але треба бу
вали полпотівські банди.
ло бачити радість дітладалекосхідники
Радянські судна кинули хів, коли
якорі в
Сіамській затоці через півроку повернули
біля Кампонгсаома, в той ся! І знову полетіли міся
же день їх пасажири при ці напруженої роботи. Під
ступили до
напруженої час другої експедиції мо
встигли
роботи. Екіпажеві теж тур ряки і докери
бот вистачало. Адже теп зробити більше. Обладна
лохід «Любов
Орлова» ли класні кімнати, харчо
перетворився на довгі мі блок, водопровід, підвели
сяці у плавучий готель, до будиночків електро
надійний тил для радян енергію. І добровільних
у радянських
ських робітників. Та неве помічників
ликий екіпаж займався не моряків додалося. Моря
тільки турботами по гос ки з Болгарії, нові радян
жителі
подарству. Випаде вільна ські спеціалісти,
Добра
хвилина у матросів — во Кампонгсаома.
ни вже у чиїйсь бригаді справа дістала, як це бу
добру під
мішки з рисом вантажать, ває завжди,
В. Контамотористи, електрики — тримку. Згадує
відновлюють насосну стан лєв, начальник оргвідділу
цію в порту. Ніхто на вто Далекосхідного пароплав
му не скаржився; всі ро ства:
— Про перший дитячий
зуміли, що доля молодої
республіки
немалою мі
рою залежить від
ванта
жів, які йшли
у ці дні в
Кампучію з Радянського
Союзу та інших країн со
ціалізму.
Якось на борту теплохо
да появився обірваний і
голодний хлопчик. Приве
ла його на судно Галина
Родіонова, помічник капі
тана по пожежній частині
(єдина, до речі, у нас на
флоті жінка, котра займає
таку посаду). Нагодувала,
вимила, зодягла. Як вони
один одного розуміли, ні-»
хто цього пояснити не
міг, але хлопчик прив’я
зався до Галини і не від
ходив від неї ні на крок.
Видно, серце
дитини, на
очах у якої полпотівці за
катували батьків І сестру,
розуміло добрі
вчинки
російської жінки
краще
від будь-яких слів. Моря
ки назвали хлопчика Мак-

«Моледсй коммунар» —
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ділила нам 66 тисяч кар
бованців. На ці гроші об
ладнання для
інтернату
закуповували Міністерст
во морського флоту, Да
лекосхідне пароплавство,
"Зкителі Примор’я. В інтер
нат Кампонгсаома
були
відправлені сотні дитячих
ліжок,
шкільних
парт,
шаф, матраців, подушок,
ковдр, велосипедів.
... Я зв’язався по теле
фону з одним із радянсь
ких спеціалістів,
що не
давно
повернулися
з
Кампонгсаома.
«Як там
діти?» — запитав я у Юрія
Кахалашвілі.
— Чудово. Ми їх регу
лярно відвідуємо. Живуть,
вчаться. Багато вже непо
гано розмовляють росій
ською мовою.
Показали
вони мені свій музей інтер
національної дружби. По
явився в інтернаті
і свій
символ — зроблена з ме
талу мініатюра
силуета
теплоходу «Любов Орло
ва». Про моряків цього
судна там пам'ятає кож
на дитина...

О. КУРБАТОВ.
(АПН).

