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Інформаційне повідомлення
про Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії України

6 грудня на ранковому і вечірньому засіданнях Пленуму_ виступили товариші:
М. 0. Соболь (перший секретар Харківського обкому КІІ України), В. І. Дрозденко 
(перший секретар Київського обкому КІІ України), 0. П. Ляшно (перший секретар 
Донецького обкому КІІ України), В. Ф. Гогін (директор Лисичанського хімічного ком-« 
бінату Луганської області), В. Г. Комяхов (перший секретар Полтавського обкому 
КІІ України), В. 0. Терентьев (міністр будівництва УРСР), М. П. Толубеев (перший 
секретар Дніпропетровського обкому КІІ України), В. К. Клименко (голова Україи-» 
ської республіканської ради професійних спілок), Ф. Г. Мартинов (перший секретар 
Кіровоградського обкому КІІ України), 3. І. Некрасов (директор Інституту чорної 
металургії Державного комітету Ради Міністрів СРСР по чорній і кольоровій мета
лургії, Дніпропетровська область), В. В. Шевченко (перший секретар Луганського 
обкому КП України), М. В. Консовський (директор радгоспу імені’Комінтерну Чор- 
войаївського району Черкаської області), П. П. Козир (перший секретар Вінницького 
обкому КП України), С. 0. Сєріков (директор запорізького заводу «Комунар»), І. К. 
Лутак (перший секретар Кримського обкому КП України). .

Пленум продовжує роботу. '
7 грудня 1962 року на Пленумі Центрального Комітету КП України тривало 

обговорення доповіді товариша М. В. Лідгорного •—* Завдання Комуністичної партії* • г

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рій видання VI 
№ 148 (655) Неділя, 9 грудня 1962 р. Ціна 2 коп.

України по виконанню рішень листопадового Пленуму ЦК КПРС «Про розвиток еко
номіки СРСР і перебудову партійного керівництва народним господарством».

В дебатах на ранковому і вечірньому засіданнях виступили товариші: С. М. 
Андріанов (голова Держбуду УРСР), 0. А. Титаренко (перший секретар Запорізького 
обкому КП України), В. П. Жулянов (бурильник шахти «Гігант» рудоуправління іме
ні Дзержинського Дніпропетровської області), М. С. Синиця (перший секретар Одесь
кого обкому КП України), 0. І. Романюк (механізатор колгоспу «Нове життя» Ска- 
довського району Херсонської області), Ю. Н. Єльченко (перший секретар ЦК 
ЛКСМУ), І. М. Арковий (начальник Зборівського територіального виробничого кол
госпно-радгоспного управління Тернопільської області), 0. Ф. Ватченко (перший 
секретар Хмельницького обкому КІІ України), А. С. Кузьмич (голова Української 
ради народного господарства), П. 0. Дорошенко (перший секретар Чернігівського об
кому КП України), П. Я. Лісняк (голова Київського раднаргоспу), П. А. Корнійчук (лан
ковий колгоспу імені Леніна Арцизького району Одеської області), П. Я. Розенко (за
ступник Голови Ради Міністрів, голова Держплану УРСР), П. І. Комар (парторг Чер
нівецького обкому КІІ України в Іііцманському територіальному виробничому кол
госпно-радгоспному управлінні), М. С. Личагін (директор Харківського заводу імені 
Малишева).

На цьому обговорення доповіді закінчується.
З заключним словом виступив перший секретар ЦК КП України товариш М. В. 

Підгорний. - - V
Пленум одноголосно прийняв постанову: «Завдання Комуністичної парти Ук

раїни по виконанню рішень листопадового Пленуму ЦК КПРС» «Про розвиток еконо
міки СРСР і перебудову партійного керівництва народним господарством».

Пленум ЦК КІІ України розглянув організаційні питання.
Пленум обрав членом Президії ЦК КП України і секретарем ЦК КІІ України тов. 

В. Г. Комяхова, кандидатом в члени Президії ЦК КП України і секретарем ЦК КІІ Ук
раїни тов. І. С. Грушецького.

Пленум затвердив склад Бюро ЦК КП України по керівництву промисловим ви
робництвом. Головою Бюро затверджений секретар ЦК КІІ України тов. П. Ю. шелест.

Пленум затвердив склад Бюро ЦК КІІ України по керівництву сільськогосподар
ським виробництвом. Головою Бюро затверджений секретар ЦК КІІ України тов. 
В. Г. Комяхов. „

Секретар ЦК КП України тов. І. С. Грушецький затверджений головою Комітету 
партійно-державного контролю ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР.

Пленум ЦК КП України закінчив свою роботу.

на Пленумі ЦК КП України 6 грудня 1962 року
На початку доповіді товариш М. В, 

Підгорний говорить про історичне зна
чення листопадового Пленуму ЦК 
КПРС, який, виходячи з рішень XXII 
з’їзду і Програми КПРС, розробив такі 
політичні та організаційні заходи по пе
ребудові партійного керівництва еконо
мікою країни, що забезпечують даль
ший прискорений рух нашої країни до 
комунізму.

Наша партія — партія революціоне- 
рів-новаторів. Цю дорогоцінну рису 
знов яскраво продемонстрував листопа
довий Пленум Центрального .Комітету. 
З ленінською принциповістю він рішуче 
відкинув усе, що заважає нашому рухо
ві вперед, відкрив ще ширший простір 
для дальшого розвитку ініціативи і 
творчої активності мас, для зростання 
на цій основі продуктивних сил країни.

Рішення листопадового Пленуму ЦК 
знаходять все ширший відгук не тільки 
в нашій країні, а й за кордоном. Кому
ністи всього світу справедливо розціню
ють ці рішення як новий великий вклад 
у справу побудови комунізму. Нам 
сьогодні приємно відзначити, що кому
ністи України, весь український народ, 
разом з усією могутньою КПРС і наро
дами Радянського Союзу, одностайно 
схвалюють і гаряче підтримують істо
ричні рішення листопадового Пленуму 
Центрального Комітету КПРС.

Далі тов. Підгорний говорить про ве
ликі успіхи, яких досягла наша країна. 
Завдання семирічного плану по випуску 
промислової продукції і розвитку капі
тального будівництва рік у рік виконую
ться з перевищенням. В країні значно 
збільшилось виробництво зерна, забез
печено кращі умови для піднесення 
тваринництва. <
5, Вагомий вклад у загальнонародну 
справу побудови комунізму вносять і 
трудящі України. З початку семирічки 
промисловість республіки по випуску 
валової продукції перевищує контроль
ні цифри, приріст продукції за цей час 
становить 45 проц. проти передбачених 
38 процентів. Проведено велику роботу 
по нарощуванню виробничих потужнос
тей. ' Обсяг державних капітальних 
вкладень досягає 12,8 млрд. крб. і пе
ревищує кошти, вкладені в промисло
вість за першу і другу п’ятирічки по 
всьому Радянському Союзу. З 1959 р. 
на Україні стали до ладу понад 600 ве
ликих промислових підприємств.

Зростання виробництва промислової 
і сільськогосподарської продукції ство
рило можливості для дальшого поліп
шення матеріального добробуту трудя

щих. Роздрібний товарооборот держав
ної і кооперативної торгівлі в республі
ці збільшився на 33,2 проц. проти ЗО 
проц. за контрольними цифрами. В міс
тах і робітничих селищах з початку се
мирічки побудовано 56 млн. кв. метрів 
загальної площі жител, або більш як 
півтора мільйона квартир, і понад
тисяч житлових будинків у сільських
місцевостях.

Успіхи в розвитку народного госпо
дарства республіки, підкреслює допові
дач, були б ще значнішими, якби пар
тійні, радянські і господарські органи 
працювали краще, не допускали серйоз
них недоліків у своїй роботі, повніше 
використовували величезні можливості 
соціалістичної економіки, внутрішні ре
зерви, що є на кожному підприємстві і 
будові, в колгоспі і радгоспі.

