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Спориться праця у тока- ! 

ря Георгія Прокофьева. А 
все тому, що на допомогу 
призвав пін технічне вдос
коналення it знання. Геор
гій навчається у вечірньо
му філіалі політехнічного 
інституту.

В дні роботи Пленуму 
ЦК КПРС молодий робіт
ник Кіровоградського заво
ду «Динамік» став на тру
дову вахту І досяг виконан
ня змінних завдань на 
150 — 170 процентів. Здо
бутих рубежів Георгій не 
здає.

На знімку: Георгій
прокофьєв.

Фото В. КОВПАКА.НАШ КУРС— ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС
ЗАВЖДИ 

В ПОШУКАХ

Учням Вербської школи-інтернату Ровенської області
Дорогі юні друзі!
Ви дуже порадували мене своїм листом.
Дуже відрадно було дізнатись, що всі ви успішно 

оволодіваєте знаннями, що у вас немає другорічників, 
а більшість вчиться на відмінно і добре. Це дуже важ
ливо, бо будівництво комунізму можуть успішно здійс
нити тільки люди, які оволоділи знаннями, технікою.

Добре, що ви полюбили працю, відчули радість пра
ці, навчились управляти сільськогосподарськими маши
нами, доглядати посіви і одержали багатий врожай. 
Пам’ятайте, що без праці, без любові до праці не мо
же бути справжньої людиии.

Знання і любов до праці, діти, це такі вірні друзі, 
які ніколи вас у житті не підведуть.

Бажаю вам, вашим учителям, вихователям і керівни
кам школи-інтернату дальших успіхів у навчанні і су
спільно корисній праці!

М. С. ХРУЩОВ.
27 листопада 1962 року.

Лист учнів Вербської школи тов. М. С. Хрущову 
публікується на 2-й стор.

Ц А ЗБАГА ЧУ ВАЛЬНІЙ 
п фабриці Заваллівського 
графітного комбінату особ
лива увага приділяється 
аналізові технікоекономіч- 
них показників: якості і 
кількості продукції, змен
шенні вологості концентра- 
та, що надходить на сушку.

Велика роль у підвищен
ні продуктивності праці, 
удосконаленні і здешевленні 
виробничих процесів на
лежить нашим раціоналі
заторам. Це з їх участю 
дробильне відділення пере
ведене з тризмінної роботи 
на двозмінну. Дві зміни 
успішно забезпечують робо
ту фабрики, як і при трьох. 
А це тому, що після рекон
струкції в бункері переста
ла сзалягати» руда, з'яви
лась можливість завантажу
вати його повністю.

Найбільш розвинулась 
технічна творчість в гірни
чому, електромеханічному, 
збагачувальному цехах 
фабрики. Чимало нововве
день подали механіки А. 
Полторак, М. Медведєв, ви
конроб житлової дільниці 
БМУ А. Іллюиіенко, слюсар 
механічної дільниці БМУ 
А. Паламарчук.

І. ОЧЕРЕТИНИ, 
інженер по раціоналі
зації і винахідництву 
Заваллівського гра
фітного комбінату.

НрдЛегарІ всіх країн, єднайтеся)

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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ДШЮГУ^ — НОВОМУ^ ВІЙНУ - КУСТАРЩИНІ

ВЕЛИКІ ПОТРЕБИ 
МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

ПИТАННЯ технічного прогресу... Ці- 
** лий розділ відвів йому М. С. Хру
щов у своїй доповіді на Пленумі ЦК 
КПРС. Воно, це питання, як головна, 
рушійна сила виробництва, ніколи не 
сходить з порядку денного на підпри- 
ємствах-велетнях. Але й менш значні, 
дрібні підприємства можуть забезпечу
вати перевиконання плану, високу про
дуктивність праці, відмінну якість про
дукції лише при умові, коли стежити
муть за новинами у виробництві, дава
тимуть «зелену вулицю» кожній твор
чій знахідці своїх раціоналізаторів.

Кіровоградський завод «Червоний 
дзеркальник» саме з таких — невели
ких. Та розміри цього підприємства не 
перешкода у досягненні великих успі
хів, які має його колектив. Тільки на 
протязі нинішнього року на заводі вве
дено ряд цінних технічних удоскона
лень.

— Найістотніше з них — це, зви
чайно, наші конвейєри, — говорить сек
ретар комітету комсомолу Олександр 
Дорогий.

Дійсно, конвейєри для сушіння про
дукції — справжня гордість заводу. 
Адже раніше біля двох діб йшло на 
те, щоб просушити на стелажах готові 
дзеркала. Зовсім змінило справу вста
новлення в цеху конвейєрів, що прохо
дять під лампою інфрачервоного про
міння. Тепер строки сушіння скороти
лися в 64 рази.

Новаторством, пошуками резервів по
значена тут праця кожного. Здавало
ся б, що може бути простішого, як роз
кроювання скла. Але й до цього — 
творчий підхід. Робітники, що працю
ють на різці, зуміли заощадити 520 
квадратних метрів сировини.

А ось — фальцетне відділення дзер
кального цеху. Тут теж чимало ново
введень, які полегшили працю, зробили 
її продуктивнішою. Перебуваючи на 
Львівському заводі, представники «Чер
воного дзеркальника» запримітили вдо
сконалену шайбу для шліфування. По
вернувшись, розповіли, що дає це ново
введення і як його запровадити. А те
пер і тут шліфувальники працюють бі
ля таких же зручних і продуктивних 
шайб. З найновішим удосконаленням 
за часом його впровадження зустрі
лись ми у поліровочному відділенні. 
Полірувальники А. Тягунов, І. Вовтор- 

Іник, П. Яцюк зменшили оберти поліру
вального круга і досягли цим більшої 
продуктивності, вищої якості.

Пошуки заводських раціоналізато
рів, прагнення керівників підприємства 
побільше ввести технологічних новинок 
і є джерелом успіхів заводу. «Червоний 
дзеркальник» перевиконує плани. Тепер 
колектив прагне до 10 грудня заверши
ти план 1962 року.

Ось інше підприємство. Не віриться 
навіть, що відстань між ним і вищезга
даним вимірюється кількома сотнями 
метрів. А яка різниця? В брудному при
міщенні, в напівтемряві снують спітнілі 
ливарники, біля формовочного грунту 
навколішках стоять формувальники. 
Час від часу з неймовірним шумом 
включається єдиний вентилятор і в при
міщення подається невеликий струмінь 
свіжого повітря. Це — ливарний цех 
Кіровоградського міськпромкомбінату. 

Нелегко доводиться ливарникам — 
все вручну робиться, хоч і запровадже
но тут такий прогресивний метод, як 
кокільне лиття. На запитання, чи пе
редбачено тут бодай найменшу механі
зацію, яка полегшила б працю кокіль
ників, директор комбінату т. Гур’єв від
повідає:

— Навіщо? Адже через рік-другнй 
ми закриємо даний цех.

А «рік-другий» — це, виходить, дріб
ниці, можна й у таких умовах працю
вати? Невже не варто поставити зали- 
вочний бірельс, щоб ливарники не носи
ли вручну ковшів?

— Не краще і в нашому відділен
ні, — каже формувальник т. Яковен
ко. — Он які опоки важкі піднімати 
доводиться. Нам не легше від того, що 
вже років шість точаться розмови про 
підвісну дорогу й електротельфер.

