
Голова Президії Верховної Ради СРСР 
М. П1ДГОРНИИ.

кіровоградський завод «червона зірка».
Фото В. КОВПАКА.

ЗАВТРА «ЧЕРВОНІЙ ЗІРЦІ» 100 РОКІВ
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ і

РОБІТНИКАМ, ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИМ 
ПРАЦІВНИКАМ І СЛУЖБОВЦЯМ 

КІРОВОГРАДСЬКОГО ЗАВОДУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДА РСЬКИХ MA ШИН 

«ЧЕРВОНА ЗІРКА»
Центральний Комітет Комуністичної партії України, Президія Верхов

ної Ради Української PCP і Рада Міністрів УРСР сердечно поздоровляють 
робітників, інженерно-технічних працівників і службовців кіровоград
ського ордена Трудового Червоного Прапора заводу сільськогосподар
ських машин «Червона зірка» у зв’язку з 100-річним ювілеєм підприєм
ства і нагородженням його орденом Жовтневої Революції.

Колектив заводу «Червона зірка», примножуючи славні революційні 
і трудові традиції, наполегливо втілює в життя історичні рішення XXIV 
з’їзду КПРС, своєю самовідданою працею вносить гідний вклад у забез
печення сільського господарства посівноіЬ технікою. З початку п'ятиріч
ки виготовлено і поставлено колгоспам і радгоспам країни понад 270 ти
сяч сівалок. Трудящі заводу по-бойовому виконують важливі завдання 
партії і уряду по достроковій поставці машин для сільського госпо
дарства.

ЦК Компартії України, Президія Верховної Ради Української PCP і 
Рада Міністрів УРСР висловлюють упевненість, що багатотисячний колек
тив двічі орденоносного заводу «Червона зірка» докладе усіх сил для 
здійснення поставлених партією завдань по дальшому технічному пере
озброєнню сільськогосподарського виробництва, повнішого використан
ня резервів збільшення випуску і поліпшення якості сівалок, підвищення 
продуктивності праці і зміцнення виробничої дисципліни.

Бажаємо вам, дорогі товариші, нових трудових перемог на благо на
шої соціалістичної Батьківщини!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
КОМІТЕТ 

КОМПАРТІЇ 
УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

УКРАЇНСЬКОЇ УРСР

РАДА
МІНІСТРІВ

УРСР

їдуть, ідуть...
А навколо сонце, як гравіт 

розпечений,
Ранок росою вмитий, видзвонює 

по тротуарах,
Обіймає !<расунь, ніби хлопець 

за плечі,
І від того дівочі щоки беруться 

жаром.
Ідуть, ідуть...
В припасованих робах такі 

бадьорі 
їдуть, посміхаючись, любі, 

хороші.
Хвилюються вулиці,

Червонозорівці
неначе море, 

Чи не від того н райок такий 
погожий?

Ідуть, ідуть...
А перед ними брама 

розкривається так гостинно,
Кличуть вікна заводу: 

день розпочнемо спірко, 
Нехай же горить і ніколи

не стигне 
Запалена в труді

ваша Червона зірка. 
Георгій ШЕВЧЕНКО

УКАЗПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
ПРО НАГОРОДЖЕННЯ КІРОВОГРАДСЬКОГО 

ЗАВОДУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН 
«ЧЕРВОНА ЗІРКА»

ОРДЕНОМ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

За досягнуті трудові успіхи у виробництві посівної 
техніки для сільського" господарства і в зв’язку з 
100-річчям з дня заснування нагородити Кіровоградський 
завод сільськогосподарських машин «Червона зірка» 
Міністерства тракторного і сільськогосподарського ма
шинобудування СРСР орденом Жовтневої Революції.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 10 липня 1974 р.
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ВІДПОВІМО УДАРНОЮ ПРІЦЕЮ
Мітинг з нагоди нагородження заводу 
«Червона зірка»

ського ордена Трудового 
Червоного Прапора заводу 
«Червона зірка» орденом 
Жовтневої Революції на 
честь 100-ліття з часу за
снування підприємства. З

Червоними літерами впи
шеться 10 липня в історію 
колективу найбільшого під
приємства області. Цього 
дня вийшов Указч Президії 
Верховної Ради СРСР про 
нагородження кіровоград-

нагоди цієї радісної події 
на підприємстві відбувся мі
тинг. Його відкрив секре
тар парткому заводу М. О. 
Ковіка. Висока нагорода, 
привітання ЦК Компартії 
України, Президії Верхов
ної Ради УРСР, Ради Міні
стрів УРСР у зв’язку із 100-

річним ювілесм, —- під
креслив він, — зобов'язує 
колектив заводу і далі 
вдосконалювати і підви
щувати ефективність ви
робництва, примножувати 
трудові традиції. Сьогодні 
головне завдання —- ділом 
виправдати високе звання 
двічі орденоносного колек
тиву.

З високою урядовою на
городою від імені міськко
му партії, міськвиконкому, 
(Закінчення на 2—3 сторЛ

В БЕЗСМЕРТІ—ЇХ ІМЕНА
В дзвінкій тиші літнього полудня — сиво- 

скроні ветерани-червонозорівці, літні жін
ки з скорботними очима, юнаки, дівчата, ді- 
■ги-школярі. Тисячі кіровоградців... І рап
том — залпи салюту. З кожним новим все 
нижче спадає покривало і перед очима, як 
із землі, виростає монумент: робітник вру
чає воїну зброю.

Так почався мітинг, присвячений від
криттю пам’ятного знаку червонозорівцям. 
.що загинули в роки Великої Вітчизняної 
війни в боях за свободу і незалежність на
шої Батьківщини. Право відкрити пам'ят

ник надається Герою Радянського Союзу, 
змінному майстру автотранспортного цеху 
І. І. Ковалю, повному кавалеру орденів 
Слави, секретарю партійної організації ме
ханоскладального цеху № 2 М. І. Жоса- 
ну, Героям Соціалістичної Праці слюсарю 
механоскладального цеху № 2 О. О. Ко- 
шурко, електрозварнику механоскладально
го цеху № З І. О. Шншу, учасниці Великої 
Вітчизняної війни Р. М. Волошпвін.

На меморіальну стіну біля пам’ятника 
занесено близько сімсот імен червонозо- 
рівців, що загинули в роки війни

відкриття нам ягиого знаку червонозорівцям, що загинули в роки Великої Вітчизняної війни за свободу і незалежність нашої Батьківщини. Фото в. ковпака.



„молодий
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Це — вже наша традиція —- кожне свято 
зустрічати високими здобутками в праці. 
50-р1ччю присвоєння комсомолу імені В. І. Ле
ніна теж рапортуємо ударним комсомольським 
трудом. Бо з цього починається наша велич. 
Звідси починається багатство нашої рідної 
Вітчизни.

Ми іідемо за Іллічем. В праці, в навчанні. 
І все наше життя — за Леніним!

ВСЕ -НА ВАМ

g

загонові т<•

ч

::х-

СЛН-8А 
державний

і Донь 13 липня наш 
\ комсомольський штаб 

по проведенню субот- 
ника оголосив днем 
ударної праці.

’ Першим підхопив 
ініціативу колектив

: комсомольців і моло- 
; ді Ульяновського цук- 
, розаводу. Саме звідси 

виїжджають на облас- 
’ ну ударну будову в 
' Салькове наші молоді 

виробничники, які по
кажуть там красці зраз

ки трудової доблесті, 
Ряд комсомольських 

організацій, зокрема, 
спілчани райлікарні, 
які працюватимуть на 
будівництві нових кор
пусів, частину грошей, 
зароблених 13 липня, 
перешлють у фонд бу
дівництва Байкало- 
Амурської магістралі,

А. 1ВАХІ1ІОК, 
другий ‘ секретар 
Ульяновського РК 
Л КСМУ.

горію, а сівалці 
присвоєний 
Знак якості.

Мені часто 
розповідати в 
роботу XVII з їзду ВЛКСМ. 
І коли заходила мова про 
боротьбу за якість продук
ції, у юнаків і дівчат була 
одна думка: потрібно намі
тити широку програму і 
неухильно її дотримувати. 
За ініціативою працівників 
відділу технічного конт
ролю на заводі широкого 
розмаху набрало змагання 
за безефектну здачу про
дукції.