Тов. Підгорний вказує на серйозні 
недоліки партійних комітетів у керівни
цтві - промисловістю, будівництвом, 
сільським господарством, говорить про 
великі завдання, які доведеться розв’я
зувати, у наступні роки. За проектом 
плану розвитку народного господарства 
України, вже на 1963 рік встановлюється 
приріст валової промислової продукції 
на 7,4 проц., а обсяг державних капі
тальних вкладень передбачено збільши
ти на 15 процентів.

Стара структура побудови партійних 
органів заважає своєчасно вживати за
ходів для усунення недоліків, породжує 
кампанійщину і декларативність в керів
ництві, не сприяє правильній розстанов
ці кадрів, кращому використанню їх 
знань і досвіду. Перебудова партійних, 
органів відповідно до рішень листопа
дового Пленуму ЦК КПРС ще вище під
несе відповідальність партійних органі
зацій в цілому і кожного комуніста 
зокрема за стан спраз у господарстві, 
дасть змогу більш концентровано спря
мувати всі сили партії, господарських і 
громадських організацій на якнайшвид
ше розв’язання головного завдання — 
створення матеріально-технічної бази 
комунізму.

Докладно спиняється доповідач на 
намічуваній організаційній структурі 
партійних органів в республіці. Він вка
зує, що для керівництва промисловістю 
буде створено приблизно 80 зональних 
(кущових) промислово-виробничих пар
тійних комітетів, яким будуть підпоряд
ковані партійні організації підприємств, 
розташованих у сільських місцевостях. 
Керівництво партійними організаціями 
підприємств промисловості, транспорту, 
зв’язку і будівництва, що розташовані в 

містах і приміських зонах, як і тепер, 
здійснюватимуть міськкоми і міські рай
коми партії. Очевидно недоцільно зали
шати міськкоми партії в тих обласних 
центрах, де сконцентрована основна 
кількість промислових підприємств об
ласті і де існують міські райкоми пар
тії. Такі міськкоми стають зайвою лан
кою і віддалятимуть обком партії по 
керівництву промисловим виробництвом 
від райкомів і первинних партійних ор
ганізацій.

В 19 областях буде створено по два 
обкоми КП України — по керівництву 
промисловістю і по керівництву сіль
ським господарством. В Закарпатській, 
Волинській, Ровенській, Тернопільській, 
Івано-Франківській і Чернівецькій облас
тях, де обсяг промислового і сільсько
господарського виробництва невеликий, 
залишається по одному обкому партії.

Для забезпечення партійного керів
ництва сільськогосподарським вироб
ництвом в кожному виробничому кол
госпно-радгоспному управлінні будуть 
створені партійні комітети. Всього за
мість існуючих 604 райкомів і міськко
мів партії, які зараз керують первинни
ми партійними організаціями в сільсько
му господарстві, буде 250 партійних ко
мітетів виробничих управлінь.

В ЦК КП України будуть створені Бю
ро ЦК по керівництву промисловим ви
робництвом і Бюро ЦК по керівництву 
сільськогосподарським виробництвом. 
Єдине керівництво всією економікою « 
культурою, всім комуністичним будів
ництвом в республіці здійснюватиме, як 
і тепер, Президія ЦК КП України. При 
цьому, однак, мається на увазі, що 
обидва Бюро ЦК матимуть широку ав
тономію в своїй діяльності і повну мож
ливість виявляти ініціативу, оперативно 
вирішувати питання роботи промисло
вості і сільського господарства.

Далі доповідач говорить про необхід
ність добрати до обкомів партії, обл
виконкомів, партійних комітетів і викон
комів місцевих Рад депутатів трудящих 
енергійних, досвідчених і висококваліфі
кованих працівників, які в нових умовах 
здатні усунути наявні недоліки, ефек
тивніше використовувати резерви і 
можливості, сміливо впроваджувати у 
виробництво найновіші досягнення на
уки і передового досвіду.

Нова структура партійних органів 
створює сприятливі умови для посилен
ня організаторської роботи безпосеред
ньо на підприємствах, у колгоспах і рад
госпах, забезпечить правильну розста
новку комуністів на вирішальних ділян

ках виробництва, підвищить їх аван
гардну роль у боротьбі за виконання 
виробничих планів і соціалістичних зо
бов’язань.

Важливе місце в перебудові партійно
го керівництва народним господарством 
належить правильній організації пар
тійного і державного контролю. Вихо
дячи з ленінських вказівок, Пленум ЦК 
КПРС створив єдиний контрольний 
центр — Комітет партійно-державного 
контролю ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР з відповідними органами на міс
цях. Згідно з рішенням Пленуму на 
Україні буде створено Комітет партійно- 
державного контролю республіки і від
повідні комітети в областях.

Велику увагу в доповіді приділено 
завданням партії в галузі технічної по
літики, удосконалення планування і по
ліпшення методів господарського управ
ління. За останній час, говорить тов. Під
горний, проведено велику роботу по 
прискоренню технічного прогресу, ши
рокому впровадженню в народне гос
подарство найновіших досягнень науки 
і техніки. Однак партійні і господарські 
органи України допускають ще багато 
недоліків, які заважають дальшому ус
пішному розвиткові цієї важливої дер
жавної справи.

Керівництво значною частиною науко
во-дослідних, проектних і конструктор
ських організацій роз’єднане по різних 
раднаргоспах, міністерствах і відом
ствах. Через це кваліфіковані кадри 
розпорошуються, утруднюється прове
дення єдиної технічної політики в галу
зях народного господарства, гальмує
ться впровадження нової техніки. В рес
публіці зараз є понад 500 конструктор
ських, проектних і технологічних органі
зацій, підпорядкованих раднаргоспам і 
різним відомствам. Багато з них дрібні, 
не мають необхідної виробничої бази, 
не укомплектовані досвідченими кадра
ми. В ряді випадків вони працюють над 
однаковими темами. Все це призводить 
до того, що виконані ними роботи не
рідко недоброякісні і не знаходять 
практичного застосування. На підприєм
ствах ще повільно впроваджуються нові 
технологічні процеси виробництва, що 
негативно позначається на розвитку тех
нічного прогресу.

За останні роки на Україні розшири
лась сітка наукових закладів. Характер
ним показником зв’язків, наприклад, 
інститутів Академії наук з виробництвом 
є виконання ними робіт за договорами

(Закінчення на 2-й стор.).



з підприємствами. Він наочно показує, 
що не всюди справи однакові. Якщо в 
інститутах електрозварювання та радіо
фізики і електроніки обсяги цих робіт 
значно перевищують бюджетні, то в 
інституті механіки дослідження за дого
ворами становлять лише п’яту частину 
бюджетних, в Інституті гірничої справи— 
15 проц., а в Інституті хімії полімерів і 
мономерів — лише 2 проценти. І це в 
інституті, обов’язок якого розв’язувати 
актуальні проблеми розвитку виробни
цтва синтетичних смол, пластичних мас 
і хімічних ВОЛОКОНІ

Інтереси дальшого швидкого розвит
ку економіки і науки вимагають, щоб 
наукові сили в республіці були зосеред
жені на вирішенні корінних завдань, 
безпосередньо зв’язаних з розвитком 
виробництва.

Досвід діяльності рад народного гос
подарства показав, продовжує допові
дач, що великі раднаргоспи кваліфіко- 
ваніше управляють промисловістю, ма
ють більші можливості для маневру
вання матеріально-технічними ресурса
ми, кращі умови для концентрації, спе
ціалізації і кооперування виробництва. 
Враховуючи це, доцільно укрупнити 
економічні райони України і мати їх сім 
замість чотирнадцяти. В цих районах 
намічено створити потужні територі
альні будівельні організації, які будуть 
виділені з раднаргоспів і перетворені у 
самостійні підрядні будівельні об’єд
нання.