Щоправда, якось у цеху з’явився 
тельфер, але його не зуміли правильно 
встановити й налагодити, а щоб менше 
клопоту — зовсім забрали з цеху. Руч
на праця продовжує панувати, і поки 
ніщо не наважується її витіснити.

Впровадження нової техніки, механі
зації виробничих процесів до певної мі
ри залежить від ініціативи, поворот
кості інженера. А головний інженер 
цього підприємства, 3. Д. Пушкаренко, 
замість того, щоб братися за справу, 
чекає з нетерпінням, щоб зрештою за
крили цей цех.

Рейдова бригада: М. ГАРКУ
ША — начальник планово-вироб
ничого відділу заводу «Більшо
вик», Г. ТОЛОК — інженер обл- 
місцевпрому, Т. БОДНАР — спец
кор «Молодого комунара».

ДОСВІТНЯ зоря цвіла й переливалася 
всіма барвистими відтінками. Повз 

вікно проносилися скуйовджені верхо
віття лісосмуг, а за ними, ген у степу 
на виднокрузі бовваніли високі скирти. 
Коли довжелезний ланцюг вагонів пе
ревалив за Олександрію, натренований 
погляд машиніста помітив, що вздовж 
залізничного полотна через певні ін
тервали розкладені залізобетонні опо
ри, металеві каркаси. Подекуди почали 
зустрічатися великі котки проводів. На 
черговій короткій зупинці Володимир 
Михайлович, ніби між іншим, запитав 
свого помічника:

— Ти вгледів, Олексію, що на лінії 
зміни сталися?

— А це ви про що? — не збагнув 
відразу О. Єфремов. — Мабуть, про оті 
стовпи, що на узбіччі колії розкладені?

— То ж бо й воно, друже!
— А біля Знам’янки-Пасажирської 

вже й тягову підстанцію, здається, зво
дять. \

— Скоро, брат, такі діла підуть, що 
закачаєшся, — хитрувато підморгнувши, 
сказав машиніст. Замість оцих паро
возів електровози підуть. Ясно?

І Володимир Михайлович вже малю
вав у своїй уяві той день, коли на діль
ниці Знам’янка-П’ятихатки пролунають 
перші басовиті гудки велетнів-електро- 
возів. Як зросте культура виробництва, 
наскільки підуть угору швидкості і вага 
составів! Куди й подінеться згодом спо
конвічна професія паровозника. Тепер 
настали інші часи: і в Знам’янці скоро 
під дужу пісню електродвигунів мча- 
тимуть состави назустріч привітним ру
біновим вогням світлофорів. Кануть у 
вічність стрілочні ліхтарі з закопченими

гасовими лампами, управління рухом 
поїздів переведуть на диспетчерську 
централізацію і автоблокіровку...

Але, щоб управляти досконалою, пер
шокласною технікою, необхідні знання, 
потрібно вчитися. Значить знову дове
деться взятися за книги. Що ж, коли 
потрібно, то він, Володимир Малєєв, 
не проти на деякий час і за парту сісти.

Нехай ніхто не подумає, що перехід 
на електротягу на Знам’янському за
лізничному вузлі був легким і всипаним 
трояндами без шипів. Залізничний тран
спорт — не цех і не майстерня, які 
можна на деякий час закрити на ре
монт чи реконструкцію. Країні потрібна 
ритмічна перевозка вантажів і транс
портний конвейєр не зупиниш.

Від працівників транспорту вимагало
ся без будь-яких заминок пережити 
труднощі технічного росту. Кращих з 
кращих машиністів, визнаних майстрів 
водіння великовагових составів довело
ся тимчасово відірвати від роботи і по
слати на навчання. У філіалі Одеської 
школи водіїв, що відкрився на той час 
при Знам’янському паровозному депо, 
пішли Володимир Малєєв, Леонід Гор- 
дійчук, Борис Лінько, Георгій Трунін, 
Микола Тихомиров, Володимир Болди- 
рєв та інші. Щиро кажучи, їм, бувалим 

паровозникам, було якось навіть ніяко
во перед своїми товаришами, що про
довжували водити поїзди. Але нічого 
не вдієш: наука вимагає жертв. Вся 
минула зима пройшла у навчанні.

Та не тільки перед «студентами-заоч
никами», як жартома себе називали 
слухачі курсів, поставили проблеми од
на одної не легше. Електровозам по
трібне «житло»: інші, ніж для паровозів 
нові ремонтні цехи — акумуляторний, 
апаратний, електромашинний та інші. 
Будівельникам і монтажникам було не 
легше, ніж паровозникам. Виникало 
безліч труднощів у прокладенні кон
тактної мережі. Дільниця Знам’янка — 
П'ятихатки була оголошена ударною 
комсомольською будовою. Створили 
штаб будови, який очолив енергійний 
вожак В. Богуславський. Доводилось 
займатися всім: від побутових дрібниць 
до всіляких виробничих неув’язок.

Поступово маневрові та приймальні 
колії вкрилися густим мереживом про
водів, символізуючи владну ходу гене
ральної реконструкції транспорту. На 
багатьох перегонах укладено на щебінь 
рейки підвищеного типу, удосконалено 
зв’язок, сигналізацію.

Аж ось в один з осінніх днів у Зна
м’янку доставили першу партію зелено- 

боких електровозів. Це була знаменна 
подія. Мені доводилося бачити ту неви
мовну радість, яка охопила тоді кадро
вих залізничників. Вони могли тільки 
мріяти про такі чудо-машини, коли 
їздили на паровозах-«овечках», що, як 
важку ношу, тягнули за собою по де- 
сять-п'ятнадцять вагонів.

Немає на електровозі виснажливої 
праці кочегара, брудної будки, киптяви, 
не говорячи вже про перелопачування 
десятків тонн вугілля за кожний рейс.

Висока честь здійснити першу поїздку 
на електричній тязі випала на долю ма
шиніста Миколи Ткаченка. Уважно ви
слухував він перед виїздом настанови 
«обкатників» — досвідчених водіїв-елек- 
тровозників, що прибули в Знам’янку з 
Батайська, Горького та інших залізнич
них вузлів країни.

А коли на світлофорі спалахнув клич
ний сигнал відправлення, Микола плав
но перевів рукоятку контролера і басо
витий гудок поплив над станцією.

Електровозна траса з П’ятихаток на 
Знам'янку була прокладена успішно. 
Слідом за М. Ткаченком у рейс один за 
одним повели довжелезні состави Олек
сій Корчагін, Георгій Трунін, Володимир 
Болдирєв та інші. Тривалість рейсів на 
дільниці у порівнянні з локомотивами 
зросла, принаймні, у півтора раза, стрім
ко вгору пішла вага составів.

В могутній симфонії руху електрово
зів, в сяйві їх могутніх прожекторів все 
ясніше відчувається стрімкий біг нашого 
часу, поступальний рух радянського ло
комотива до великої мети — комунізму.

В. КРАМАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

ст. Знам’янка.



Першому секретареві Центрального 
Комітету КПРС

Голові Ради Міністрів СРСР

Микиті Сергійовичу ХРУЩОВУ

I

Дорогий Микито Сергійовичу!