Першими у змагання вклю
чилися члени комсомоль
сько-молодіжних бригад. І 
відразу ж помітними стали 
зрушення, 
першого 
бригадах

доводилося 
цехах про

в заводській 6а-

МИ —ЇХНЯ ЗМІНА
Вчора, в день 50-річчя присвоєння комсомолові 

Імені В. і. Леніна ветерани, комсомольці двадцятих 
років нашого краю, які приїхали до Кіровограда з 
різних куточків країни, з представниками нинішньо- 
|о комсомольського племені поклали кеітіі до пам'ят
ника Володимиру Іллічу Леніну в міському парку.

В обкомі ЛКСМУ цього дня відбулася зустріч ве
теранів комсомолу з молоддю.

— Ми вдячні нашим старшим порадникам, героям 
громадянської війни і перших п’ятирічок за тс, іцо 
вони завжди знаходять час допомогти юнакам і дів
чатам, несуть їм правду великого Леніна, вчать ком
сомольців і молодь примножувати славні традиції 
партії і народу, — сказав перший секретар обкому 
комсомолу М. Склянпченко, відкриваючи зустріч. Він 
розповів про успіхи комсомолі! Кіровоградщніш в 
трудових буднях дев’ятої п'ятирічки, назвав імена 
переможців змагання, комсомо.тьців-маяків, орде
ноносців.

Потім виступали голова обласної ради ветеранів 
І. І. Мацнков, голова Московського земляцтва ве
теранів Кіровоградщніш К. Д. Бардпш, голова ради 
ветеранів Бобринецького району Т. С. Тодоровськин, 
Заступник голови Дніпропетровського земляцтва ве
теранів області В. ГІ. Новак, голова міської ради 
ветеранів П. В. Сндяк. Кожен з них висловив свою 
гордість за визначні звершення молодих земляків у 
сьогоденні, палко закликав юнаків і дівчат і надалі 
високо нести ім'я Леніна, яке на прапорі комсомолу.

Ветерани прийняли звернення до молодих трудів
ників Кіровоградіцппи.

їм були вручені почесні грамоти обкому ЛКСМУ.
А. НЕЧИТАЙЛО, 

спецкор «Молодого комунара».

СХВАЛЮЄМО, 
МИРОЛЮБНІ КРОКИ

Ми, хлібороби, З ВИ
НЯТКОВИМ інтересом
(їлідкуаали за ходом ра
дянсько - американських 
Переговорів. Новий ве
ликий внесок у зміцнен
ня миру — так ми їх мо
жемо оцінити, Кожен з 
рас бачить, з якою на
полегливістю і послідов
ністю партія і Радян
ський уряд проводять 
рурс на дальшу розряд
ку міжнародної напру
женості і розвиток взає
мовигідних економічних 
Зв'язків з усіма народа
ми. Робиться це для 
<£лага народу.

А наша відповідь на 
турботу партії — відмін
на праця. Цього року

ДЛЯ БЛАГА
НАРОДУ
ми зобов’язались ви
ростити по 36,6 центнера 
зернових з гектара, по 
50 центнерів кукурудзи, 
по 280 цукрового буря
ка. І слова свого дотри
маєм!

М. ДАВИДОВ, 
бригадир комсо
мольсько - моло
діжної тракторної 
бригади № 3 кол
госпу «Дружба».

Новоукраїиськпй 
район.

ц

ВЕЛИЧ ПРОГРАМИ МИРУ
Підсумки третьої радянсько-американської зустрі

чі па найвищому рівні, схвалені Полі ї бюро ЦК 
КПРС, Президією Верховної Ради СРСР і Радою 
Міністрів СРСР, радують усіх людей доброї волі. 
іГепер, коли завершено переговори, ще відчутніша 
Ьелнч Програми миру, розробленої XXIV з’їздом 
1\ПРС. Ми, як і всі радянські трудівники, вдячні 
Центральному Комітетові партії, його Полігбюро за 
послідовне і наполегливе проведення її в життя.

Наша праця — рідній Вітчизні. Бригада набли
жається до завершення річного завдання. І радісно 
усвідомлювати, що натхненним трудом відповідаєш 
на турботу партії про свій народ.

М. БАЖІІИКОВ, 
групкомсорг комсомольсько-молодіжної брига
ди бурильників Олександрійської партії шахт
ної геології.

ВІДПОВІМО 
УДАРНОЮ 
ПРАЦЕЮ

(Закінчення).
всіх громадян міста черво- 
нозорівців палко привітав 
перший секретар Кірово
градського міськкому Ком
партії України І. П. Валяв- 
ський.

Напружені завдання чер- 
вонозорівців у визначаль
ному році п’ятирічки — не 
відступити від кожного 
пункту зустрічного плану. І 
вони успішно їх-вирішують. 
На вісім днів раніше зобо
в'язань, 19 червня, рапор
тували про виконання пів
річного плану реалізації 
продукції. Цей успіх став 
можливим в результаті ши
роко розгорнутого соціа
лістичного змагання за по
чином бригади молодого 
комуніста В. І. Гетьманця. 
Герої Соціалістичної Праці 
І. О. Шиш, О. О. Кошурко, 
представники молодшого 
покоління робітників — 
В. і. Гетьманець, М. Склі- 
фуе, Н. Щербань — це їх 
працею і тисяч їх послідов
ників завод не лише випе
реджає багато техніко-еко- 
номічних показників, а й 
плідно відстоює марку під
приємства. Основна масова 
сівалка С3-3,6 державною 
комісією атестована на 
Знак якості. Про це гово
рив у своєму виступі ди
ректор заводу К. С. Кур
цев.

Тепло вітали учасники мі
тингу виступи слюсаря — 
Героя Соціалістичної Праці 
О. О. Кошурка, формуваль
ника — депутата Верховної 
Ради СРСР В. І, Гетьманця.

Готуючись до 100-річ- 
чя заводу, за півроку бу
ло виготовлено на 747 сі
валок більше, ніж запла
новано, 38 бригад завер
шили особисті п’ятирічки і 
працюють в рахунок 1976— 
1978 років.

Ініціатори почину «П яти- 
річку — за три з полови
ною рокиї» — бригада В. І. 
Гетьманця з честю дотри
мала свого слова.

Перекличкою поколінь 
прозвучали на мітингу ви
ступи ветерана заводу на
чальника ремонтно - меха
нічного цеху Л. П. Снігура 
і бригадира комсомольсь
ко-молодіжної бригади ме
ханоскладального цеху № 4 
Надії Щербань.

Учасники мітингу з вели
ким піднесенням прийняли 
вітальні листи ЦК КПРС, 
Президії Верховної Ради 
СРСР, Раді Міністрів СРСР, 
ЦК Компартії України, Пре 
зидії Верховної Ради УРСР, 
Раді Міністрів УРСР.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

1Ы З СОВІСТЮ
І’ОБІТІІІІЧОІО

На XVII з’їзді ВЛКСМ у 
своєму виступі Леонід Ілліч 
Брежнєв назвав найважли
віші фактори, котрі визна
чають сучасні поняття якос
ті роботи. Це—і вміла орга
нізація виробництва, чіткий 
ритм трудового процесу, 
неухильне дотримання тех
нології, дбайливе витрачан
ня матеріалів, свідома ди
сципліна, вимогливість до

себе і взаємодопомога. 
Саме ці фактори комсо
мольці і молодь вважають 
найголовнішими в бороть
бі за якість в цехах і на 
дільницях. За роки п'яти
річки на заводі значно зни
зились збитки від браку, 
кількість повернень готової 
продукції. Всі сівалки і 
пристрої, які випускаємо, 
атестовані на першу кате-

Якщо раніше з 
пред’явлення в 

здавали лише 
до 70 процентів продукції, 
то нині — до 85. А бригади 
верстатників Надії Щербань 
з нашого цеху, здають з 
першого пред'явлення 90 і 
більше процентів продук
ції.