Керівництво всім народним господар
ством республіки, як і тепер, здійсню,- 
ватиметься Радою Міністрів УРСР через 
Держплан, Укрраднаргосп, новостворе- 
ну Раду по будівництву, Держбуд, мі
ністерства і відомства.

Серйозній критиці тов. Підгорний 
піддав практику роботи Держплану і 
Укрраднаргоспу. Тепер складання пла
нів та їх реалізація покладені на союзні 
республіки, на їх Держплани і ради на
родного господарства. Таке розширенг 
ня прав покладає на плануючі органи 
велику відповідальність за пропорціо- 
нальний розвиток усіх галузей народно
го господарства. Тому нам необхідно 
докорінно поліпшити методику плану
вання, удосконалювати показники пла
ну, не допускати необгрунтованого зани
ження планових завдань, проявів місни
цтва та відомчого підходу при розробці 
виробничих і техніко-економічних по
казників.

Велику увагу доповідач приділяє 
дальшому піднесенню сільського госпо
дарства. За короткий час, говорить він, 
територіальні виробничі управління по
казали, що вони є найбільш досконалою 
формою керівництва сільським госпо
дарством. Завдяки більш активному 
упровадженню у виробництво передо
вого досвіду і досягнень науки, кра
щому використанню техніки багато кол
госпів і радгоспів України при неспри
ятливих кліматичних умовах цього року 
виростили непоганий урожай.

Валовий збір зерна в цілому по рес
публіці становить понад 2 млрд. пудів. 
Державі продано 642 млн. пудів хліба, 
зокрема кукурудзи — 243 млн. пудів. В 
цьому році кукурудза займала 10 млн. 
гектарів і її питома вага у валовому ви
робництві зерна досягла 45 проц., а в 
загальному обсягу заготівель зерно
вих — 40 процентів. Зросли також за
готівлі продуктів тваринництва. За 11 мі
сяців державі продано м’яса 1 млн.

Ф
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свинарки. Раїса
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ТТ А ДОШЦІ пошани кол- 
госпу імені Свердлова 

Кіровоградського району се
ред портретів передовиків 
е фотографія І цієї вродли
вої дівчини. Лише кілька 
місяців, після закінчення 
школи працює Раїса Анто
нова на тваринницькій фер-

ІІССПОКІЙ- 
почесна професія 
Раїса поставила 

собі за мету досконало ово
лодіти передовими метода
ми праці у свинарстві. Бу
ли й безсонні ночі за під
ручниками, і тривалі бесіди 
з досвідченими майстрами 
тваринництва.

І ось прийшов успіх. Кож
на з 1G0 голів свиней, за 

якими доглядає Раїса, за
раз щодоби прибавляє у ва
зі по 500 грамів.

Та для невтомної трудів
ниці це — не межа. Рая 
мріє про нові трудові до
сягнення. Адже листопадо
вий Пленум ЦК КПРС та 
грудневий Пленум ЦК КП 
України саме до цього за
кликають трудівників села. 
Paid не позичати наполег
ливості й сумління. А коли 
людина до чогось прагне, 
вона завжди доб’ється сво
го.

— Щасти ж тобі, Раїсо!
На знімку: свинарка Раї

са АНТОНОВА.

Текст і фото О. ШАРИ
КОВА.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» •
9 грудня 1962 р., 2 стор. ?

викладу доповіді товариша М. В. ПІДГОРНОГО

нал» 
зерна

У нас 
урожай

668 тис. тонн, або на 24 проц. більше, 
і молока — на 285 тис. тонн більше 
проти минулого року.

Натхненна праця колгоспників, робіт
ників радгоспів, механізаторів і спеціа
лістів України в боротьбі за хліб була 
високо оцінена в доповіді товариша 
М. С. Хрущова на Пленумі ЦК КПРС. 
Комуністи, всі трудівники села у відпо
відь на високу оцінку партії зроблять 
все, щоб у наступному році порадувати^ 
Батьківщину новими успіхами в підне
сенні сільського господарства.

Перед працівниками сільського госпо
дарства республіки стоїть завдання — 
уже в 1963 р. продати державі 700 — 
800 млн. пудів зерна. Для цього 
необхідно довести валовий збір 
не менше як до 2,5 млрд. пудів. Вико
нання цього завдання — реальне, 
є вже певні передумови. Під 
1963 р. посіяно на 1 млн. гектарів ози
мих культур більше, ніж торік. " Стан 
озимини в основному задовільний і як
що її добре доглянути, то в середньому 
по республіці можна одержати щонай
менше по 17,5—18 цнт. зерна з гектара. 
Це дасть додатково порівняно з цим 
роком 240—260 млн. пудів хліба. Ми 
повинні посилити боротьбу за одержан
ня 50 цнт. зерна кукурудзи на кожному 
з трьох мільйонів гектарів, а у нас її 
буде посіяно на зерно значно більше і 
якщо на всій площі одержати як міні
мум по ЗО—35 цнт., то завдяки цьому 
ми збільшимо валовий збір ще на 150— 
200 млн. пудів.

Аналізуючи на конкретних прикладах 
підсумки цього року, тов. Підгорний 
вказує на серйозне відставання органі
заторської роботи ряду партійних, ра
дянських і господарських органів, особ
ливо по впровадженню передового дос
віду на вирощуванні і збиранні куку
рудзи. Боротьба за хліб, за різке збіль
шення валового збору зерна і продажу 
його державі повинна зайняти головне

(11 ■

ВСІ СИЛИ—НА ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ 
КОМУНІСТИЧНОГО БУДІВНИЦТВА

Яскравою сторінкою ввійде в істо- 
. рію Комуністичної партії і всього ра

дянського народу листопадовий Пле
нум ЦК КПРС. Трудящі України, як і 

' всі радянські люди, гаряче, сердечно 
схвалюють рішення Пленуму, роблять 
усе для того, щоб швидше перетворити 
в життя грандіозні плани рідної Кому
ністичної партії та її ленінського Цент
рального Комітету.

Якнайкраще, в найкоротші строки 
здійснити в республіці перебудову пар
тійного і державного керівництва про

мисловістю, будівництвом і сільським 
господарством, привести в дію неви
черпні резерви і можливості соціаліс
тичного виробництва — ці важливі пи
тання обговорюються на Пленумі 
ЦК КП України, який 6 грудня почав 
свою роботу в Києві у Сесійному залі 
Верховної Ради Української РСР.

З доповіддю — «Завдання Комуніс
тичної партії України по виконанню рі
шень листопадового Пленуму ЦК КПРС

збіль- 
про- 

Деякі 
си- 

час-

І

місце в роботі обкомів парти по керів
ництву сільським господарством, вироЬ- 
ничих управлінь та їх партійних коміте
тів. Для кожного колгоспу і радгоспу 
повинно стати нормою працювати так, 
як працюють наші славні передові гос
подарства. Важливу роль в цьому мають 
відіграти дальший розвиток механізації, 
піднесення продуктивності праці.

Спинившись на питаннях виробництва 
цукрових буряків, картоплі, овочів та 
інших культур, доповідач підкреслює, 
ЩО в центрі уваги партії і далі зали
шаються питання розвитку громадсько
го тваринництва. Однак темпи 
шення виробництва тваринницької 
дукції ще далеко не достатні, 
партійні організації примирилися з 
стематичним відставанням значної 
тини колгоспів і радгоспів. За поперед
німи підрахунками колгоспи і державні 
господарства республіки в 1963 р. ма
ють збільшити виробництво м яса і мо
лока щонайменше на 22—25 проц. Це 
дуже відповідальне завдання і нам тре
ба добре попрацювати, щоб успішно 
його здійснити. Насамперед необхідно 
створити міцну кормову базу, повніше 
використати великі можливості куку
рудзи, цукрових буряків, гороху, люпи
ну для забезпечення потреб тварин
ництва.