Ми живемо і вчимося в сільській 
Вербській середній школі-інтернаті, що 
в Ровенській області. Наша школа, як і 
подібні до неї учбові заклади нового 
типу, створена з ініціативи Центрально
го Комітету Комуністичної партії і зав
дяки Вашому особистому піклуванню, 
Микито Сергійовичу, про підростаюче 
покоління. Ми дуже дорожимо цим 
батьківським піклуванням про нас. Світ
лі просторі корпуси, чисті зручні кім
нати і класи, чудові майстерні і кабіне
ти — все тут зроблено для того, щоб 
ми жили, як в рідному домі і вчилися, 
,як того вимагає Вітчизна-мати.

Після історичного XXII з’їзду партії 
школа прийняла девіз: «Ми готуємося 
жити і працювати при комунізмі». І те
пер завжди і в усьому ми додержуємо 
цієї своєї урочистої обіцянки. З 270 на
ших учнів 219 вчаться тільки на від
мінно і добре. Тепер «трійка» у нас — 
надзвичайна подія.

Наша школа, якою керує Герой Со
ціалістичної Праці, делегат XXII з’їзду 
КПРС Ганна Дмитрівна Нестеренко, по
дружила нас з сільськогосподарською 
працею, прищепила любов до поля. 
Коли ми дізналися про виступ на нара
ді працівників сільського господарства 
України в грудні 1961 року полтавської 
школярки Наді Костенко і високу оцін
ку Вами, Микито Сергійовичу, її праці 
по вирощуванню 
і ми подружити з польовою 
цею. Наш шеф — колгосп «Україна» — 
виділив нам 20 гектарів землі, дав 
сіння та потрібні машини, і взялась 
ша учнівська бригада виростити 
кожному гектарі по 105 центнерів зер
на кукурудзи.

Правду кажучи, не легка це була спра- 
еа. Багато довелось попрацювати на ви
везенні добрив, обробітку грунту, сівбі і 
догляді за посівами. Ми самі навчились 
водити трактори, працювати на сівалці 
і культиваторі. У цьому нам допомогли 
створені в нашій школі виробничі класи 
механізаторів сільського господарства 
широкого профілю. Для кожного з 120 
членів нашої виробничої учнівської 
бригади знайшлася справа до душі. 
Проте усім нам. довелося старанно по
працювати, доглядаючи рослини. І по
года не балувала нині нас. Весна була 
пізня, холодна і дощова, мало соняч
них днів принесло й літо. Але наша на
полеглива праця, палке бажання доби
тись наміченої мети принесли бажану 
перемогу. І ось у нас в руках остання 
квитанція за здану колгоспові” продук
цію.

Цією великою радістю ми і поспішає
мо поділитися з Вами, дорогий Микито 
»Сергійовичу. Учнівська бригада переда-

кукурудзи, вирішили 
чудесни-

на- 
на- 
на
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ВГАННІВСЬКОМУ сіль

ському клубі Рівнян- 
ського району в цей вечір 
було людно. Тут відбува
лись звітно-виборні комсо
мольські збори. Організація 
в артілі немала — в ній 99 
чоловік. І звітувати є про 
що молоді колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС.

Тому й доповідь секрета
ря комсомольської органі
зації Люби Слюсаренко бу
ла вислухана з такою ува
гою. Цікаво і приємно чути 
про діла рук своїх. На пло
щі в 300 гектарів вирощува
ли кукурудзу комсомольці 
артілі. Добре попрацювали 
своїми агрегатами Володи
мир Маргарид та Геннадій 
Косоруков. На закріпленій 
площі в 200 гектарів вони 
зібрали врожай по 55 цент
нерів.

Не 
темпів 
рудзи. 
своїм 
гектарів качанистої, Леонід 
Прилуцький — 240 гектарів. 
Зобов’язувались комсомоль
ці заготовити 7 тисяч тонн

здали комсомольці 
і на збиранні куку- 
Так, Іван Савенко 
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кормів, а засилосували 7500 
тонн. Секретар називає до
ярок, які найбільше попра
цювали на заготівлі кормів. 
Це — Марія Задорожня, 
Марія Сінчук, Катерина 
Іванова, Таїса Булатова, 
Ліда Маркова, Люба Азза.

Тепло і похвально говори
ла Люба про молодих шо
ферів колгоспу Миколу По
пика, Василя Сидорчука, 
Дмитра Бобиря, які на від
стані 2 — 3 кілометри роби
ли по 25 — ЗО ходок з си
лосною масою.

Про хороші справи своєї 
організації багато зупиня
лись і виступаючі. Все нові 
й нові прізвища передови
ків називалися на зборах: 
механізатори І. Фесюк, 
М. Цибуля, Д. Світловський, 
які свої денні завдання ви
конують на 120 — 150 про
центів; доярки Т. Корнюша, 
Н. Черненко, Р. Каюй, в 
яких надої на фуражну 
корову становлять по 
1507 — 1591 літрів молока.

На фоні цих успіхів 1 
досягнень ще більш непри
вабливий вигляд мали ті, 
хто недбайливо ставиться 
до своєї роботи, до своїх 
комсомольських обов’язків. 
Про них особливо гостро

ла колгоспові «Україна» 2.638 центнерів 
кукурудзи в качанах. Це значить, що з 
кожного гектара нашої шкільної план
тації ми зібрали 131 цнт., або по 105,5 
центнера сухого зерна.

Такого врожаю ще не вирощував ні
хто в нашій Ровенській області. Свого 
слова ми додержали з честю, як це й 
належить юним ленінцям.

Ми працювали не тільки на колгосп
ному полі. Немало справ було у нас і 
на своїй навчально-дослідній ділянці, і в 
підсобному господарстві школи. І тут 
нашу наполегливу працю чекали успіхи. 
Озимої пшениці одержали 8 перерахун
ку на гектар по 42 цнт., у минулому році 
зібрали по 815 цнт. цукрових буряків, 
по 600 цнт. капусти. Тепер збирання 
цих культур ще не закінчено, але вже 
перші зібрані' гектари говорять про те, 
що врожай буде ще вищий, ніж торік.

Успіхи радують і окриляють нас. Ми 
вирішили в наступному році боротися 
за 120 центнерів зерна кукурудзи. Кол
госп вже відвів школі 30 гектарів землі. 
Тепер ми вивозимо на неї добрива.

Наша школа-інтернат є справжнім па
ростком нового комуністичного суспіль
ства. Вона користується заслуженою лю
бов’ю у дітей і батьків. Ми пишаємося 
цим і від щирого серця дякуємо Бать
ківщині, Комуністичній партії і Вам, до
рогий Микито Сергійовичу, за таке ве
лике батьківське піклування про під
ростаюче покоління.

Ірина КУР ЯТ, 
бригадир учнівської виробничої 
бригади,

Марія БРУЯКА, 
секретар учнівської комсомоль
ської організації.
Ланкові виробничої бригади: 
Ольга ДВОРЖАК, Ганна КРА
ВЕЦЬ, Зоя МОТОРНЮК, Надія 
ДОВМАТ, Марія ДЕМЧУК.

Ровенська область, УРСР.

♦

ЗАВЖДИ З
НА Сергія Кохапенка 

більшість механіза
торів колгоспу імені 

Щорса поглядають з доб
рою заздрістю. Хороших 
успіхів добився тракто
рист: на його рахунку - 
500 гектарів зяблевої 
оранки.