У цехах, на дільницях 
пломеніють плакати: «Ро
бітнича совість — кращий 
контролер». Так, всього 
можна добитись, якщо за 
верстатами стоятимуть не 
байдужі люди.

В. ПЕРЕХОЖУК, 
делегат XVII з’їзду 
вл ксм.

На знімку: Валснти 14 >
ПЕРЕХОЖУК.

Фото А. БУДУЛЛТЬЄВА і 
____________________________ І

ПЙША кореспонденція
йтотиражці про комсомольським осе

редь нашого заводу озаглавлена «їх бу
ло *,оє». Коротка назва - а з ній ' труд- 
нод першопроходціз, 1 Віра у вірність об- 
раисго шляху. їх було троє, на початку 
йнятих років: Сидяк, Бахмат, Інаненко. 
Ним — майже дві тисячі — наиб.льша 
и.о?,:0мольська організація в області. 
перці члени Спілки знали, що буде так, 
том, самовіддано переборювали трудно
щі ?оків післягромадянської війни, мріяли 
просоціалізм, з небувалим ентузіазмом 
будівали його. В ці дні комсомольці вже 
Дві. орденоносного підприємства разом з 
приставними багатьох поколінь Спілки 
вбачають знаменну подію 50-річчя
присвоєння комсомолові імені В- і-

Пдготовка до .цієї події співпала з іОО- 
літнм ювілеєм існування нашого заводу. І 
в нінішній рік, рік XVII з'їзду ВЛКСМ і 
ХХІ| з'їзду комсомолу України, молоді 
черюнозорівці витримали відповідальним 
екзамен на політичну зрілість, організова- 
ніЦ, діловитість, спроможність ударно 
труїитись, підвищувати ефективність су
єтного виробництва. В соціалістичному 
змінні під девізом «П’ятирічці — удар- 
нийтруд, майстерність і пошук молодих»,
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Щомісяця комсомольсько-молодіжна бригада Івана Іванова перевиконує 
виробничі завдання.

РІДНИЙ
ДІМ

«Товаришу, коли ти вперше пересту
пиш поріг заводської прохідної, думи, 
діла і прагнення колективу хан стануть 
твоїми», — так.записано в пам’ятці мо
лодого робітника заводу «Червона зір
ка». її вручив мені Олександр Іванович 
Можаєв, передовий виробничник, слю
сар механоскладального цеху № 2, коли 
я вперше прийшов на завод. Цех став 
близьким, як рідний дім. А його люди 
дорогими, як шкільні вчителі та мої 
майстри з Кіровоградського міського 
професійно-технічного училища № 0.

Рік я працюю на заводі. У моєму особисто
му житті пін залишиться початком моєї тру
дової біографії. А скласти її я хочу так, як 
мої старші товариші — слюсарі Герой Соціа
лістичної Праці Олексій Олексійович Коїиур- 
ко та наставник Олександр Іванович Можаєв. 
Хочу працювати, як і вони.

Отже, від мене, як і від кожного ро
бі пінка, залежить, якою прийде сівалка 
до хліборобів області. Поруч зі мною 
працює комсомолець Анатолій Кравцов. 
Він зовсім недавно повернувся з лав Ра
дянської Армії і знову прийшов до сво
го рідного цеху. Я впевнений, що такий 
крок буде і в моєму житті, бо знаю, за
вод, прекрасні традиції червонозорівців.

П. КАПЛУІІОВ, 
слюсар механоскладального цеху 
№ 2 заводу «Червона зірка».

Є в черзочозорівців місце, одинаковс 
сові. І сивочолий ветеран, і юнак, що ті: 

У-мТ ’нй шлях, з хвилюванням переступають г 

Р11 3авОЯУ'
Iff Д :' Саме тут і зустрівся наш кореспонді

розмовниками. Г. І. Піскунов та К. П. Ка

— Костянтине Пил и повіку. ни
ні у червонозорівців вслик свя
то — сторічний ІОвЯЯ ЛвО(іф~ 
Чим пам'ятна ця дата сОк вас?

— Напевне тим, іцо цей рік ювілей
ний і для мене. 40 років тонуй впер
ше переступив поріг прохіднії виво
ду як член червопоізорінсьКон колек
тиву. З того часу мені довелся від
значати чимало ювілеїв пцприєм- 
ства. Приємно бачити, що рікзід ро
ку підприємство став ніби молод
шим:- завод набирає нових ^отуяс
ностей.

— Якщо зайшла мови п/о мо
лодість, то що. б ви сказам про 
нинішнє молоде гіоколінн.". чер- 
вонозорівців? Відомо, ща ваші

— У нас, ветеранів, дійсно, погляд 
прискіплнпий. Я завжди з кликою 
увагою придивляюсь ю моли, адже 
з нею мені довелося поп’язаіі мало 
не все життя. Серед вихованці є ким 
гордитися: і Героєм Соціалістичної 
Праці І. О. Шишом, і його і|узя,ми- 
орденоносцямн. Повинен (Казати, 
що для теперішньої робітниче моло
ді створені хороші умови д.н праці, 

для зростання. 1 вона значняо мі
рою реалізує їх. Погляньте, ікільки 
молодих робітників носять високе 
звання ударників кЬмуиістичіЬї пра-

ці. тільки в нашому другому механо
складальному! Завжди відчуваю 
осоолииу гордість, коли разом з сек
ретарем ради ветеранів цеху Тама
рою Павлівною Шамснко відкрай.гне
мо лнети-лодякн батькам за те, що 
виховали хороших робітників. Зна
чить, живуть кращі традиції «іерво- 
позорівців!

— Коли зайшла мова про традиції, 
то питання до вас; Георгію Іоаноон- 
чу. Кілька 
музею.

-- У 1966 році після дворічної ко
піткої роботи в архівах міста, серед 
ветеранів підприємства було відкри
то нинішню експозицію. В музеї ви
ставлено матеріали про дореволюцій
ну історію заводу, про комуністів 
першого призову, перших ста.ханов- 
ців-орденоносців. Широко висвітлено 
участь червонозорівців у перших о'я-

слів про історію вашого

ж и

ЛИ1

МАБУТЬ, і не злічити тих сіл, в .яких 
побував Іван Кравець, зв'язківець 
Кіровоградського підпільного обкому 

партії...
В степах і долинах, на берегах річок, 

і на пагорбах, біля ставків, лісів і ліс
ків, запечалених і сумпих, більше з жі
ночими слізьми сіл...

Картини одних врізалися в пам'ять, 
про Інші лишилися невиразні згадки, а 
Г.тодосп він не забуде ніколи...

У нерівному бою — семеро запродан- 
ців-бузувірів на нього одного. Поранений 
і знекровлений, рятувався від скажених 
псів.

Гула така хуга, така заметіль, ІЦО й 
світа білого не видно. Хурделиця-за
вія сипнула колючим снігом в обличчя в 
очі переслідувачам, і вони на мить 'за
губили Івана. Іван знав ціну секунді 
він звернув не в степ, а в село, а воші 
побрели до ярка, до високої могили...

Іван повз чиїмось городом — і його 
підхопили жіночі руки, Підхопили ачя 
жигтя...

Де він лежав десять днів, десять дол
гих днів — і зараз не пам'ятає. Може па 
горищі, може в погребі, може в схован
ці. Лежав і мовчав у палючому вогні бо 
вмів мовчати і в огні, а чиїсь руки’на
пували і пахучим молоком, і гіркими 
травами, і прикладали висушені листоч
ки подорожника, що гоїть ‘найважчі ра
ни. годували житнім хлібом...

Іван навіть очима чув 
кого жита, що гак 
колосилось на одній 
садком. Мати сіяла,

шорс-

гой запах висо- 
квіїувало, що так 

половині города за 
щоб полатати, щоб

* * ÈLCTOflH

ко-побіганко гладив рученятами 
ткі колоски..,

Як відпадав у всіх огнях, як відгорів

ТИНКИ КОЛО очей. у куточках шуст...
— Де я. тьотю?
— В Глодосах...