Товариш М. С. Хрущов справедливо 
критикував республіку за невиконання 
зобов’язань по відгодівлі свиней. Дос
від передових господарств прказує, що 
завдання відгодувати одну свиню на 
два гектари орної землі цілком реаль
не. Треба тільки взятися як слід за цю 
справу. Новостворені обкоми партії, 
партійні комітети, виробничі управління 
повинні все зробити для того, щоб кож
не господарство якнайшвидше вийшло 
по виробництву м’яса і молока на ру
бежі, намічені березневим Пленумом 
ЦК КПРС.

Рішення листопадового Пленуму ЦК

і

Плен ЦК КП УкрУ м
«Про розвиток економіки СРСР і пе
ребудову партійного керівництва народ
ним господарством» виступив перший 
секретар ЦК КП України товариш 
М. В. Підгорний. Доповідь була вислу
хана учасниками Пленуму з великою 
увагою.
,^На ранковому засіданні почалось об

говорення доповіді.
Виступають партійні, радянські, гос

подарські працівники, новатори вироб
ництва, вчені. Одностайно схвалюючи 
рішення листопадового Пленуму ЦК 
КПРС, з почуттям патріотичної гордос
ті говорять вони про видатні перемоги, 
досягнуті українським народом під ке
рівництвом Комуністичної партії в роз
витку економіки республіки, діляться 

<• своїми думками про те, як найефектив
ніше здійснити намічену Пленумом пе
ребудову партійного керівництва на
родним господарством.

Перший секретар Харківського об
кому КП України М. О. Соболь гово
рить, що партійна організація області 
цілком і повністю схвалює розроблені 
листопадовим Пленумом ЦК КПРС за
ходи по поліпшенню партійного керів
ництва промисловістю, будівництвом і 
сільським гоосподарством. Промовець 
докладно розповідає про ті успіхи, яких 
досягли трудящі Харківщини у бороть
бі за дострокове виконання завдань 
семирічки. Дуже велике значення для 
прискорення технічного прогресу, під
креслює промовець, матимуть передба
чені Пленумом ЦК КПРС заходи по 
централізації керівництва технічною 
політикою.

Слово надається першому секретаре
ві Київського обкому партії В. І. Дроз- 
денку. Життя переконливо показує, го
ворить він, наскільки правильним і 
своєчасним є взятий Центральним Ко
мітетом партії курс на дальше вдоскона
лення методів і форм керівництва про
відними ланками економіки. Накреслені 
партією заходи по перебудові керівни
цтва народним господарством сприяти
муть дальшому піднесенню соціалістич
ної економіки.

Промовець розповідає як на Київщи
ні передбачається здійснити перебудо
ву партійних органів за виробничим 
принципом у відповідності з рішенням 
листопадового Пленуму ЦК КПРС.

Про ве іичезне трудове піднесення, 
яке викликали серед гірників, металур
гів, хіміків, будівельників, сільських 
трудівників Донеччини доповідь Мики
ти Сергійовича Хрущова на листопадо
вому Пленумі ЦК КПРС, рішення Пле
нуму, розповів у своєму виступі пер
ший секретар Донецького обкому КП 
України О. П. Ляшко.

Виступає директор Лиснчанського

КПРС, говорить доповідач, виклИ|( 
нове політичне і трудове піднесе^" 
серед нашого народу. Радянські 
/Ц,обое розуміють, ЩО комунізм 
гпоб/дозано тільки при умові самовг* 
/даної праці в-сіх членів суспільства, 'у 
відповідь на заклик ленінського пе Т 
трального Комітету нашої партії робі- 
HfMKN, КОЛГОСПНИКИ, ІНЖЄНЄрно-ТЄХн\ч' 
працівники, всі трудящі — комуністи4' 
безпартійні беруть на себе нові, піДа^ 
шле ні зобов’язання, щоб своєю працею 
забезпечити новий значний крок впер6д 
по шляху буд вництва комунізму.

Організуюча і надихаюча сила ріщень 
/листопадового Пленуму ЦК — величе?., 
на. Найважливіший обов’язок партійних 
організацій, партійних комітетів — уЖе 
а тоді перебудови, на основі поєднання 
організаторської і політичної роботи 
/добитися рішучого поліпшення СТану' 
справ на всіх ділянках господарства 
шдоб усп:шно завершити виконання пла- 
наїв 1962 р. по всіх показниках і вже в 
грудні вийти на рубежі підвищеної ви
робничої програми 1963 року — п’ятого 
року семирічки і забезпечити успішне 
Ї2 виконання.

Закінчуючи доповідь, тов. Підгорний 
говорить:

— Дозвольте, товариші, від вашого 
і ялам і запевнити Центральний Комітет 
КПРС, товариша М. С. Хрущова, щ0 
комуністи і всі трудящі України, тісно 
згуртовані навколо ленінського Цен
трального Комітету, докладуть всіх сил 
/ехіі успішного перетворення в життя 
лмудрих і далекоглядних рішень листо
падового Пленуму ЦК, зроблять все, 
ьщоб здійснити величну програму будів
ництва комунізму, накреслену XXII 
з’їздом Комуністичної партії Радян
ського Союзу. (Доповідь товариша М. В. 
ГЗсдгорного була вислухана з великою 
ужатою і неодноразово 
тривалими оплесками).

переривалася

(РАТАУ).
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хі.шічного комбінату Луганської області 
Е. Ф. Готі«. Відзначивши певні успіхи 
б роботі колективу цього великого під- 
Ертємства, він зупиняється разом з тим 
на істотних недоліках, що заважають 
віиьорнстати резерви виробництва. На
ближення плануючих органів до вироб
ництва, ліквідація багатоступінчатості 
в длавузанні, проведення єдиної техніч
ної політики в народному господар
стві, говорить тов. Гогін, допоможе по- 
з0утнся перешкод на шляху дальшого 
технічного прогресу.

Перший секретар Полтавського об
кому КП України В. Г. Комяхов гово- 
pfifiib, хцо комуністи, всі трудящі області 
сердечно вдячні партії і урядові, осо
бі« сто Микиті Сергійовичу Хрущову, за 
віясоку оцінку їх праці, яка була дана 
у привітанні хліборобам Полтавщини. 
а так®ж „на листопадовому Пленумі 
ІХК КПРС і сьогодні в доповіді това
риша М_ В. Підгорного. Ця оцінка зо» 
бізвязує працювати ще наполегливіше, 
ефективніше використовувати наявні 
великі можливості і резерви.

На вечірньому засіданні першим вис
тупив міністр будівництва УРСР В. О. 
Тефентьєв. Багатотисячний загін бу
дівельників республіки, сказав він, з 
великим задоволенням зустрів рішен
ня листопадового Пленуму ЦК КПРС. 
Б результаті мудрої політики партії пе
ред ‘будівництвом відкривається щиро- 
юнії простір для дальшого індустріаль- 
нога розвитку. Створення на Україні 
єдияої потужної підрядної будівельної 
організації безумовно забезпечить ви
конання грандіозної програми капіталь
ного будізннцтва, передбаченої семиріч- 

спрнятиме підвищенню 
кращому забезпеченню

ніим планом, 
якості робіт, _ 
технікою, будівельними конструкціями.

Значну увагу тов. Терентьєв приді
лиш питанням технічного прогресу в ка
пітальному будівництві.

Перший секретар Дніпропетровського^ 
обкому КП України М. П. Толубеєв 
саекму знетупі сказав, що перебудова 
партійного керівництва промисловістю, 
будівництвом і сільським господар
ством дасть змогу швидше ліквідувати 
наявні недолікі-г, покінчити з компаній- 
Щінною в керівництві економікою, знач
но краще вирішувати завдання, які сто
ять перед областю.

Слово надається голові Української 
республікансько-! Ради професійних спі
лок В. К. Клнгменку. Він говорить, т<? 
всі останні роки, долаючи наслідки 
кульгу особи Сталіна, розгромивши ан- 
тннпартійну групу, яка чинила опір всьо
му новому, прогресивному. Комуністич
но партія створила необхідні умови для

(Закінчення на 3-й стор.).