Молодий ком у н і с т 
знає, що техніка ство
рена для того, щоб по
легшити 
закликає
Пленум ЦК КПРС. То-

му не відає простоїв йо
го «ДТ-54».

Любить і береже Сер
гій свого сталевого коня, 
тому на ремонт витра
чається мало часу і кош
тів.

Петро Тимофійович 
Каюда, бригадир першої 
комплексної бригади, ка
же:

\ — В нинішньому році
всі механізатори нашої 
артілі добре попрацюва
ли на оранці зябу. По цій 
роботі наш колгосп зай
няв у районі першість —

працю, до чого 
листопадовий

ПРАЦЮВАТИ ТАК УСІМ
говорили виступаючі ком
сомольці.

Декілька разів на зборах 
згадувалось прізвище Світ
лани Лихоліт. Вона не спла
чує членських внесків і має 
заборгованість за декілька 
місяців. Не дуже любить 
дівчина і працювати. На
віть у заготівлі кормів, ко
ли там трудились всі ком
сомольці, вона не брала 
участі.

— Найгірше те, що вона 
у нас не одна. Є ще й 
інші такі, — говорить у сво
єму виступі Є. Ярошевська. 
Вона називає прізвище Іва
на Захарченка, Миколи Ко
робки, Паші .Дзеркаль. Не 
стала для цих комсомоль
ців праця першою необхід
ністю.

— А що це за член 
ВЛКСМ, який не хоче пра
цювати? — дивується 
Л. Ковтун.

Є в колгоспі два таких 
комсомольці — Микола 
Вергун і Василь Сидоренко. 
Вергун навіть школу меха
нізаторів закінчив. А от 
працювати хлопці не хочуть, 
вештаються без діла.

— Нічого панькатись з 
такими. Потрібно, щоб во
ни кожен день, кожен час 
відчували осуд товаришів,

РІШЕННЯ ПЛЕНУМУ ЦК КПРС 
КЛИЧУТЬ ДО НОВИХ ПЕРЕМОГ

У дружбі з наукою

МІСЯЦІВ ц. р.

ПІСЛЯ визначної події — Пле
нуму ЦК КПРС пишемо цей лист. 

•Хочемо розповісти про свої успіхи, 
досвідом роботи поділитися, ну, й заче
пити деякі питання, що цікавлять і хви
люють нас, свинарів.

Отже, спершу трішки арифметики. 
Кожна з нас за десять місяців ц. р. 
одержала, маючи лише по десять основ
них свиноматок, по 519 — 520 ділових 
поросят. На кожні сто гектарів ріллі в 
третьому відділку радгоспу, де працю
ємо, виростили по 147 голів молодняка, 
в той час коли інші відділки мають по 
80 — 90 голів. Понад 25 тисяч карбован
ців прибутку вже дала радгоспу наша 
свиноферма. Центнер свинини на відго
дівлі у нас коштує в середньому 56 кар
бованців ЗО копійок, при плані 70 кар
бованців. Жодне порося в цьому році на 
фермі не загинуло.

В чому ж, як прийнято говорити, 
«секрет» успіхів? Кажуть, любов до пра
ці, до обраної професії вирішує успіх 
справи. Ми б сказали, що це не зовсім 
точно, вірніше, неповно. Як би не лю
бив свою справу, та якщо ти стоїш 
осторонь науки, не дружиш з нею, якщо 

---------- св0,х дідів і 
резуль- 
і поля- 
роботу,

трудишся за методами 
прадідів, то, безумовно, бажаних 
татів не матимеш. Наш же успіх 
гає в тому, що любимо свою 
дружимо з зоотехнією.

Ось приклад. Довідалися, що 
нення поросят ультрафіолетовими про
менями за допомогою кварцових ламп 
зразу ж після опоросу запобігає бага
тьом захворюванням молодняка. На від
ділку такого обладнання не було. Та не 
відступили від головного ветлікаря рад
госпу М. П. Соколова і зоотехніка В. X. 
Житель, поки радгосп його не придбав. 
Зараз поросята кожного дня приймають 
цілющі промені.

Вже на п’ятий день після опоросу по
чинаємо підгодовувати поросят кашею, 
до якої додаємо біоміцін, риб’ячий жир, 
сірчано-кисле залізо і вітамінізовані

опромі-

ПРАПОРЦЕМ
&

на 102 проценти 
ли план. І все ж 
Коханенко навіть 
кращих відзначився, 
це й 
колгоспі.

Де б не працював ко
муніст Коханенко, — на 
сівбі, на збиранні, на 
оранці зябу, — завжди 
ііого трактор прикрашає 
червоний прапорець пе
реможця.

Г. ШЕВЧЕНКО.
Кіровоградський 
район.

викона- 
Сергій 
серед 

За 
поважають його в

говоритьвсіх людей, 
Є. Підріза.

— Особливу роль в цьо
му повинна відіграти стінна 
преса, — наголошує Ольга- 
Павленко. — Потрібно у 
кожному номері дошкульно 
критикувати нероб і леда
рів. А у нас цього ще немає. 
Ось, наприклад, редколегія 
п’ятої бригади працювала 
абияк. Стіннівки виходили 
нерегулярно і нецікаві. То
му вони й не приносили 
відчутної користі.

Дісталось на цих зборах 
тим, хто не любить працю. 
Декого примусили-таки доб
ре задуматись.

Уважно вислухали при
сутні виступ секретаря парт- 
організації П. Л. Марга- 
рида, який підказав ряд 
заходів, спрямованих на 
ліквідацію недоліків у ком
сомольській роботі.

Збори обрали новий ко
мітет, який знову очолила 
комуністка Люба Слюса
ренко.

П. ХОМУТЕНКО, 
інструктор при комсор
гу обкому ЛКСМУ Но- 
воукраїнського колгосп
но-радгоспного терито
ріально-виробничого уп
равління. 

дріжджі. Антибіотик «біовітін» та жа
рене зерно даємо поросятам з першого ж 
дня їх появи на світ. Обов’язково одер
жують тварини мінеральну підкормку — 
крейду, палену цеглу. Обратом почина
ємо напувати тварин з двадцятнденного 
віку.

Дехто може заперечити, мовляв, не в 
кожному колгоспі, радгоспі все те, що 
ми перерахували, є. Не було б і у нас 
всього цього, якби не наполягли на своє
му, не вимагали від керівників радгос
пу.’ У розмовах з свинарками сусідніх 
колгоспів довідувалися, що багато з 
них і поняття не мають про різні там 
опромінювання, антибіотики, біоміцин 
тощо, не говорячи вже про те, як і ко
ли їх використовувати, вживати. І в цьо
му винуваті, вважаємо ми, спеціалісти 
господарств, які, або почувають себе без
турботно, або ж і самі не дружать з на
укою.

Працюючи на свинофермі, ми поміти
ли таку особливість: кожне порося через 
кілька днів звикає до одного соска. І що 
ж виходить? Допустимо, що в свиномат
ки сім поросят. Отже, і «працює» у неї 
тільки сім сосків, а решта не діють. Як 
показує практика, в ці соски, що раніше 
не діяли, після другого опоросу посту
пає значно менше молока. І те порося, 
якому дістанеться такий сосок, хиріє, 
вигляд у нього набагато гірший, ніж у 
тих його ровесників, що користуються 
одним із раніше «вживаних» сосків.