(Уривок із повісті
«Кірії^і радська соната»)

Ві(| Л( йшов на Хмі.іьове, а потрапив 
сюди?

_ у жнх Глодосах?
— Недалеко від пас е-т-іччї<>

ломічмі І містечко Новоукраїнка. ‘
~~ \ х1Р°В0ГРада від вас далеко?
_ Дг^но, дуж? далеко... Лежи ;

про «о'"е тУрбУЙся... якщо треба 
міста. Деремося. Поправишся, і добе- 

багато
Ле»-'

гірких 
пахучо

Од*
Ік'олк ІНевесе^ижінка принесла їжи

пант»-
Тебе*5— відповіла вона
А йкЧ знайшли? •*

ги
” І £ боїтеся?

. і >’ї 
треба до 

|*раненнй ти дуж;Г'7ро;( втра°пш 

О а сила йшла до нього ~ від 
. мплокя '^5Т,В подорожника. Від 

S S ?<; ;йга"°Дк" п',с дм іі»

— Вернуться 
Іван Кравець, 
загинув так і .і 
ма, документів

1 хоч знову 
і хоч знову рс 
гіркі трави і л 
гоїли ран, Іван 
його чекають в 
лише вороги, 
ДРУЗІ...

• •.8 січня 1944 
дянська Армія.

Вулицями й 
ПОЛВІр'я. огд! 
своє: «Мін

Жінки й діає 
гі, з того саітз 
няннмн когннкі 
роботу. ЯКОЇ Ті 

Іван Крааещ 
воно» партнза 
пішак до серці 
рова. Сьогодні 
лю. В госпітз 
Ярошенко — г

Той виклик , 
довідались, щ 
них меєникі» І

Був зранслм 
однією думддм 
армію!
Моди Ж. »-ріпі
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затонові творців машині „ЧЕРВОНІЙ

змога. 
:омсо- 
жають 
ороть- 
IX і на 
п'яти- 
ю зни- 
браку, 
отової 
лки і 
каємо, 

кате-

горно, а сівалці СЛН-8А 
присвоєний 
Знак якості.

Мені часто 
розповідати Я 
роботу XVII з’їзду ВЛКСМ, 
І коли заходила мова про 
боротьбу за якість продук
ції, у юнаків і дівчат була 
одна думка: потрібно намі
тити широку програму і 
неухильно її дотримувати. 
За ініціативою працівників 
відділу технічного конт- 

. ролю на заводі широкого 
розмаху набрало змагання 
за безефектну здачу про
дукції.

Першими у змагання вклю
чилися члени комсоллоль- 
сько-молодіжних бригад. І 
відразу ж г ..........  г,
зрушення, 
першого 
бригадах | _
до 70 процентів продукції, 
то нині — до 85. А бригади 
верстатників Наді': Щербань 
з нашого цеху, здають з 
першого пред явлення 90 і 
більше процентів продук
ції.

У цехах, на дільницях 
пломеніють плакати: «Ро
бітнича совість — кращий 
контролер». Так, всього 
можна добитись, якщо за 
верстатами стоятимуть не 
байдужі люди.

В. ПЕРЕХОЖУК, 
делегат XVII з’їзду 
влкем.

На знімку: Валенти
ПЕРЕХОЖУК.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА

державний

доводилося 
цехах про

помітними стали 
Якщо раніше з 

пред’явлення в 
здавали лише

іаакова перевиконує

Йдемо переконливими 
Ленін ЦИМИ
|"| Єрша кореспонденціякореспонденція в заводській ба

гатотиражці про комсомольський осе- 
РеДоіс нашого заводу озаглавлена «їх бу- 
л° Троє». Коротка назва — а в ній і труд- 
н°Щі першопроходців, і віра у вірність об- 
Раного шляху. їх було троє, на початку 
АвадцЯТИХ років: Сидяк, Бахмат, Іваненко. 
г_*ин — майже дві тисячі — найбільша 
комсомольська організація в області. І 
ПеРсці члени Спілки знали, що буде так, 
т°му самовіддано переборювали трудно- 

Років післягромадянської війни, мріяли 
ПР° соціалізм, з небувалим ентузіазмом 
будували його. В ці дні комсомольці вже 
АВіч орденоносного підприємства разом з 

■V пРедставні-чрми багатьох поколінь Спілки 
В,Д~ качають знаменну подію — 50-річчя 
пРи<;воєння комсомолові імені В. І. Леніна.

Г1 дготовка до цієї події співпала з 100- 
нітн м ювілеєм існування нашого заводу. І 
в нинішній рік, рік XVII з'їзду ВЛКСАА і 
XXII з’їзду комсомолу України, молоді 
чер^онозорівці витримали відповідальний 
екз амен на політичну зрілість, організова- 
И'СТї,, діловитість, спроможність ударно 
трудитись, підвищувати ефективність су
спільного виробництва. В соціалістичному 
зма анні під девізом «П’ятирічці — удар
ний труд, майстерність і пошук молодих»,

приклад творчої ініціативи в залученні 
юнаків і дівчат до комуністичної праці по
казують комсомольські організації механо
складальних цехів № 3, № 4, інструмен
тального цеху, цеху механізації і верстато
будування, відділу технічного контролю. 
Молоді трудівники тут добиваються макси
мального підвищення продуктивності пра
ці, росту професійної майстерності,

Далеко іа межами заводу, міста і області зна
ють про чудові успіхи комсомольсько-молодіжної 
бригади електрозварювальшіків, якою керує ка
валер ордена «Знак Пошани» Віктор Недопас. 
Цеп колектив щомісяця займає перші місця в со
ціалістичному змаганні. Бригада Віктора ііедо- 
паса і верстатників механоскладальної о цеху №4 
Надії Щербань дали слово темпи роботи на пе- 
редз’їздівській вахті пронести до сьогоднішнього 
ювілею. їх ініціатива запалила робітничу молодь 
на ударну працю. Лише комсомольсько-молодіж
на бригада різчпків металу, очолювана Миколою 
Скліфусом, зобов'язалася виготовити сто понад
планових машиїїно-комп.тектів сівалок до 12 лип
ня. 1 сьогодні 79 молодих червоіюзорівців трудя
ться н рахунок десятої п'ятирічки, 19!) чоловік вже 
викопали соціалістичні зобов'язання четвертого, 
визначального року п’ятирічки. Комсомольці до 
знаменних ювілеїв виготовили самі 117 надплано
вих сівалок.

Високий пафос праці у юнаків і дівчат 
заводу комітети комсомолу виховують па
ралельно з прагненням до творчого пошу-

ку.Нове устаткування, перехід 
до повної механізації всіх ви
робничих процесів, рекон
струкція підприємства, відкри
ває перед кожним можливість 
стати умільцем. Лише в мину
лому році 118 рацпропозицій. 
запропонованих молодими, 
принесли заводові економічно
го ефекту 67 тисяч карбован
ців. Молоді умільці О. Жилко, 
Л. Сиволап, О. Антонов були 
учасниками республіканського 
конкурсу НТТМ.

За останні роки під керівництвом 
гаїїізації заводу комітети комсомолу збагатили 
свій досвід в організації соціалістичного змаган
ня серед молоді, в рухові за комуністичне став
лення до праці. Особливого розмаху трудове су
перництво набуло у визначальному році п'яти
річки,* головний зміст якого для нашого заводу — 
підвищення ефективності виробництва, зростання 
продуктивності праці. Усі комсомольсько-моло
діжні колективи — від екіпажу до дільниць пра
цюють за зустрічними напруженими планами.

До кінця дев'ятої п’ятирічки залишилося 
менше третини її часу. На порядок денний 
молоді червонозорівці в ці дні святкування 
півстолітнього ювілею присвоєння комсо
молу імені В. І. Леніна і 100-річчя існуван
ня заводу висувають девіз: «П’ятирічці — 
ударний фініші» Цією ударною справою 
зони ще раз заявляють про свою вірність 
ленінським заповітам кріпити міць Країни 
Рад, працею примножувати її багатства.

с. вишницькии, 
секретар завкому комсомолу заводу 
«Червона зірка».