ПЛЕНУМ ЦК КП УКРАЇНИ(Закінчення).
широкого розвитку творчої активності 
мас. Партія піднесла роль профспілок 
у розв’язанні всіх завдань господарсь
кого і культурного будівництва.

У зв язку з перебудовою керівницт
ва промисловістю, будівництвом і сіль
ським господарством, говорить далі 
тов. Клименко, ми намічаємо в тих об
ластях, де буде два обкоми партії, ма
ти дві ради і відповідні комітети галу
зевих профспілок. Одна рада і комітет 
об’єднуватимуть членів профспілок, які 
працюють у промисловості, будівництві 
і міському господарстві, друга _  чле
нів профспілок, що зайняті в сільському 
господарстві і обслуговують сільське 
населення. %

Перший секретар Кіровоградського 
обкому КП України Ф. Г. Мартинов 
розповів про те, як промислові підпри
ємства добились дострокового виконан
ня виробничих завдань, а колгоспи і 
радгоспи, не зважаючи на несприятли
ві погодні умови, виростили в цьому ро
ці добрий врожай зернових культур, 
цукрових буряків, соняшника, овочів.

Промовець відзначив, що поряд з 
передовими колгоспами і радгоспами є 
господарства, які дуже повільно під
вищують культуру землеробства, неза
довільно використовують техніку, слабо 
впроваджують у виробництво досягнен
ня науки і передовий досвід. Обласна 
партійна організація вживає заходів до 
того, щоб усунути ці недоліки, піднести 
рівень керівництва господарством.

Ряд питань дальшого технічного про
гресу в металургійній промисловості 
порушив у своєму виступі директор 
Інституту чорної металургії Державно
го комітету Ради Міністрів СРСР по 
чорній і кольоровій металургії 3. І. Не- красов.

Про зростання творчої ініціативи тру
дящих Луганщини розповів у своїй 
промові перший секретар Луганського 
обкому КП України В. В. Шевченко. 
Велику увагу промовець приділив роз
виткові хімічної промисловості.

Добра слава йде про радгосп імені 
Комінтерна Чорнобаївського району

У СВІТІ НА УКИ 1 ТЕХНІКИ
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МЫ РОЖДЕНЫ, чтоб сказку сделать 
былью» — ці слова життєрадісно

го маршу часів перших п’ятирічок у на
ші дні служать епіграфом багатьох чу
дових звершень радянських людей. .

П’ять років тому преса повідомила 
про сміливий план радянського інжене
ра, лауреата Державної премії П. М. 
Борисова збудувати гігантську греблю 
через Берингову протоку. За припущен
нями автора проекту, насоси, встанов
лені в цій споруді довжиною близько 74. кілометрів і висотою 20—70 метрів, 
залежно від профілю дна протоки, за
безпечать перекачку величезних мас 
води з Північного Льодовитого океану в 
Тихий. За підрахунками, Гольфстрім, 
який несе теплі води з Атлантики, роз- 
топить віковий крижаний панцир. Сніг і 
крига не відбиватимуть більше сонячне 
проміння. Води Північного Льодовитого 
океану дістануть в півтора раза більше 
тепла, ніж його містить вугілля, нафта і 
газ, що видобуваються щороку в усьо
му світі. Все це спричинило б пом’як
шення суворого клімату Арктики і при
леглих територій СРСР, США, Канади 
та інших держав.

Проект Борисова зацікавив багатьох 
людей різних країн. Ряд американських 
учених і журналістів виступив за вста
новлення творчих контактів з радян
ськими спеціалістами. В редакцію «Ли
тературной газеты», яка опублікувала 
проект, надійшла заява першого добро
вольця з просьбою послати його на бу
дівництво греблі Берингової протоки. 
Її написав молодий робітник, будівель
ник з Омська Олександр Івушкін.

Смілива мрія розтопити кригу^ Пів
нічно? півкулі, змінити клімат у цій час
тині світу оволоділа і молодим інжене
ром, науковим співробітником відділу 

4 теплообміну Інституту теплоенергетики 
' Академії наук Української РСР^ Олек

сієм Соколовим. Він створив свій, ори
гінальний проект перекачування вод 
Північного Льодовитого океану в Тихий, 
який дістав позитивну оцінку визначних 
українських учених. Замість будівництва 
дорогої залізобетонної греблі у Берин- 
говій протоці О. Соколов пропонує 
встановити систему потужних насосних 
установок без греблі.

На певній відстані одна від одної у 
гирлі протоки на намитому профільно
му валу розмістяться металеві щогли, 
розчалені тросами. На кожній з них бу
де по одному—три насосних агрегати, 
Що являтимуть собою герметично за
криті обтічні камери з електромотора
ми потужністю 3000—5000 квт всереди-

Черкаської області. Це господарство 
працює рентабельно, дає державі при
бутки, розширює виробництво. Тепло 
зустріли учасники Пленуму виступ ди
ректора радгоспу М. В. Консовського, 
який повідомив, що трудівники радгос
пу з честю виконали взяті на 1962 рік 
соціалістичні зобов’язання. На сто гек
тарів сільськогосподарських угідь ви- 
роблеио по 150,4 центнера м’яса в за
бійній вазі, в тому числі по 118 центне
рів свинини, і по 740 центнерів молока.

Питанням розвитку сільського госпо
дарства в нових умовах присвятив 
свій виступ перший секретар Вінниць
кого обкому КП України П. П. Козир. 
Підсумки нинішнього сільськогосподар
ського року, сказав він, показують, що 
трудівники сіл Вінниччини, незважаючи 
на несприятливі погодні умови, зроби
ли певний крок вперед у збільшенні ви
робництва і заготівель зерна, м’яса та 
інших продуктів сільського господарст
ва. Обговорюючи Записку Микити Сер
гійовича Хрущова до Президії ЦК 
КПРС, партійні організації колгоспів і 
радгоспів області викривають недоліки 
в своїй роботі, намічають нові рубежі, 
які візьмуть у наступному році.

Директор Запорізького заводу «Кому
нар» С. О. Серіков сказав, що рішення 
листопадового Пленуму ЦК КПРС від
кривають широкі перспективи дальшого 
підвищення ролі колективів робітників 
і службовців в управлінні підприємства
ми і будовами. На заводі «Комунар» 
тепер успішно поєднуються принципи 
єдиноначальності з широкою творчістю 
мас. Вже 3 роки працює постійно дію
ча виробнича нарада, до якої входять 
112 робітників, інженерно-технічних 
працівників і службовців. Ця нарада 
обговорює найважливіші питання ді
яльності підприємства, допомагає адмі
ністрації приводити в дію резерви під
вищення продуктивності праці, збіль
шення випуску продукції.

Потім виступив перший секоетар 
Кримського обкому партії І. К. Лутак. 
Підтримуючи створення Чорноморсько
го укрупненого раднаргоспу, він в той 
же час вважає за необхідне створити в

ні. Електромотори приведуть в дію чо
тири- або шестилопатеві гвинти діамет
ром 10—15 метрів і створять штучну 
течію а Беринговій протоці, яка Дорів
нюватиме приблизно тисячі таких рік.
як Волга. Це'забезпечить пропуск через 
протоку 200—300 тисяч' кубічних кіло
метрів води* на рік -— приблизно вдвоє 
більше, ніж за проектом Борисова, а

ЗАВТРА - РЕАЛЬНІСТЬ
значить і набагато більше тепла надійде 
з теплою течією Гольфстрімом в Північ
ний Льодовитий океан по «трубах водя
ного опалення земної кулі».