Тому ми зараз застосовуємо групове 
утримання свиноматок — по дві — три 
голови в одній клітці. При такому спо
собі порося підходить до будь-якої з 
свиноматок і тому недіючих сосків не
має.

І ще одна, здавалося б, проста де
таль. Підгодівлю поросят молоком про
водимо тільки від спеціально виділених 
одних і тих же корів. В результаті хо
рошого догляду добилися стопроцентно
го виходу ділових поросят.

Часто доводиться чути від колег по 
роботі з деяких колгоспів і радгоспів 
нарікання на низьку оплату праці (ба
гато свинарок дивуються, коли довіду
ються, що ми одержуємо в середньому 
щомісяця дев’яносто й більше карбован
ців). А коли докопаєшся до суті, то ви
ходить, що нарікання безпідставні: які 
трудові показники, така й оплата. Отже 
висновок тут один: треба краще, про
дуктивніше і вміло працювати.

Н. САХНЮК, А. ТЮРИНА, 
Н. ТЕЛ ИСНИЧЕНКО, 

свинарки третього відділку рад
госпу Олександрійського цукро- 
комбінату.
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І ЕЛЕКТРОННА ИШШ І
_!1 п р о м і її ь - >

> л иіі1е $ Ю хвилин потрібно новій електронній 
| цифровій обчислювальній машині «Промінь», щоб
< знайти розв язання складних систем диференціаль-
> них та лінійних алгебричних рівнянь. її обслуговує

І
 один оператор-обчислювач. «П ромінь» створений

науковими співробітниками Інституту кібернетики

АН УРСР під керівництвом академіка АН УРСР 
В- М. Глушкова.

На знімку: голова державної приймальної комісії 
академік Анатолій Олексійович ДОРОДНЩИН,мо
лодший науковий співробітник Інститути кібернети
ки Алла ДОРОДНЩИНА та директор інституту 
академік АН УРСР Віктор Михайлович ГЛУШКО 
біля нової електронної машини «Промінь».

Фото К. ШАМШИНА. (Фотохроніка РАТАУ).
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мешкають в 
Олександрій-

зяб, а школярі 
і спалили сухі

КЕЗ АВАРІЙ І порушень | 
** правил вуличного руху ? 

працює водій Кіровоград- с 
ського автобусного парку < 
Микола Панкратов. В ни- г 
нішньому році місячні ви- і 
робннчі завдання він пере- < 
виконує, заощадив більше < 
півтори тисячі літрів паль- < 
ного. >

На знімку: Микола ПАН- г 
КРАТОВ. • 5

Фото М. СЛВКУНОВА. |

КОМУНАРА^

□ АРАЗ, коли радянський 
** народ приступив до по

будови комунізму, ми по
винні самовіддано, добре 
працювати і обов’язково 
вчитися.

На превеликий жаль, ро-
----------------------------

\7 ПІЩАНОМУ Броді, на 
вулиці Ворошилова є 

$два комунальних будинки. 
«Кілька років тому на одно- 
|му з них замінили солом’я- 
їиу покрівл® на шиферну. 
>Добра це справа, але, на 

® ччл^л/чл/^чллл/чллллАллл<лч^жаЛЬ, ДО КІНЦЯ її НЄ ДОВЄЛИ.

Учнівська 
КУКУРУДЗА
ТОРІК 26 гектарів виділи

ло правління колгоспу 
імені Жданова для учнів
ської виробничої бригади 
Озерської середньої школи. 
Колгоспні трактористи ви
орали на 
визбирали 
коріння, потім добре угної
ли відведену ділянку. Біль
ше 200 тонн перегною-сип- 
цю вивезли до передпосівної 
культивації.

Качаниста росла стрімко. 
Кожен, хто проїжджав ми
мо, любувався учнівськими 
гектарами. Восени учні жар
тома радили керівнику ви
робничого навчання М. П. 
Діденку:

— Не заходьте далеко в 
кукурудзу, а ТО заблуди
тесь.

По два — три качани ви
росло на кожній стеблині. 
Правда трохи перешкодили 
суховії, які дули в період 
наливання зерна. Не всі ка
чани через це були повними.

Збирали кукурудзу в 
позаурочний час. Правління 
колгоспу виділило машини 
для перевезення качанів 
на тік, організувало харчу
вання школярів. Протягом 
неповних 12 днів весь уро
жай був перевезений і від
сортований. Через руки 
юних хліборобів пройшло 
1594 центнерів кукурудзи. 
На початку листопада кол
госп завершив план прода- 

_ жу янтарних качанів.
Коли підбили підсумки, 

то в середньому по колгос
пу вийшло по 32,4 центне
ра зерна з кожного гектара. 
Учнівська виробнича брига
да перевершила цю цифру: 
на її ділянці одержано но 
41 центнеру з гектара. 
Правління артілі високо 
оцінило зусилля школярів, 
оголосило їм подяку.

М. КОВАЛЕНКО, 
рахівник колгоспу іме
ні Жданова.
Новогеоргіївський район.

ЗА. ВТ РА—ДЕНЬ АФРИКИ

I

і

_  День Африки. Його відзначає все прогресивне людство, 
проходить під лозунгом «Свободу всьому континенту»,

«А_______ у ----------- „„„опАПМо ДЖпИКИ СКИНУЛ ................

Цей

1 ГРУДНЯ
В»« з^’а^’б'їльше^чотирьох п’ятих на^елеііня Африки скинуло ланцюги^ко- 

лоніального рабства. На карті континенту з явились ліо- Ді Д Р' ’
Гана. Малі й Інш., які успішно добиваються економічної незале/КносіЬ Алжір став 
віліним. Імперіалісти прагнуть ще тримати в к0Л0Дп1ДД”1инязал^аЇрики сті?- 
>9 мільйонів африканців. Та недалекий той день, коли всі народи Африки

'УТЬ Натхненні Декларацією ррганізїції Об’єднаних; НІацій' 
лежності колоніальним країнам і народам. ПРИЙДЛТ^ 3ПОТИЦ імперіалізму 
Союзу, народи Африки ведуть самовіддану боротьбу ДР°ДИ ' в

Радянська держава подає всебічну допомогу молодом "раХіках Москви 
радянських игзах підготовляються спеціалісти. На заводах і фабриках Москва, тТйших^Іст проходять
міств, що створюються в молодих африканських Д Р к'иих країнах буде 

Хко"РИЯпНромнсловост1 1 електростанцій та 

бЛ,,3Наро1и йдянсько^Тоюзу висловлюють свою солідарність з народами 

ЛФ1>На' знімках: (вторі) плакат художника В.Иаркнова:ДДЙЙ 
Нана Апабська Республіка. Учбовий центр по підготовці механізаторів с льського 
господарства, створений при сприянні радянської 01
нізації. ‘ґ

райкому
Комайгород-т.

«Пропозицій не маю». Під 
таким заголовком у нашій 
газеті за 28 вересня ц. р. 
була надрукована критична 
замітка про незадовільну 
організацію торгівлі книга
ми в Маловисківському 
культмазі № 11.