РОКІВ

партійної ор-

Є в червонозорівців місце, одинаково близьке кожному робітни • 
сові. І сивочолий ветеран, і юнак, що тільки-но починає свій трудо- 
іий шлях, з хвилюванням переступають поріг народного музею істо

рії заводу.
Саме тут і зустрівся наш кореспондент О. Ракін зі своїми спів

розмовниками. Г. І. Піскунов та К. П. Капкан — ветерани заводу.

— Костянтине Пилипощі ту, ни
ні у червонозорівців велике свя
то — сторічний Юв&І івоОур> 
Чим пам’ятна ця дата для вас?

— Напевне тим, що цей рік ювілей
ний і для мене. 40 років тому я впер
ше переступив поріг прохідної заво
ду ик член червонорорівсьКої« колек
тиву. З того часу мені довелося від
значати чимало ювілеїв пі іприєм- 
ства. Приємно бачити, що рік під ро
ку підприємство стає ніби 
шнм^ завод набирає нових 
ностей.

— Якщо зайіила мова про мо-

молод- 
потуж-

лрдїсть, то що. б .ви сказали про 
нинішнє молоде покоління чер- 
оонозорівців? Відомо, що ваші 

' — У нас, ветерані^, дійсно, погляд 
прпекіплнпніі. Я ЗАВЖДИ 3 великою 
увагою придивляюсь до мого," б адже 
з иею мені довелося пов’яза і мало 
не все життя. Серед вихованці н є ким 
гордитися: і Героєм Соціалістичної 
Праці І. О. Шіішом. і його друзямн- 
ордсноносцями. Повинен сказати, 
що для теперішньої робітничої мо. о- 
ді створені хороші умови для 

для зростання. І вона знач 
рою реалізує їх. Поглиньте. ' 
молодих робітників ,,О.СЯТ,’,11ОЇ ппа- 
звання ударників комуністи і Р

і не злічити тих сіл, в яких 
Кравець, зв’язківець 
підпільного обкому

АБУТЬ,
’І побував Іван 
Кіровоградського 
партії...

В степах і долинах, 
і па пагорбах.

почини слізьми сіл...
Картини одних врізалися о пам ять, 

про інші лишилися невиразні згадки, а 
Глодосп вій не забуде ніколи...

У нерівному бою — семеро заиродан- 
ціа-бузуаірів на нього одного. Поранений 
і знекровлений, рятувався від скажених 
псів.

Гула така хуга, така заметіль, що й 
світа білого не видно. Хурдслиця-за- 
вія сипнула колючим снігом в обличчя, н 
очі переслідувачам, і вони на мить за- 
губили Івана. Іван знав ціну секунді, 
він »вернув не в степ, а в село, а еони 
побрели до ярка, до високої могили.

Іван повз чиїмось городом — і 
підхопили жіночі руки, підхопили

на берегах річок,
___ rZ__ біля ставків, лісів і ліс- 
запечаленнх і сумпііх, більше з' жі-

його 
ДЛИ

жнггя...
Де він лежав десять днів, десять дов

гот днів — і зараз не пам’ятає. Може на 
горищі, може в погребі, може а сховап- 

іежав і мовчав у палючому вогні, бо 
вмів мовчати І в огні, а чиїсь руки на
пували і пахучим молоком, і гіркими 
травами, і прикладали висушені листоч
ки подорожника, що гоїть найважчі ра
ни, годували житнім хлібом...

Іван навіть очима чув гой залах висо
кого жита що таї. квітувало, що так 
колосилось на одній половині города за 
садком. Мати сіяла, щоб полатати, щоб 
перекрити куликами дах па хай. а tuaii- 
ко-иобіганко гладив рученятами шорс
ткі колоски...

Яв відпадав у всіх огнях. ик відгорів 
: всі . пожежах, до його схованки (а «« 
оула справді стогаика у землі, прикрита 
почорнілою соломою й хмизом). з впгип- 
іоч і явилася жіижв. Не стара, а вже 
зча,горе тмюрало па її високому 
:оч -юротин-зчоршкп, посіяло лаву- 
гчн.-.и (мо очей, у куточках вуст..,

— Де я, тьотю?
— В Глодосах...

„ТРАДИЦІЇ
ж и

ці, тільки п нашому другому механо
складальному! Завжди відчуваю 
особливу гордість, коли разом з сек
ретарем ради ветеранів цеху Тама
рою Павлівною Шаменко відправляє
мо листи-подяки батькам за тс, що 
виховали хороших робітників. Зна
чить, живуть кращі традиції черво- 
нозорівців!

— Коли зайшла мова про традиції, 
то питання до вас, Георгію Іванови
чу. Кілька слів про історію вашого 
музею.

— У І9Ь6 році після дворічної ко
піткої роботи в архівах міста, серед 
ветеранів підприємства було відкри
то нинішню експозицію. В музеї ви
ставлено матеріали про дореволюцій
ну історію заводу, про комуністів 
першого призову, перших стаханов- 
ців-орденоиосців. Широко висвітлено 
участь червонозорівців у перших п’я-

>1 И. СТОЯН

• •

ІОО-річчю заводу «Червона 
зірка» Міністерство зв’язку 
СРСР присвятило новий ху
дожній маркірований конверт. 
Па першому .плані — на ма- 

' дюнну конверта — сівалка, да
лі — корпуси заводу. У ліво
му верхньому куті — орден 
Трудового Червоного Прапо
ра. Текст над малюнком росій
ською і українською мовами:

ДО ЮВІЛЕЮ ЗАВОДУ
заводові сільськогосподарських 
машин «Червона зірка».

Художник конверта — 
А. Медведев.

14 липня па Кіровоградсько
му поштамті відбудеться спе
ціальне погашення кореспон
денції штемпелем на честьюві- 
лею заводу.

В Кіровоградському міському профтехучилищі 
№ 4 йдуть випускні екзамени. Близько 170 ви
пускників поповнять робітинч)' сім'ю червонозо- 
рівців.

На фото (зліва направо): випускники Валенти
на ЄРУХ. Сергій СВИЩ. Сергій КАНУНІК, Олег Я. 11 V , Г, fl „І/ г-..  ■ / Г. І. г- ■ І І .

БУТЬ“
іпрічках, їх подвиги у роки війни. 
Багато матеріалів про сьогоднішній 
день заводу. Відкриття музею було 
великою подією в культурному жит
ті червонолоріиців.

— Л яку роль відіграє музей в 
житті заводської молоді?

— Тут проходить посвячення мо
лодих робі тиків у червонозорівці, 
відбуваються комсомольські збори, 
семінари. Молодь зустрічається з пе
редовими 
більшовиками, 
Комуністичної 
раз виступали 
делегат XXIV 
Гетьманець, 
Праці 1. О. Шиш, депутат Верховної 
Ради У PCP Л. В. Чериега. Молодь 
постійно цікавиться славним мину
лим, а це запорука нових звершень. |

внробвнчннками, старими 
з делегатами з’їздів 
партії, комсомолу. Не 
перед 
з’їзду 

Герой

юною зміною 
КПРС В. 1. 

Соціалістичної

і»зьарювально-ск гадальному цеху 90 корпусу заводу «

сівалки 
дляглодосів

І

вернуться наші. Боюся я 
й кулі і шибениці, боюся 

я смерті. Оце горе мене 
зістарило, мені лише со
рок... Тільки ж в мене не 
там, на сході, на фронті, 
мій чоловік і два спни-со- 
коліі...

Іван більше не вагавсь...
— Тіточко! Мені вночі 

було дуже погано. Я не 
вірю ні в які сни, але та
ка туга здавила моє сер
це. такий біль, що ма
буть мене тут і захоро- 
нять... Ви здогадуєтеся, 
хто я?

(Уривок ІЗ ПОВІСТІ
^кіровоградська соната»)

ві|| же йшов на Хмільове, а потрапип 
сюди?''•’22 у яких Глодосах?