Не завдадуть неприємностей при та
кій системі і затори криги, які в перші 
роки експлуатації можуть утворитися 
біля греблі. Гвинти розташовані так, що 
над ними вільно зможуть проходити 
крига триметрової товщини. Коли ж 
проходитиме торос, то він натисне на 
щоглу і вона нахилиться. Для цього 
щогла біля основи має шарнір. Гвинти 
автоматично виключаться. Коли торос 
пройде, щогла знову займе своє нор
мальне положення. На цьому ж прин
ципі можна здійснювати і пропуск ко
раблів через протоку, що дасть можли
вість відмовитися від будівництва спе
ціального шлюзу.

Олексій Соколов підрахував, що його 
насосна установка споживатиме ЗО—40 
мільйонів кіловат електроенергії. Це — 
менше загальної потужності електро
станцій, які щороку стають до ладу на 
землі. Насосна установка без греблі 

■г коштуватиме 4—5 мільярдів карбован
ців, тобто в півтора раза дешевше від 
греблі Борисова.

...Оновленою, квітучою, вкритою мо
лодими лісами, бачать у своїх мріях 
тундру Олексій Соколов. На просторах 
Таймиру, Якутії, Чукотки появляться са
ди, на північному узбережжі — неза- 
мерзаючі порти. Зміниться обличчя й 
інших країн. Розтануть льодовики Аляс
ки, Гренландії і Канади. Клімат у Пів
нічній півкулі буде тепліший і вологі
ший. Північні ріки стануть ще більш 
багатоводними, а їх гідростанції дадуть 
0 __ 2 рази більше електроенергії.

Все це, безумовно, буде! В цьому пе
реконаний Олексій Соколов. Та перш 
ніж розтопити кригу океану, треба роз
топити кригу холодної війни, яку штуч
но створюють імперіалістичні верхово
ди. Адже тільки гонка озброєнь зриває 
здійснення багатьох чудових проектів, 
які вже тепер практично можливі і по
служили б благу людей усіх країн.

Л. КОЗИРЕНКО, 
кореспондент РАТАУ.Київ,

Криму деякі спеціалізовані трести або 
об’єднання на базі окремих галузей 
виробництва.

* * *
Засідання Пленуму ЦК КП України 

7 грудня почалося виступом Голови 
Держбуду УРСР С. М. Андріанова, 
який спинився, зокрема, на питаннях 
забезпечення будівництва проектною 
документацією. Стан проектної справи 
в республіці, відзначив він, ще не 
відповідає зрослим вимогам народно
го господарства.

В доповіді Микити Сергійовича 
Хрущова на листопадовому Пленумі 
ЦК КПРС, говорить промовець, особ
ливо підкреслювалась необхідність 
впровадження типових проектів. Зараз 
Держбуд УРСР організовує спеціальну 
республіканську бібліотеку, де будуть 
зібрані типові проекти українських 
спеціалістів, а також проектних орга
нізацій братніх республік.

Виступає перший секретар Запо
різького обкому КП України О. А. Тк- таренко. Говорячи про наявні Недоліки 
у плануванні, він відзначає, що існую
чий порядок в багатьох випадках не 
стимулює освоєння нових видів про
дукції. Показники підприємствам вста
новлюються за результатами роботи 
минулого року, без врахування змія 
вартості матеріалів і трудомісткості 

• робіт.
Нас. сказав наприкінці промовець, 

цілком справедливо критикував на 
Пленумі ЦК КПРС Микита Сергійо- 

. вич Хрущов за недосконалість кон
струкції автомобіля «Запорожець» і 
допущені в колгоспах і радгоспах обла
сті недоліки в обліку і звітності. Об
ласна партійна організація зробить все 
необхідне, щоб створити новий першо
класний вітчизняний малолітражний ав
томобіль і покласти край будь-яким 
спообам вносити плутанину в облік.

Одностайним схваленням зустріли рі
шення листопадового Пленуму ЦК 
КПРС гірники Криворізького басейну. 
Ппо це розповідає в своєму виступі бу
рильник шахти «Гігант» рудоуправління 
імені Дзержннського Дніпропетровської 
області В. П. Жулянов. Від імені гір
ників він висловлює глибоку подяку Ко
муністичній партії, її ленінському Цент
ральному Комітету, особисто Микиті 
Сергійовичу Хрущову за батьківське 
піклування про радянських людей.

Вказавши на резерви збільшення ви
добутку руди, тов. Жулянов висловив 
ряд зауважень щодо роботи проекту
вальників і. будівників гірничої техніки.

— Дайте нам хорошу і надійну тех
ніку, а за., нами,. гірниками, справа не 
стане! — з таким закликом звертається 
промовець до вчених і конструкторів 
України.

Перший секретар Одеського обкому
КП України М.‘С. Синиця, який висту- 

I пив потім, спинився на ряді питань Ьр- 
! ганізації промислового виробництва.
• 3 великою увагою вислухали учасни

ки Пленуму промову механізатора кол
госпу «Нове життя» Скаловського ра
йону Херсонської області О. І. Романю- 
ка. Під бурхливі оплески присутніх він 
доповідає, що з честю виконав своє зо
бов’язання — зібрав в своєму колгоспі 
комбайном «Херсонець» 641 гектар ку
курудзи. Після цього на запрошення 
київських хліборобів знатний механіза
тор виїхав у колгосп «Дружба» Гребін-

друзями досвідом високопродуктивного 
використання збиральної техніки. І тут, 
на Київщині, тов. Ромашок зібрав 120 
гектарів кукурудзи. Таким чином одним 
комбайном зібрано за сезон 761 гектар 
«королеви полів».^,-

сезону 
роз- 

не- 
Ви- 
що

комітет 
цукро-

III Е ЗА два місяці до по- 
чатку нового 

цукроваріння виник і 
горнув діяльність цей 
великий бойовий загін, 
кликано це було тим, 
комсомольський 
Олександрівського
заводу не міг стояти осто
ронь важливого завдання, 
що постало перед підпри
ємством, — переробити май
же три мільйони центнерів 
цукрових буряків.

До складу «Комсомоль
ського прожектора» ввій
шли найенергійніші і найак
тивніші комсомольці — Ма
рія Гупало, Іван Смілян- 
ський, Тетяна Скічко й інші.

В штаб «прожектора» по
чали надходити тривожні 
сигнали: не вистачає меха

нізмів на будівництві від- 
стойників,

І робітники
'під’їзних шляхів, затриму-

ються земляні роботи на бу
дівництві гідротранспорте- 
рів і т. д.

По кожному сигналу на 
місце вирушав хтось з «про
жектористів», розбирався у 
справі, добивався усунення 
недоліку, а потім доповідав 
штабові.

Та не лише виявленням 
резервів, але й практичним 
впровадженням їх займа
ються члени загону. Так. 
вони виявили, що корені 
при подачі потрапляють під 
гусениці бульдозера. Буль
дозерист т. Матвієнко, член 
загону «Комсомольського 
прожектора», запропонував 
виготовити спеціальні за
хисні щитки, що зекономи
ло сотні центнерів цінної 
сировини.

Зараз головна турбота у 
членів загону — не допу-не завантажені і

на спорудженні стати втрат жодного коре
ня з числа тих запасів си-

Докладно розповівши про досвід своєї 
роботи, промовець говорить: в моєму 
житті сталася знаменна подія. Місяць 
тому мене прийняли у члени великої 
Комуністичної партії. І ось я, комуніст, 
механізатор, проста радянська людина, 
виступаю з цієї високої трибуни. Хо
четься сказати велике спасибі партії за 
те, що вона так піклується про народ, 
створює всі умови для творчої праці в 
ім’я торжества комунізму.

Комсомольці і вся молодь республіки 
одностайно підтримують і гаряче схва
люють рішення листопадового Пленуму 
ЦК КПРС — заявив з трибуни Плену
му перший секретар ЦК ЛКСМУ Ю. Н. Єльчснко. Ці рішення, сказав він, ма
ють виняткове значення і для діяльності 
Ленінського комсомолу, вся робота яко
го органічно поєднана з життям нашої 
партії.