Як повідомили редакцію 
голова правління Маловис- 
ківської райспоживспілки 
т. Галюк та секретар Мало- 
висківського 
ЛКСМУ 
ський, факти при перевірці 
підтвердилися. Замітку об
говорено на районній нараді 
працівників книжкової тор
гівлі. За грубе і нетактов
не- ставлення до покупців 
завідуючому культмагом 
т. Діордіці оголошено суво
ру догану з попереджен
ням, що при повторенні по
дібних випадків до нього 
будуть вжиті більш рішучі 
адміністративні заходи.

Зараз у культмазі книги 
розставлені по полицях і від
ділах. до яких покупці ма
ють вільний доступ.

ВИЩЕ ЗАСУКАЙТЕ рукава, 
[СЕМЕНЕ ЮХИМОВИЧУ

До шалівок не прибили стіч
ні жолобки, а тому дощова 
вода, особливо у вітряну по
году, стікає по глиняних сті
нах. Крім того, стіни не ма
ють фундаменту чи відмост- 
ки. Вода потрапляє під сті
ну, від чого утворюються 
канави. Все це примушує 
щороку робити, так би мо
вити, капітальну помазку 
приміщення, на що йде 
близько ста карбованців.

— Валиться приміщен
ня, — звертаюсь до Семена 
Юхимовича Ганзенка, за
відуючого комунгоспом. — 
Пропадає народне добро...

— А що я можу вдія
ти? — резюмує той.

— Поставте стічні жолоб
ки й фундамент.

— Не виділяють на це 
грошей, нехай розвалюєть
ся...

— А тоді ж що?
— А опісля, як стане не

придатним. створимо комі
сію, складемо акт і прода
мо.

Он який вихід з станови
ща вбачає Семен Юхимо
вич: зробити приміщення 
непридатним і списати його.

До чого ж це приведе?
Комісія, бачите, акта на- 

I пише тоді... А чи не можна 
І цю комісію створити тепер, 
‘скласти акта про незадо

вільне утримання комуналь
них приміщень? Чому б 
цін комісії не порекоменду
вати Семену Юхимовичу 
мислити по-господарськи.

Зауважимо, що в аварій
ному стані перебуває бага
то будинків, які знаходять
ся у віданні комунгоспу.

Одним словом, вище за
сукуйте рукава, Семене 
Юхимовичу! Не спогляда
ти, а діяти треба!

В. ВАРЕНЬЄВ, 
вчитель.

Иовоукраїнський район.

С

ЖІННУ-МАТІР
У КОЛГОСПНОМУ Бу- 
•* динку культури відбув

ся вечір «Радянська жін
ка — активний будівник ко
мунізму». В яскраво освіт
леному танцювальному за
лі було організовано ви
ставку рукоділля, дитячого 
одягу, кулінарії. Колгосп
ний повар Яків Сафронозич 
Неділько показав, як готу
вати м’ясні, овочеві, фрук
тові страви.

Вечір відкрила член жіно
чої ради, агроном колгоспу 
Г. Д. Розка. З доповіддю 
«Радянські жінки — актив
ні будівники комунізму» ви
ступила вчителька місцевої 
школи 3. О. Іванченко. Ко
ротко охарактеризувавши 
неоціниму роль радянських 
жінок в роки Великої Віт- 

^.чизняної війни і в післяво- 
йєнний період, вона поряд з 
сіменами славнозвісних жі- 
"нок країни називає тих, хто 
Ідобився високих показни- 
Іків у боротьбі за врожай, 
«за збільшення виробництва 
іпродуктів тваринництва. 
|Це — ланкові Надія По- 
Інурко, Марія Неділько, 
• Ганна Талат, свинарка Паша 
|Панченко, доярки Зіна Ло- 
|тар, Марія Орел, Ліда !ван- 
Хченко, Зіна Ромазан. Це 
0вони — Марія Орел та Ліда 
21ванченко — взяли зобов'я
зання одержати від кожної 
Іфуражної корови по 2.400 
їкілограмів молока. Ще мі- 
?сяць тому своє зобов’язан- 
|ня доярки з честю вико
нали.

бітникам, які 
гуртожитку 
ського авторемонтного за
воду, ні вчитися, ні відпо
чивати немає можливостей. 
Коли закінчується трудо
вий день, в гуртожитку по
винно бути тихо, бо саме 
в цей час учні вечірніх 
шкіл, студенти-заочники ма
ють можливість посидіти 
над підручниками. Але де
хто з наших комсомоль
ських ватажків, мабуть, 
вважає, що танцювати кож
ного дня — це і є справж
ній відпочинок. Як тільки 
вечоріє, в коридор вино
ситься радіола і до пізньої 
ночі в кімнати вриваються 
дикі викрики та надокучли
ва музика.

Я не проти танців, на
приклад, в суботу, неділю. 
Але ж не кожного дня!

Членам ради гуртожит
ку треба подумати про те, 
як краще налагодити від
починок робітників.

В. ЛАГУШ.
м. Олександрія.

Після доповіді районний 
суддя Є. В. Новикова роз
повіла про захист радян
ськими законами інтересів 

СЛАВИЛИ ЛЮДИ
кос-
ШКІ-

ВИ-

жінки, матері і дитини. А 
медпрацівник В. І. Ліненко 
дала поради з питань 
метики, про догляд за 
рою обличчя, рук.

В залі серед жінок 
явилось двоє іменинниць. 
Це сорокадев’ятирічна кол
госпниця, багатодітна мати 
Наталія Мусіївна Киричен- 
ко і дев'ятнадцятирічна до
ярка Ганна Овчаренко. Від 
імені правління артілі сек
ретар парторганізаціі І. П.

НА СВОЄМУ МІСЦІ

навіть
Мов-

ґ> АСИЛЯ не мучили 
сумніви і роздуми: куди 

піти працювати. Закінчивши 
десять класів, він вирішив 
не залишати рідне село, а 
піти в колгосп. Тільки рі
шенням — стати доярем, 
він трохи здивував своїх 
товаришів. Дехто 
пробував кепкувати.
ляв, хлопець, а йде працю
вати на «жіночу» роботу. 
Та це не зупинило Василя 
Придвору.

Не злякали його і трудно
щі, з якими довелось зустрі
тись на фермі. Закріпили за 
ним 14 корів. Від незвички

РАЗВОДА 
ДОКОРЯЛА

З докором газвода 
доводила дніпровій:
— І хто таке збрехав, 
що світ наш без чудес: 
завмаг лиш дім «одгрохав» 
на воді газовій, 
а на якійсь простій 
будують цілу ГЕС.

— Панько! Ой буде тобі
жарко.

Щоб ти не пив, немає 
дня.

— Е, ні, колись я випив
чарку,

Тепер не п’ю ніколи я. 
Не вірте, люди, 

ви нікому —
Про мене брешуть 

навмання.
випив... років десять 

тому, 
похмеляюся... щодня.

Юрій ФРЕНКЕЛЬ.
м. Кремгес.

Стельвага та голова Т. І. 
Шевченко поздоровили іме
нинниць і вручили їм цінні 
подарунки. Приймаючи їх, 
Наталія Мусіївна сказала:

— Я прожила майже пів
сторіччя. Довелось пережи
ти війну, розруху. Зараз □ 

наших хатах достаток. Хо
четься лише одного — щоб 
був мир на всій землі, щоб 
наші діти ніколи не знали 
страхіття війни. І ще в мене 
одна заповітна мрія — по
жити при комунізмі.

На закінчення вечора 
жінки подивилися тематич
ні фільми з питань побуту.