__ (,е.ю... Недалеко від пас станція 
ломіпі,а- * місте',ко Новоукраїнка. 
пс__ д До Кіровограда від вас далеко?

да-іек°і дуж? далеко... Лежи, і пі 
п ЩО |,с турбуйся... якщо треба до 

П- та доберемося. Поправишся, і добе- 
л ос”- Зранений ти дуже, крові втратив 

ГіаГаТ®"" яи ЛеЖаВ- а с,,ла иш-іа до нього — від 
. 1Ч трав, від листів подорожника, від 

г,?’<учог° молока, від згадки про друзів. 
паАтно>’° А,,п яо ,|ього донеслись пострі- 

г°Рта,1на лайка.
ли. ~

Тоду- 
пант”-

ТеОС .
А ”

іки.
нсвесє жінка принесла їжу і 

запитав, ^ому біснувалися оку-

ніукалн. — відповіла вона.
'к(їп знайшли?

ви знаєте, що якби мене знайшли — 
шибеницю—не мені, а вам? 

псри?е ПР° це?3.<аегзе,аіо
~~ | я« боїтеся?

а олУ^чмкУ ти мій. Про що ти пита- 
І ” житп ХОЧУ’ Хочу діждатись, як

txö--’

— Наш тн, голубчику...
— Вернуться наші — передайте, що 

Іван Кравець, зв'яіковий обкому партії 
загинув так і отак... В мене паперів не
ма. документів нема, отак і розкажіть...

1 хоч знову мороз пробирав до кісток, 
і хоч знову розшаленілася метелиця, і хоч 
гіркі гравн і листки подорожника не за
гоїли ран. Іван не має права на смерть, 
його чекають в загоні, його шукають не 
лише вороги, його всюди шукають 
ДРУЗІ...

...8 січня 19-1-1 року місто визволила Ра
дянська Армія.

Вулицями йдуть військові, будинки, 
подвір’я, оглядають сапери, ставлячи 
своє: «Мін нема!»

Жінки й дівчата вирвані з лабет смер
ті, з того світу, худі і змарнілі, та з вес
няними вогник/мн у очах, поспішають на 
роботу, якої тепер океан.

Іван Кравець, у шинелі і шапці і чер
воною партизанською стрічкою теж пос
пішає до серця міста — площі Імені Кі
рова. Сьогодні його виписали з госпіта
лю. В госпіталь же йому прийшло за
прошення — виклик у міськком партії.

Той виклик дуже здивував. Звідки там 
довідались, що вік у госпіталі? Пород
них месників бути тисячі....

Був зранений і поранений, але жив 
однією думкою однією мрією — в діючу 
армію!
Коли ж грізні суворі медичні комісії

відмовлять, він може знову — па захід, 
у тил ворога, у підпілля.

У міськкомі партії секретар — літня 
людина, ще у віськовому одязі, але вже 
без погонів повів іншу мову:

— Підеш, товаришу Кравець, на завод 
«Червону зірку». Випускатиме він ще 
зброю...

— Я, товаришу секретар, хотів би тією 
зброєю ’знищувати ворога.

— Чекай, товаришу Кравець. Тебе по
силаємо на інші ділянку. Маємо над
звичайно важливе урядове завдання. 
«Червона зірка» почне виробляти сівал
ки. То тебе, комуніста, і посилаємо на 
виконання оцього надзвичайно важливо
го завдання.

Іван сполотнів. Іван посуворішав. Іван 
збунтувався:

— А що ж я? Інженер? Я тільки іі 
того, що хлопчиком бачив гу сівалку. 1 
як це — сівалки? У час, коли ще йде 
війна, коли фронтові потрібні міни, сна
ряди, бомби і кулі!

Секретар не розгнівавсь, секретар під
вівся, і п його втомлених сірих очах, у 
знизаних плечах відчувався докір:

— Що сказати тобі, товаришу правець? 
На твоє красномовство. По-перше, ичі.й 
з тебе був воїн, скажімо у травні 19-11 
року, коли ти був студентом математич
ного факультету Кіровоградського вчи
тельського інституту? Не ручусь, але ду
маю, що коли ви зробили марш-кидок 
у Лелсківку, ти від протигаза викручу
вав грубку, щоб леї те було дихати... А 
тепер цілу баталію довелося витримати 
з командиром твого загону... Він збира
ється далі... На захід... Вчора отут сту
кав кулаком об стіл. Ви, кажете, не Крав
ця забираєте, а прану мою руку... л по- 
ДРУге, тн комуніст, і підеш туди, куди 
пошле тебе партія. І по-третє, упвп со
бі, що фронтові, що всім нам, що Бать
ківщині не менше потрібні сівалки ніж 
снаряди.

Тепер — в сорок країн світу йдуть по
сівні агрегати із заводу. На південь і пів
ніч, на захід і схід, вночі і вдень везуть 
і везуть їх ешелони. Міцні і красиві, 
надійні І вірні и роботі, восени І на все-

ні сошниками викидають воші в землю 
не пшеницю й ячмінь, не кукурудзу і 
СОНЯШНИКИ, ІІС гречку і просо, не буряки 
І суданку, не овес і льон — сіють еони 
добро, сіють вони щастя. 200 мільйонів 
сівалок робітничого колективу трудиться 
в багатьох куточках планети Земля...

Тоді ж по першому надзвичайному уря
довому завданню їх випустили лише 
1083...

Перші, зовсім перші і ні- конструюва
ли, збирали і виготовляли не з шматків 
заліза, не з дерева, а з свого тіла і кро
ві, зі своїх рук, зі своїх ран, зі своїх 
надій, зі своїх сердець.

Зруйновані цехи, висаджені в повітря 
стіни, понівечені верстати, дні і ночі в 
конструкторському бюро — там Іван — 
математик знайшов нову бонову сім’ю, 
нових вірних друзів... Вчився всьому 
сам, у цехах налагоджував лінії, вчили 
жінок і дівчат, бо червонозорівці воюва
ли. билися на фронтах.

1 виклик на цей раз у партійний комі
тет:

— Товаришу Кравець. Дні повезеш У 
Глодосп!

— У I лодоси?!
Аж хитнувсь, аж важко зітхнув, ков

таючи повітря.
— Є такс село на нашій Кіровоград- 

щнні. За ІІовоукраїнкою. Дуже потерпі
ло від війни, від варварства фашистів. 
Дуже поглумилися воші над ним... Всі 
села, товаришу Кранець, нам рідні. А 
це особливо... Глодосці зібрали гроші на 
побудову літака і передали його льотчи
кові, своєму односельцеві, старшому лей
тенантов! Артемснку... Глодосці внесли 
гроші на будівництво танкової колони 
«Кіровоградський комсомолець». Ти ж 
теж перед пінною і в час війни був кіро
воградським комсомольцем?

Всі села рідні й йому. А І лодоси — 
особливо...

...Степ... Розбиті дороги... Вирви від 
бомб. Розбиті танки і павучою свасти
кою... В руїнах Повоукраїнка... Згарища, 
згарища.., Руїни електростанції, елевато
ри, майстерні МТС, заводів, лалізіпічиих 
мостів.

За ІІовоукраїнкою — полустанок Ада- 
баш. Там табір буи полонених, страшний 
концентраційний табір, і ик пам’ять' про 
нього — братська могила, в якій лежать 
25 тисяч солдатіп-брвіів ..

І знову степ, і дороги у далочінь, у 
людську біду, у людську радість...

В Глодосах залишилось двадцяті, корів 
і кілька пар коней.

Зустрічати посланця «Червоної зірки» 
із сівалками натовп вийшов аж за село 
— жінки, дівчата, підлітки і зрідка, де- 
ие-де, мов підбиті журавлі, на милицях 
фронтовики...

Як під'їхали впритул, -з натовпу — до 
неба, до небокраїв, па весь свіг крик:

— Та не ж паш... Іван!
Впала на його груди добра тітка :« 

снігової завії, геть побіліла, в тузі, в 
риданні, схлипуючи, розповідає про своє
горе:

— Іванку, соколику наш! 
чоловіка І на сннів-орлят 
Всі троє під Сіалінградом...

Глодосп, Глодосп, в горі J 
в квітневому 
пою борозною у звільнене життя.

Кілька коней у бригаді, кілька корів, 
два плуги і троє борін.