Керуючись рішеннями листопадового 
Пленуму ЦК КПРС, говорить промо
вець, ЦК ЛКСМ України розробив за
ходи по перебудові організаційної струк
тури керівництва комсомольськими ор
ганізаціями республіки на основі ви
робничого принципу. В республіці намі
чено обрати обласні комітети комсомо
лу, які керуватимуть діяльністю ком
сомольських організацій промислових 
підприємств, будов, транспорту, учбових 
закладів, науково-дослідних інститутів, 
пов’язаних з промисловістю і будівни
цтвом, а також обласні комітети комсо
молу по керівництву роботою комсо
мольських організацій колгоспів і рад
госпів. Замість сільських райкомів ком
сомолу будуть обрані комітети комсо
молу територіальних’ виробничих кол
госпно-радгоспних управлінь і комітети 
комсомолу промислових районів. Буде 
здійснена відповідна реорганізація і п 
структурі апарату Центрального Комі
тету комсомолу.

Про перші наслідки господарювання 
в нових умовах розповів на Пленумі 
начальник Зборівського територіального 
виробничого колгоспно-радгоспного уін 
равління Тернопільської області І. М. Ярковий.

В обговоренні доповіді взяли участь 
також перший секретар Хмельницького 
обкому партії О. Ф. Ватченко, голова 
Укрраднаогоспу А. С. Кузьмич, перший 
секретап Чернігівського обкому КП Ук
раїни П. О. Дорошенко, голова Київ
ського раднаргоспу П. Я. Лісняк, лан
ковий колгоспу імені Леніна Арцизького 
району Одеської області Герой Соціа
лістичної Праці П. А. Корнійчук, заступ
ник Голови Ради Міністрів УРСР. Го
лова Держплану УРСР П. Я. Розенко, 
папторг Чернівецького обкому КП Ук
раїни в Кіцманському територіальному 
виробничому колгоспно-радгоспному уп
равлінні П. І. Комар, директор Харків
ського заводу Імені Малншева М. С. Личагін.

, В обговоренні доповіді М. В. Підгор- 
ного взяло участь 30 чоловік.

З заключним словом виступив перший 
секретар ЦК КП України товариш М. В. Підгорний.

Пленум одностайно прийняв постано
ву: «Завдання Комуністичної партії 
України по виконанню рішень листо
падового Пленуму ЦК КПРС» «Про 
розвиток економіки СРСР і перебудову 
партійного керівництва народним гос
подарством».

Потім Пленум розглянув організаційні 
питання.

На цьому Пленум Центрального. Ко
мітету Комуністичної партії України за
кінчив роботу.

(РАТАУ).

ровини, що зберігається у 
буртах. Тут до 400 тисяч 
центнерів буряків, і щоб не 
пропав даремно жоден з 
них, щоб кожен потрапив у 
гідротранспортер, за ван
тажними операціями сте
жать члени «КП» Людмила 
Русавська та Іван С мілан
ський.

З ініціативи «Комсомоль
ського прожектора» на за- . 

; воді проводяться рейди по 
перевірці роботи в нічні 
зміни, упорядковується те
риторія заводу, ведеться бо
ротьба за впровадження 
прогресивної технології.О. БУР’ЯНСЬКИЙ, наш позаштатний кореспондент.
Олександрійський район. '
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(Продовження).

6. _

городиною, до барів, 
таблички: «Молодим

81 1Н стояв, заклавши ру- 
** кн в кишені. Можливо, 
він стискав в одній руці 
рукоятку ножа.

— Ти вибрав досить світ
лий час для бійки, — ска
зав Кларенс, — і дуже по
ганий момент. Я злий. Я не 
пожалію тебе, якщо ти на
падеш.

— Я прийшов не битися, 
а допомогти тобі, — відпо
вів Річ.

— Брешеш, — майже ви
крикнув від несподіванки 
Кларенс. — Я не вірю!

РІЧ ПОВІВ ЙОГО ДО РІКИ, ДО' 
крамничок, які були запов
нені зелено-іржавими кра-

З

з усмішкою. —

У Річа були вузькі очі і вузьке чоло. Дише бро
ви — товсті, волохаті. Вони зрослися в одну чорну 
жирну лінію. Як може, до того ж рідний брат, не бути 
схожим на сестру, бути зовсім іншим? Обличчя інше, 
і людина інша. І все ж це був брат Джульєттн.

— Ходім, — погодився Кларенс.
Перейшли до сусідньої кімнати з низькою дерев’яною 

стелею, вифарбованою каламутною синьою фарбою. У 
вузькі віконця пробивалося так мало світла, що важко 
було розглянути обличчя. За Великим столом сиділо 
четверо, це Кларенс побачив. Потім очі поступово ста
ли звикати.

— Ось він, Ринальдо, — сказав Річ.
Ринальдо, худий, з розкосими очима, з кістлявим но

сом, придавив сигаретку в дно попільниці і висякався 
в паперову салфетку.

— Проклята простуда, — сказав він. — Сідайте.
Кларенсу не терпілося перекинути стіл на цього Ри

нальдо. Так і свербіли руки. Ринальдо ще поколупався 
зубочисткою в роті, придивляючись до Кларенса, і на
решті вказав великим пальцем у бік свого сусіда, пле
чистого хлопця з роздвоєним підборіддям.

Хлопець скочив і включив радіолу, кинувши в неї 
монету.

Тоді Ринальдо швидко заговорив:
— Мені потрібна машина. Ти відганяєш машини на 

стоянку від свого отелю. Так? Ми сідаємо, і ти швидко 
підвозиш нас до магазина. Ясно тобі? Га?

Кларенс дивився на радіолу і злегка пристукував ве
ликим черевиком по підлозі. Він любив музику. І особ
ливо, коли грав Джеррі Мулліган, як зараз.

— Ти чуєш?
— Я слухаю музику, — сказав він 

Що це за магазин?
— Не твоя справа. Ми вийдемо, а 
все.
— Навіщо це потрібно?
— Не твоя справа.
— Я хочу знати.
— Добре, — сказав Ринальдо. — Я 

одній машині, на другій від’їжджаю. Вона буде чекати 
мене. Ніхто ніколи не здогадається, яку 
зумів?

— Він заплутує шпиків, — додав Річ.
— Очевидно, це знатний магазин, коли 

няють шпики, — відзначив Кларенс.
Ринальдо посміхнувся тонкими губами.
— Можна під’їхати на таксі, — сказав
— Мені потрібна машина без свідків, — розсердився

Ринальдо. — Хороший «кадиллак», що не викликає >, 
підозри. Ну? . , ;

— Ти хочеш, щоб я відвернув увагу шпиків і попав- ;
ся замість тебе? ;

— А хіба я не платю тобі за риск п’ятсот доларів ! 
наперед? Може, ти хочеш тисячу чи не вмієш швидко ; 
їздити’ 1 що в тебе знайдуть, коли навіть зцапають? ; 
Порожню машину? Ха-ха!

— Я не дурніший тебе. ;
— Він боягуз, — кинув один з друзів Ринальдо. — ; 

Хай дасть хоч ключі від машини.
— Ключів теж не дам.
— Він багато розмов

ляє, — кинув той, який 
включав радіолу.

ти поїдеш. Ось
і

приїжджаю на

хапати. Зро-

його охоро-

Кларенс.

г

ДРУГЕ НАРОДЖЕННЯ
ТОЛЯНУ ВШИ на цей зні- 

мок, неважко здогада
тися, в чому справа... Це 
було п'ятого грудня у Бу
динку культури імені Калі- 
ніна. Перед початком тор
жества один з весельчаків 
говорив:

— На долю людини при
падає три народження. Про 
перше не будемо говори
ти — всім відомо. Почат
ком же другого народження 
є, коли людина вступає в 
шлюб...