В. ГАВРИЛЕЦЬ.
Колгосп «Шлях Леніна» 
Онуфріївського району.

за день стомлювався. Особ
ливо ж важко було вставати 
о п’ятій годині ранку. Та 
тут Василь виявив таку 
впертість і наполегливість, 
якій можна позаздрити.

У змаганні серед доярок 
колгоспу імені Свердлова 
Компаніївського району Ва
силь займає тепер третє 
місце. Він не тільки працює, 
а й навчається заочно в 11 
класі Губівської середньої 
школи.

В. ПЕРЕВЕРЗЄВ, 
учень 9 класу Губівської 
середньої школи Ком
паніївського району.



Дмитро Хоаєндро

ту £ ЗНАЮ, чи буду я ще раз в Америці і як швидко. Може, ніколи 
не доведеться: дуже далеко. Не побачу гамірних вулиць безсонного 

Манхеттена, не пройдусь тихими скверами Вашінгтону, де білки кормляться 
з рук, не почую, як під золоченим куполом Радіо-сіті, який сховав від спеки 
сім тисяч чоловік, хор дівчат виспівує: <О Америко!».

О Америко, — автостради між містами, оброслі не деревами, а бензоко
лонками, затишні газончики біля особняків, де щастя схоже на стрижену 
траву...

Згадати ще про каліфорнійські пальми? Не згадується. Црписати про кри
жане сяйво скляного будинку в Чікаго? Не пишеться. Розповісти... Про що ж?

Як не велика і строката ти, Америко, одна невеличка історія заступила твої 
будинки і дороги, і все, що пронеслось і забудеться. А вона, ця історія, яка 
трапилася якраз в ті дні, коли я перебував там. на другому краю світу, не за
будеться ніколи.

Ось її я й хочу розповісти...

І.
ЖДАТИ кричала:

— Навіщо тобі італійка?
І тихенько і ласкаво запитувала його в темряві ко

ридору, коли він пізно повертався додому:
— Кларенс, навіщо вона тобі? — І плакала.
Вона боялась: це не приведе до добра. 1 не в тім, якщо 

признатися, було горе, що Джульетта народилася іта
лійкою і росла католичкою. Бог католиків — теж бог 
кінець кінцем. Занадто вже красивою, за словами Кла
ренса, була вона, ця сама Джульетта, донька хазяїна 
маленької, на три столики, закусочної в Греніч 
Віледж.

А красива дівчина, вина навіть сама не помічає то
го, як багато вимагає. Мимоволі і неминуче настає 
момент, коли вона, ставши перед дзеркалом, бачить 
себе в іншому платті, з іншою зачіскою і навіть з ін
шою усмішкою. Некрасива теж мріє, але й тільки. 
Зітхне, та й забуде. А красива впевнена, що все, чим 
набиті великі вітрини магазинів Гімблса чи Мейсісл, 
повинно і могло б належати ҐЇЇЕ 1 сусіди чешуть язи
ками про все це голосніше. Сусіди люблять голосно 
співчувати чужій невдачі. Вони знаходять в цьому полег
шення для себе. У красивої дівчини немов відкриваю
ться очі. Вона зітхає, але не забуває нічого. Вона 
несправедливо відчуває себе обманутою, обкраденою. 
І вона стає злою і безпощадною. Чи до усмішки 
вже тут!

Добре, якщо Джульетта розпізнає раніше, як мало 
може дати їй зараз Кларенс, і відштовхне його, йому 
буде боляче, але все це проходить. А якщо і вона 
захопиться безпечно, повірить у випадок? Тоді не .зу
пинити нещастя. Молодість сліпа. Ось чому вона буває 
сміливою, хоч це не сміливість, а лише безрозсудство.

Сестричка Айрін сміялася:
— Певне, Джульетта прекрасно вміє жарити піццу, 

мамо, ось Кларенс туди й бігає.
Чому б їй не сміятися, між іншим, Айрін? Адже 

вона навчалася в коледжі, тому що Кларенс ходив 
з мітлою біля отеля «Гамільтон».

А піццу їв весь Нью-Йорк. Круглий пиріг з гаря
чими помідорами, жирним м’ясом і шматочками соко
витих сосисок обпалював ныо-йоркцям пальці на Брод- 
веї і на околицях. І вважалося, що італійців можна 
любити лише за їх особливий пиріг, який вони пере
везли з собою через океан. Коли це було? Рік чи сто 
років тому? Клэренс не знав.

Він не слухав ні матір, ні сестру. Він любив Джуль
етту просто так. Він кохав, тому що кохав.

Познайомилися вони там, в закусочній її батька, 
в Греніч Віледж. Закусочна дивилася двома вікнами 
на тісну, напівтемну вулицю, далеку від міських го
телів з галантними порт’є і гігантськими автоматични
ми ліфтами, від театральних під’їздів, палаючих хо
лодними вогнями реклам, і скляних барів, які прогля
даються наскрізь з П’ятої на Шосту авеню. В Гре
ніч Віледж звечора до світанку, не спалахуючи, під
тримувався рівний нічний морок. Тихі і вузькі тротуа
ри тиснулись до сумних будинків в чотири—п’ять по
верхів, немов би давно залишених мешканцями.

Але життя було тут більш безсонним, ніж на Брод- 
веї. Воно гніздилось в підвалах, в кам’яних закавул- 
ках об’ємних будинків старого села Грінвіча, яке 
давно стало і старим містом, але ще зберегло свою

*) Публікується з журналу «Юность».
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першу назву. Правда, Греніч Віледж все частіше нази
вали ще й американським Монмартром, тому що десь 
тут збиралися бідні художники і поети. Кларенс їх 
не бачив. Певно, вони сиділи і мовчки пили своє віс
кі. Так, як і всі.

У кого не було грошей на віскі чи на вхід в дансінг, 
ті стояли біля машин і витирали їх задами, ощадливо 
розкурюючи сигарети і, роблячи вигляд, що їм або ду
же весело, або нестерпно скучно (як вже складеться 
вечір, чи, краще сказати, ніч!). Вони тупцювали біля 
чужих веселощів і посміхалися чужими усмішками.

Кларенс з друзями теж постояв трохи біля входу в 
кабачок, над яким під одинокою лампочкою неохайно, 
як напівзірваний забутий прапор, гойдалася жовта ви
віска з галасливою назвою: «Ну й що?». З підвальчи-

ків на вулицю, мов дим крізь щілини, просочувалася 
музика, розпираючи тісні стіни. Там танцювали. Де
кілька дівчаток в кольорових штанцях дещо нижче ко
лін стояли біля зашторених вікон підвальчика: слухали 
саксафон, погойдуючи в такт гострими плечима.

Переставши кривлятися, дівчатка метнули погляди 
на гурт нових хлопців. Френк плечем штовхнув Кла
ренса в їх бік. Добре б їх запросити, але вхід кошту
вав долар для кожного, а, окрім того, там, внизу, по
трібно було пити.

Кларенс запропонував друзям краще пересікти вули
цю і з’їсти дешевого пирога в справжній італійській 
піццерії. І вони піднялися по двох збитих сходах і за
йшли у вузькі двері між каламутними, блідоосвітлени- 
ми вікнами.