Іван збирався промовляти, та хіба ж 
до промов, коли час і весна, і війна, і 
людське горе, ; людська радість кваплять 
сіяти зерно у давно ііссіяну землю.

Ішов за сівалкою по перший ріллі, 
ішов з усіма і вечеряв з усіма картоплю 
в кожушках без хліба й без солі, а 
пранці па другий день псрнувси у місто.

В партійному комітеті, її цеху па 1 
рах. вс ому Кіровоградові »"»-•»< 
І’лодос спасибі. Сказав що 
ба більше, бо и бригадах 
нема, бо сіюп. epynfiiy бо сіяти

Сіяти треба — и Глодосах І 
жапіііці, в Гаївці, І в Капежі, и 
ці, 1 в Марфівці, у Матусівці і( в 
йому. -.--і
землі.

Іван зрозумів просту і сувору 
секретаря міськкому партії 
погрібна зброя... А землі, 
ні сівалки...

л на мою 
похоронні!

____  .. в радості, 
сопці, з !лнбоною, надій-

на всій Кіропогридщкні.

I збо- 
сказаи піл 

і сівалок тре- 
майже нічого 

іреба.
в, Мар
ії окров- 

I Оніїкіє 
на всій

. -..«„„у правду
партії - Фронтові 

більше погріб-
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12 липня Пабло НЕРУДІ виповнилося б 
70 років. Десять місяців не дожив він до 
Ці§ї дати, десять місяців жаху і крові, які 
обрушила на чілійський народ військова 
хунта. Поет був тяжко хворим, але'лікарі 
обіцяли деяке покращення у стані здоров’я. 
Трагічні події перевороту у вересні 1973 
року прискорили загибель Неруди.

ЙОГО ПОЕЗІЯ 
БЕЗСМЕРТНА
КОНСУЛУ Чілі в республіканській Іс

панії Нефталі Рікардо Рейесу Ба- 
суальто важко було зберегти відповідну 

дипломатичному рангу безпристрасність, 
коли на мого очах відбувався перший 
смертельний поєдинок з фашизмом. Вів 
об’їхав багато країн і бачив, що скрізь 
в капіталістичному світі, як і на його бать
ківщині, поруч з життям простих трудів
ників йдуть голод і злидні.

Тридцяті роки двадцятого століття підтвер
дили тривожні передчуття: коричнева чума 
повзла по Європі, і громадянська війна в Іспа
нії стала серйозним попередженням людству. 
Дипломат Нефталі Рейес, як і багато його су
часників, відчував особисту відповідальність за 
збереження світової культури від посягань вар
варів. У ті дні чілійській консул випустив книгу 
віршів «Іспанія в серці».-.Так починалась твор
чість великого поета сучасності, який стан відо
мим під іменем Пабло Неруди.

Книжки Неруди перекладені десятками мов 
країн світу. Народжені на національному грун
ті, напоєні красою і самобутністю чілінської 
землі, вірші його, про що мріє кожен поет, ста
ли часткою народного фольклору. В Латинській 
Америці рядками поезії Неруди освідчуються в 
коханні юнаки; вірші його, покладені на музи
ку, звучать в усіх куточках континенту. Твор
чість Неруди давно перейшла національні кор
дони і належить усьому людству.

Діяльність Пабло Неруди — дипломата (ДІ»' 
уряді Народної єдності він був послом Чілі.у 
Франції) органічно злилась з його творчістю і 
активною боротьбою за мир. Лауреат Нобелів
ської премії в галузі літератури, лауреат- Ленін
ської премії «За зміцнення миру між народа
ми», Пабло Неруда однаково високо розумів 
свій обов’язок літератора і політичного пред
ставника Чілі на міжнародній арені. Він був 
громадянином світу, і серце ного відчувало 
увесь біль і всі несправедливості, які творились 
на землі.

Боротьба за гуманістичні ідеали, проти 
фашизму складала зміст його життя і 
творчості. Під час кровопролитної битви 
за Сталинград з далекої Мексіки, де жив 
тоді Неруда, до пас дійшла прекрасна 
< Пісня любові до Сталинграда», яка роз
повідала про солідарність прогресивних 
людей в Латинській Америці з радян
ським народом, який вів важкий бій з фа
шизмом. Поет-літописець XX століття. 
Пабло Неруда ніколи не був стороннім 
спостерігачем. На батьківщині він очолю
вав товариство письменників Чілі. В 1945 
році народ обирає його до Сенату. В 1949 
році Пабло Неруда бере участь в Конгре
сі прихильників миру в Парижі.

В нашій країні книги Пабло Неруди 
видані загальним тиражем в 364 тисячі 
екземплярів 12 мовами народів СРСР. 
Поет не раз бував у нашій країні і мав 
тут багато щирих друзів. Незадовго до 
смерті він написав «Елегію Москві» — 
місту, яким захоплювався і любив.

Трагічні події вересневого військового перево
роту в Чілі вбили Неруду, свідчить його вдова 
Матільда Уррутіа. Лікар порадив дружині поета 
сховати всі газети, що повідомляли про смерть 
Сальвадора Альенде, щоб тяжко хворий Пабло 
Неруда не дізнався про загибель свого близько
го друга, законного президента Чілі. Але прихо
вати правду про справжній стан справ було 
неможливо. Пабло Неруда слухав повідомлення 
аргентінського, московського радіо нро нові 
злочини фашистської хунти в Чілі. У клініку, 
оточену солдатами хунти, вдову і близьких Не
руди пе пустили. його будинок в Сантьяго, 
унікальна бібліотека були знищені.

Нещодавно стало відомо про наругу, здійсне
ну за наказом військової хунти над остапкамн 
великого поета, які були вириті із склепу і за
везені у невідомому напрямку. Пабло Неруда і 
після смерті страшний для фашистів, які спа
лювали після*, перевороту його книги на площах 
чілійських міст. Оргія терору і катувань ні в чо
му не поступається папістським «хрестовим по
ходам» 30-х років.

Та після смерті поета до бою стали 
мого вірші. Вони активно закликають до 
боротьби з силами темряви, які тимчасо
во запанували в Чілі. Прогресивне люд
ство у знак солідарності з чилійськими 
патріотами святкують 70-рїччя великого 
сина Чілі.

Марія ЛЬЯНОС. 
(АПН).
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»> ДОБРЯНКИ вибиралися групами. Вервеч- 
** ми підвід рухалися одна за одною, здій
маючи хмари куряви. І ті, що лишалися, І ті, 
що від їжджалн, почували себе однаково не
щасними, бо не мали певності в завтрашньо
му дні. Недарма мовиться — невідомість гір
ше з нещасть.

Зупинив коней на пагорбі, уже за селом. 
Жінки запитально глянули на нього і відра
зу все зрозуміли. Кожен з них подумкн про
щався з тим, що стільки років було невід'єм
ною частиною їхнього життя — з людьми, з 
якими зріднилися, з отими скелястими косо
горами, що зараз зеленоброво маячили, про
воджаючи їх у далеку дорогу, з рівними лан
цюжками білих хатин, що збігали до берегів 
повноводої Синюхи.

Звідси, з пагорба, підкова річки здавалася 
запитальним знаком, і Феодосія Деомидовнч 
з гіркотою подумав, що иа оте запитання му
сить тепер відповідати усім життям.

Коли згадував цей день потім, дивувався з 
своєї переконаності в тимчасовості, скороми- 
нущості цього лиха. Не допускав тоді навіть 
думки, що може статися інакше. . .

Сонце пряжило немилосердно, і повітря на
брякло густим полиновим духом. Той полино
вий дух затопив усі дороги і вибалки і тіль
ки в низинах, біля левад та луків дихалося 
вільніше.

Дозрілі хліба обважнілим колосом хилили
сь додолу, але нікому було їх збирати,і серце 
стискалося від жалю і тривоги.

За кілька днів дісталися Лисої Гори. Але 
що це? Чорнобурі вежі диму підпирали небо. 
Село палало! Ядучий дим згарищ бив у ніз
дрі, повітря, просякнуте ним, ледь гірчило. Та 
ось звідти дихнув вітерець і відразу не ста
ло чим дихати.