народами
Польський народ, як і
народи інших братніх кра
їн, а також численні пред
ставники громадськості на
Заході,
рішуче підтри
мують нову
миролюбну
ініціативу держав — учас
ниць Варшавського Дого
вору,
спрямовану
на
звільнення
Європи від
хімічної зброї. Конструк
тивна позиція соціалістич
них країн з проблем роз
зброєння знову
дістала
своє конкретне підтверд
ження у той самий пері
од, коли США продовжу
ють загострювати міжна
родну обстановку, праг
нуть
до
нарощування
ядерних арсеналів,
роз
ширення виробництва хі
Документ
мічної зброї.
«Пропозиція _ держав —
Варшавського
учасниць
державам —
Договору
питання
членам НАТО з
про
звільнення Європи
від хімічної
зброї» має
міжнародне
величезне
Відвернення
значення,
смертоносної загрози для
народів континенту доз
волило б істотно зменши
ти риск хімічної війни в
Європі, а отже, і в усьому
світі, покласти
початок
скороченню арсеналів хі
мічної зброї, підкреслює
в своїх коментарях поль
ська преса, зокрема «Річ
Посполита», «Жиче Вар
шави», Польське агентство
преси.
У новій важливій пропо
зиції, відзначають комен
татори, закладені
немалі
можливості для створення
атмосфери
довір’я між
державами,
зміцнення
безпеки. Виступаючи на
стокгольмській
Конфе
ренції по
заходах зміц
нення довір’я, безпеки і
роззброєнню в
Європі,
член По.пітбюро ЦК КПРС,
перший заступник Голови
Ради
Міністрів СРСР мі
ністр закордонних справ
А. А. Громико
сказав:
«Завданню подолання не
довір’я між
державами,

Адам ВИСОЦЬКИЙ,
польський публіцист.
(Інтерпресс — АПН).
Варшава.

Олімпіада
Сараєво, 12. (ТАРС). Хо
кей. Група «А». СРСР —
Югославія — 9:1 (4:0, 1:1,
4:0), Італія — Польща —
6:1 (0:1, 4:0, 2:0), Швеція
— ФРН
- 1:1 (1:0, 0:0,
0:1).

Група «Б». Австрія —
Чехословаччина
—0:13
(0:0, 0:6, 0:7),
США Норвегія — 3:3 (2:1, 0:1,
1:1). Канада — Фінляндія
- 4:2 (1:0. 0:2, 3:0).

Наступний номер «Мо
лодого комунара» вийде
в середу, 15 лютого ц. р.
з
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безсумнівно, відповідало
б і звільнення Європи від
такої варварської
зброї
масового знищення, як хі
мічна, і передусім нерозміщення цієї зброї там,
де її тепер нема. Актуаль
ність цього завдання під
креслюється тим, що не
людські
плани в галузі
хімічної зброї в ходу, хо
ча це намагаються камуф
лювати».
Саме хімічна зброя по
ряд з ракетами з ядерни
ми боєголовками є най
страшнішим по ефектив
масового
ності засобом
і
знищення, Реальність
такої загрози
розміри
розбійницькі
показали
застосування хіспроби
мічної зброї американсь
кими інтервентами
під
час війни у В’єтнамі. Про
це свідчать
також і чис
ленні американські дже
рела, за даними яких не
мало солдат США потер
піло від
хімічної зброї,
що застосовувалася проти
в’єтнамських
патріотів, і
ці потерпілі солдати вима
гають
від свого
уряду
компенсації збитків.
Перетворення спочатку
хоча б однієї Європи в
зону, якій би не загрожу
вала хімічна війна, всели
ло б чималий оптимізм не
тільки в європейців. Тут
необхідно
підкреслити,
що не лише нас — поля
ків, а й мільйони грома
дян Федеративної Респуб
ліки Німеччини особливо
турбує той факт, що най
більші в світі склади хі
мічної зброї
розміщені
саме на
території ФРН.
Про це свідчать численні
виступи відомих політич
них діячів
і публіцистів
цієї країни, у тому числі
видавців таких впливових
журналів, як «Шпігель» і
«Штерн», які не раз пуб
лікували
підтверджені
фотодокументами репор
тажі
й інтерв’ю з неза
лежними експертами.
Народи планети виступа
ють за те, щоб
світ був
позбавлений
загрози хі
мічної зброї,
щоб були
створені умови для її пов
ної ліквідації.
Тепер черга за країна
ми —
членами
НАТО.
Уряди цих країн мають з
усією
відповідальністю
підійти до розв'язання од
ного з найважливіших пи
тань у галузі роззброєння
— радикального
відвер
нення хімічної загрози.
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