Очевидно, сама доля привела його сюди.
Сіли за непокритий стіл, і Джульетта принесла ве

ликий пиріг на сковороді, величиною майже з автомо
більне колесо. Сковорода зайняла всю середину стола. 
Збоку Джульетта поклала купку паперових салфеток, 
які заміняли тут тарілки і виделки.

Піццу швидко розламали руками.
Товстун Френк постукав Кларенса по коліну і, кив

нувши на Джульетту очима, шепнув:
— Дивись, яка!
А то б Кларенс міг і не помітити її, як знати.
Кларенс поклав на стіл папір з недоїденим шматком 

пирога.
Джульєтта стояла біля кахляної стіни. Біля білої 

кахляної стіни. В червоному платті. З маленьким білим 
фартушком в руці. Вона* щойно зняла з себе фартух, 
збираючись, очевидно, закінчувати роботу, і тепер 
стояла і чекала, коли останні гості з’їдять свій пиріг.

Ця червона пляма її плаття на білому кахлі здалася 
Кларенсу його власним серцем.

Він доїв пиріг і випив дві склянки крижаної води.
Пізніше він дізнався, що біла кахляна стіна була 

стіною величезної, як вагон, печі, яка зникала в гли-

бинї кухні. Біля неї кожної цоби далеко за північ, без 
кінця потіючи, працювали батько Джульєттв містер 
Паоло Догетті і її братік Енріке, якого на, вулиці часті
ше називали Річ.

— Хлопці, — сказав Кларенс, — якщо ви всі разом 
не пошкодуєте три долари і дасте їх мені до кінця 
тижня, я запрошу її. потанцювати в той самий кабачок 
під безглуздою вивіскою «Ну й що?».

Для когось цс було «Ну й що?», а для Кларенса — 
все на світі.

Через багато днів Кларенс запитав Джульетту, чому 
вона тоді пішла з ним. Вона сказала:

— Тому, що ти мене покликав. З іншим не пішла б.
Вони не могли більше ніде зустрічатися, крім як в 

піццерії, де Джульєтта працювала. З дня на день, з но-, 
чі в ніч. І Кларенса, звичайно, швидко помітили і містер 
Догетті і Річ. Після розмови з батьком Джульєтта по
просила-Кларенса ніколи не приходити до неї, в Греніч 
Віледж. Вона сама пообіцяла вирватися звідти. Але ви
рватися можна було тільки назавжди. Хай він візьме її.

Кларенс стояв біля дверей піццерії. Джульєтта диви
лася йому в очі. Біля печі, у вузькому проході, її чекав 
Річ, розмахуючи кухонним ножем в довгій руці.

— Добре, — сказав Кларенс Джульєтті.
— Я не кажу тобі: прощай, — прошептала вона. — 

Бувай.
— Жди, — сказав він.
Вийшовши з піццерії, Кларенс озирнувся, побачив за 

скляними дверима худеньку дівчину з чорним до плеч 
волоссям і відчув, що не зможе жити без неї. В цю ж 
мить, як тільки закрилися двері, він відчув це. І він ві
рив, що буде завжди з нею. І вона вірила, що буде з 
ним. Вони обоє вірили.

Містер Догетті не вірив нікому. Він хотів покласти 
декілька важких брил на небезпечні надії дочки. Як на 
могилу. Закінчивши роботу, він вийшов на подвір’я 
свого будинку і побачив довгу тінь там, де лежала ку
па старих ящиків з-під макаронів. То стояв Кларенс. 
Він повернувся, не відійшовши й трьох десятків кроків 
від піццерії. Він був тут, можливо, годину, а то й біль
ше. Він дивився на вікно, щоб побачити, як Джульєтта 
махне простирадлом, розбираючи свою постіль. 1 тільки.

Тут, в Греніч Віледж, був все ще рай для закоханих. 
Там, де жив Кларенс, ніякого подвір’я не знайдеш і в 
спомині, щоб сховатися і стояти ось так. Стіни, стіни, 
стіни з усіх боків вулиці. Із свого вікна він бачив теж 
лише інші вікна. Нізащо не додумаєшся, де чиє.

А тут було куди простіше.
Містер Догетті підійшов до Кларенса і попросив його 

сісти на ящик. У містера Догетті було зім’яте з одного 
боку обличчя, чи то раною, чи то хворобою. Запала що
ка надавала йому своєю нерухомістю якусь невловиму 
жорстокість. Містеру Догетті було легше розмовляти з 
таким рослим хлопцем, як Кларенс, коли тон сидів.

— Ти де працюєш? — запитав містер Догетті.
Кларенс мовчав.
— Ти метеш вулицю біля отелю? — запитав містер 

Догетті.
— Ще й мию її інколи, — сказав Кларенс.
— Ти, певно, не це хотів робити, Кларенс, га? — за

питав містер Догетті так просто, що у Кларенса пере
хопило горло при зітханні, і він лише відізвався:

— Угу.
— Ти мріяв вчитися?
— Угу.
— Ким же ти збирався стати?
— Чомусь лікарем, — сказав Кларенс. — Але потріб

но було заплатити не менше десяти тисяч доларів за 
навчання.

Тепер містер Догетті сказав:
— Угу. — І помовчав. — Цього не заробиш і за рік, 

коли навіть будеш підмітати весь Нью-Йорк.
Він говорив тихо, робив болісні паузи між фразами і 

здвигував плечима. Він не був винен, що Кларенс на
родився без щастя.

— Я теж мріяв... мати свою макаронну фабрику, — 
сказав він. — Для цього я приїхав до Америки. Тут я 
поховав дружину, так і не ставши фабрикантом. 
1 Джульєтта не діждеться, поки ти станеш лікарем. 
Краще заходь потім.

— Я люблю її.
— Тоді тим більше. Прощавай.
— Чао! — сказав Кларенс по-італійськи, як говорив 

Джульєтті, і глянув на її вікно.
— До речі, — почув він, — Річ може вбити тебе, то

му що він теж дуже любить сестру. А я допоможу 
йому. 1 ми по-своєму будемо праві. Чао!

Містер Догетті чекав для дочки зовсім іншого жени
ха. Але він нікуди не випускав Джульетту з піццерії. 
Та й вона сама не відпрошувалась ніколи, раз потрібно 
було працювати. А принци в піццерію не заходили.

(Далі буде).
2..............   ........ ... ф

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ
І) ПАМ’ЯТЬ перемоги над 5 Наполеоном на Двор-

■ цовій площі в Петербурзі в1 1829—1834 рр. за проектом
2 архітектора А. А. Монфер-
■ рана була створена і вста-
■ ловлена Олександрівська ко- 
2 лона.
2 Вона виготовлена Із су-
■ цільного пласта, якого на

і протязі двох років виламу- 2 вали в районі Виборга в 
2 Пютерлакському кар’єрі па 

і березі Фінської затоки. ,

Цікаво відзначити, що 
«Александрийский столп» є 
найбільшим в світі граніт
ним монолітом (висота 47,5 
метра, діаметр 3,66 метра, 
вага близько 600 тонн). Ха
рактерна особливість поля
гає в тому, що колона вста
новлена на фундаменті без 
будь-яких кріплень і три
мається тільки силою своєї 
ваги. Цей монумент вище 
Вандомської колони, вста
новленої в Парижі, і коло
ни Трояна в Римі.

Редактор П. МАРЧЕНКО.^'
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