— Дивіться, дивіться! — закричала раптом 
Марія 1 всі голови повернулися в тому на
прямку, куди вона показувала. У високості 
неба хвилясто, як планер, погойдувався літак. 
Здавалося, його омивають невидимі хвилі: він 
«клював», крилами-то в один, то в інший бік. 
Від нього в різні проміжки часу — одна за 
одною — відділялися темні цяточки, вони 
стрімко розпукувалися білими парасольками, 
округлювались, внразнішали, . множилися і гі
гантськими кульбабами повільно спадали до
долу. Перед самою землею їх політ стрімко 
прискорювався.

— Німецький десант! —* скрикнув хтось із 
передніх і вся валка підвід зупинилася.

ЙДЕ ОПЕРАЦІЙ.

ФУТБОЛ

ЯКЩО 
ВІДНАЙТИ 
БОЙОВИТІСТЬ

Ні, такого ще пе траплялось з «Зір
кою» — в турнірній таблиці вона опус
калась все нижче і нижче. Не щасти
ло? Невдачі? Але вони були одна за од
ною. Кіровоградські футболісти посту
пались лідерам турніру,-зазнають пораз
ки від аутсайдерів. Прихильники «Зір
ки» чекали від своїх земляків високих 
швидкостей, блискавичного завершення 
комбінацій, високої техніки гравців, іг
рової дисципліни. Та замість цього «щі
лини» у всіх ланках наступального лан
цюга. Звідси і програші. Після передос
танньої гри першого кола («Металіст» 
— «Зірка» — 1:0) кіровоградська коман
да набрала лише 13 очок (співвідношен
ня забитих і пропущених м’ячів — 17— 
24). За 18 ігор «Зірка» лише 4 рази ма
ла виграші, 5 звела внічию і 9 раз про
грала. А тому — 18 місце в турнірній 
таблиці. Нижче були лише тернопіль
ський «Будівельник» і «Харчовик» з Бен
дер.. . . . ,

Останній матч першого кола чемпіона
ту наші земляки провели на своєму по
лі з полтавським «Колосом».

І «Зірка» довела, що в неї таки є бій
цівські якості. Розвинувши атаки на 
флангах, взявши інціатнву па всіх ді
лянках поля, кіровоградські футболісти 
взяли верх над суперниками — 3:1. Ав
торами голів були В. Сак, В. Притулі»! 
та Г. Ковтун. Ця перемога дозволяє 
«Зірці» переміститися на шістнадцяту 
сходинку в турнірній таблиці.

Хочеться мати сподівання, що в дру
гому колі чемпіонату наші земляки ви
йдуть із зони аутсайдерів, виправдають 
надії своїх прихильників,
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документальна повість»

Частина їх відразу 
рушила назад, решта 
в нерішучості стояла 
на місці, чоловіки, 
це були переважно 
літні і хворі люди, 
збилися до гурту і, 
жваво жестикулюю
чи, радилися, що ро
бити далі. Одні були 
схильні повернути на
зад і тепер вагалися, 
очікуючи, як вирішить більшість, інші 
рішуче наполягали їхати, як і раніше, 
вперед.

•— Але це ж безум’я —- Іти вперед, 
— твердив весь білий Никандр Проко
пович, — колишній колгоспний пасіч
ник, і все тицькав пужалном вперед,— 
у Лисій -— німці.,,

—• Вже як помирати, то краще дома, 
підтримала старого баба Фросина, 

його сусідка.
— І то правда, — дружно загелготі

ло жіноцтво, якому й дотепер ще не ві- 
рилося, що таки доведеться напризво
ляще кинути рідні обійстя і їхати бозна- 
куди. В чоловічому замішанні вони вба
чали тепер хистку надію на повернення 
і хапалися за неї, як потопаючий за со
ломинку.

Ні, —- твердо заперечив Гетьма
нець,—ви як хочете, а я вертати не буду. 
Німці вже, напевно, у райцентрі. Доки 
приїдемо, вони будуть і в Добрянці... 
Єдиний вихід — вперед...

І він першим натягнув віжки.
їм доводилося накинути круг біль

ший, ніж гадали: горіла пшениця, під
палена невідомо ким своїми чи воро

гом, Швидше своїми, аби 
не дісталося непроханим 
зайдам те, що виплекане 
роботящими руками гро
мади...

То було жахливе видиво: 
червона заграва котилася пог- 
ііенним валом, пожираючи псе 
на своєму шляху, і тільки су
хий тріск супроводжував оте 
дике спустошення, безоглядне II 
своїй зажерливості, по якому 
лишалась тільки чорна стерня 
та сивий смуток димів, що сла
лися низькою хвилею упро
довж поля.

(Продовження. Початок 
в газетах за 11—29 червня, 
2, 4 та 6 липня).
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«Тваринництво — ударний 
фронт». (Кіровоград иа Рес
публіканське телебачення). 
18.00 — Реклама, оголошення. 
(К). 18.30 — Для дітей. «На 
шкільних широтах». (К). 
19.00 — Програма «Вісті».
(К). 19.30 — «Одеські авто
графи». «Л. П. Чехов». (Оде
са). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!» (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «На ла
пах республіки». (К). 21.35 — 
Художній фільм «Луна дале
ких снігів». (X). 23.05 — Ве
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«Володимир Вазияеиським;

Дивитися на те було прикро і боляче, жін
ки, не криючись, витирали кінчиками хусток 
очі, а чоловіки сердито ляскали батогами і 
думали свою негеселу думу.

Придніпровське село Нікольське приголом
шило юрмищем підвід і машин, ревнщем ху
доби, певмовкикм людським гелготом, скрего
том, плачем, зойками — густою поліфонією 
єдиної переправи, неспроможної відразу до
помогти всім бажаючим дістатися протилеж
ного берега.

Солдати ледве стримували натиск цієї лави
ни, спрямовуючи її вузеньким струмком до 
мосту, що покректуючи ніс на собі отой не
скінченний потік вантажів.

Приставши до' останньої палки підвід, Геть
манець з прикрістю подумав, що тут, либонь, 
доведеться затриматися на тиждень, а то й 
на два. Передав віжкн Марії і наказав чека
ти. Все, що почув І побачив тут, пригноблю
вало і навіть вселяло острах. Картина люд
ської розгубленості в небачених досі масшта
бах вражала ) змушувала замислитися. «А 
що, як раптом, думалося йому, це не просто 
стихійна реакція, не стихійне лихо, а щось 
глибше, драматичніше?».

Він рухався вздопж берега, поглядаючи по
між підводами, групами людей, коровами, чий 
трубний перегук був голосом відчаю І печалі.

Біля самого мосту зупинився, затиснутий 
лещатами натовпу з усіх боків. Юрма колиха
лась, мов корабель з різкими перепадами то 
вправо, то вліво. Одначе, час від часу з її 
цупких обіймів, як зерня з перестиглого ово- 
ча, випорскував то один, то другий щаслив
чик.

Командував переправою високий чо
ловік у військовій формі. Він енергійно 
розмахував руками, давав розпоряд
ження солдатам і хрипко кричав, нама
гаючись дати якийсь лад біля мосту. 
Його обличчя видалося Гетьманцю зна
йомим. Невже брат добрянського 
фельдшера Василя Федоровича? Так, це 
був справді він, той самий киянин, що 
приїздив щоліта на гостини в Добрян
ку. їх розділяли якихось вісім-дев’ять 
метрів.

Та ось натовп знову гойднувся, лан
цюг, що стримував лікаря, розпався і 
його майже кинуло прямо на військово
го. Той ковзнув по ньому втомленим 
поглядом і тут же пильно примружив 
очі:

— Гетьманець?
(Далі буде).
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снігів». (К). 16.35 — «Екран 
молодих». (Харків). 17.15 
Для дітей «Сонечко». (Оде
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прямках п’ятирічки». (Кї. 
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нах республіки». (І<). 21.35 А. 
«Молодь академічного».1 (Зу
стріч з акторами Білорусько
го державного академічного 
театру ім. Я. Купали. (К),
22.35 — Вечірні новини. (К).
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