Про третє юнак так і не 
встиг сказати, бо в цей час 
в дверях з’явилися ті, на 
кого чекали. Поважно, з 
щасливою усмішкою пряму
вали рука об руку молодий 
і молода по килиму до сце
ни. У тому, що і-реєстрація 
шлюбу відбувається тут на 
сцені, — є щось символічне. 
Обоє вони — хореограф 
Будинку культури імені Ка- 
лініна Валентина Марчен
ко і технолог Кіровоград
ського ремонтного заводу 
Петро Сугак — солісти на
родного самодіяльного ан
самблю танцю «Ятрань», 
Участь в ансамблі не зава
жає Петрові добре і твор
чо трудитися на виробни
цтві, а Валентині — працю
вати і вчитися заочно в по
літехнічному інституті.

А сьогодні... Сьогодні у 
них великий день. День 
другого народження. Колек
тиви, в яких трудяться ліо- 
лодожони, вирішили відзна
чити його комсомольським 
весіллям у Будинку культу
ри. На знак визнання тру
дових, творчих заслуг Ва
лентини і Петра, на знак 
їх доброти, щирості, сумлін
ня.

Кларенс посміхнувся:
— В мене є час. Сьогодні мене звільнили з роботи. 
Ринальдо повільно поправив бантик иа шиї. Річ зблід. 
— Я не знав, — сказав він.
— Зате тепер він знає забагато. — І Ринальдо кив

нув на Кларенса. — Це погано. Для нього.
— Він знущається над нами, — сказав один за сто

лом.
— Дурниці, — заспокоїв їх Кларенс. — Я не знаю 

магазина. Тому я буду мовчати, заспокойтеся. Кому по
трібні слова про те, що декілька молодих італійців зби
раються пограбувати якийсь магазин. І так відомо, іцо 
всі італійці — бандити.

— Ти не боягуз, — швидко сказав Ринальдо. — Але 
мені тебе жаль.

— Всі бандити в Нью-Йорку — італійці, — благо
душно поправив Кларенс. — Я не винен.

— Вони теж! — крикнув Рннальдо і підвівся. — Ад
же тут рай. А в раю не працюють. Ось вони і пусту
ють від бездіяльності. Навіщо ти морочиш мені голову? 
Щоб показати свою хоробрість?

— Ні, — сказав Кларенс серйозно. — Я міняю тебе ' 
на Річа. Я не скажу ні слова, якщо Річ піде разом зі 
мною, і ти його забудеш. Тому я й розмовляю з тобою.

Ринальдо тихенько засміявся, його очі дивно блища
ли своєю розкосістю.

— Ти вирішив досить дешево відбутися. Хоч коштуєш 
мені вже в крайньому разі 
він. — їх одержить поліці^. 
ська! Я затримаю її. А ви з 
платно, оскільки тебе гроші 
а Річ показав себе ідіотом! 
на одній машині. Все! Всі бандити 
но! Браво! Я повезу з собою американського простака. 
Ти будеш сидіти в машині поруч з Річем, доки ми за
глянемо до магазина. Якщо крикнеш, залишеш сестру 
без брата. Джіно! Подзвони! Хай приїде Чезаре. Ти 
чуєш — це всі італійські хлопці! Як ти правий! Але ти 
поїдеш разом з нами! А вже потім ти не відкриєш ро
та, щоб говорити гидоту! Сволота!

Удар збоку оглушив Кларенса на місці, він впав 
грудьми на стіл, як мішок, не встиг навіть застогнати. 
Він зів’яв, немов з нього разом вибили всі кістки.

Він не зрозумів, скільки часу минуло, доки крізь 
важкий шум у вухах почув голоси:

— йому погано... Так, припадочний... Зараз ми відве
земо його додому. В машині.

його голову виставили із автомобіля, і невдовзі він 
прийшов до пам’яті, його підтримував Річ.

— Ти падлюка і негідник! — сказав йому Кларенс. — 
мерзотник, яких не тримала земля. 1 через тебе я пови
нен мовчати.

— Через Джульетту, — сказав Річ. — Я теж при
йшов до тебе через неї. Я тебе ненавиджу.

— Звідки ти дізнався, що я відганяю машини на 
стоянку?,

— Від Джульєттн. Вона приходила вчора 
похвалитися. І за їжею. В неї буде дитина. На

Кларенс промовчав.
(Далі буде).

.оэ>хоэооооэоэоооог<о-'ооозээс>эоэооооогооосо:с>а>^осо?с>х»эо

п’ять тисяч, — крикнув 
Американська, не італій- 

Річем будете мовчати без- 
не цікавлять, як я бачу, 
Чорт з ним! Ми поїдемо 

італійці? Чудес-

до меле 
нещастя.

ХРОНІКА КЛУБУ ПОЕЗІЇ
На черговому засіданні 

і клубу поезії обговорювалися 
і перші віршовані 'твори одного 
! з наймолодших членів клубу 
5 Юрія Канівського. З діловими 
) зауваженнями і порадами ви- 
і ступили Ю. Авруцькнй. О. Зу- 
<бнцькнй, В. Чабаненко та ряд 
? інших товаришів. 
{ . Минулого тижня молоді

поети обласного центру висту
пили з читанням нових віршів 
перед воїнам» місцевого гарні
зону та перед учнями школи- 
інтеряату с. Рівного. В зустрі
чах участь взяли М. Галичен
ко, В. Гончаренко, М. Пиро- 
женко, В. Юр'єв та інші лі
тератори.

Завтра, 10 грудня, о 7 го- 
♦днні вечора на засіданні клубу 
Іпоезії обговорюватимуться тво- 
|рн Володимира Кононенко.

І Редактор П. МАРЧЕНКО.

Перед авансценою гасло: 
«Міцна сім’я — міцна дер
жава!». Раз і назавжди за
пам’ятайте віднині це, любі, 
хай ваше друге народжен
ня, народження нової сім'і 
ніколи не порушиться, хай 
палахкотить воно вічний 
вогнем кохання і взаєморо
зуміння.

Цей день Валентина і 
Петро ніколи не забудуть. 
Урочиста реєстрація шлю
бу... Подарунки^.. Квіти... 
Теплі, щирі поздоровлення 
рідних, друзів, знайомих... 
Вальс. Тільки для них, для 
молодожонів... Тост за їх 
здоров’я, за їх щастя. І 
традиційне «гірко!». ! зно
ву кружляння в стрімкому 
танку.

Ні, всього цього Вален
тині і Петру ніколи не за
бути.

На знімку: молодожони 
Валентина і Петро Сугакн.

Фото В. Ковпака.

і Кінотеатр «Мир». «СЕРЕД 
І ДОБРИХ ЛЮДЕЙ». Початок о 
<9 год. 50 хв. ранку, II год.
1 ЗО хн , 1 год. 10 хв., 2 год. 
} 50 хв., 4 год. ЗО хв. дня, 6 год.
і 10 хв., 7 год. 50 хв. та 9 год.
♦ ЗО хв.
і Кінотеатр імені Дзержинсьмо- 

го. Для дітей «ГУСАРСЬКА
$ БАЛАДА». Початок о 9 гол. 
іранку, II. 1 год. дня. «ДОЛЯ
♦ ЛЮДИНИ». Початок о 3 год.
І дня, 5, 7 та 9 год. вечора.
І Кінотеатр «Снвашсць». Для 
| дітей «713-й ПРОСИТЬ ПО- 
, САДКУ». Початок о 2 год. дня. 
І «ДНІ КОХАННЯ». Початок о 
І 10 год. ранку, 12 та 4 год. дня, 
1*6, 8 та 10 год. вечора.
т Кінотеатр «Хроніка». Хроні- 

>Т кально-документальний фільм 
|«ПО ЧОРНІЙ СТЕЖЦІ». Де- 
Т монструється без перерви з
110 год. ранку до 9 год. вечора. 
] «ХИТРИЙ ПЕТРО». Початок о 
,9 та 10 год. ЗО хв. вечора.

м. Кіровоград, вул. Луначарського. 36.

Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себеї 
Редакція працює з 10 години ранку до 6 години вечора.

Телефони редакції: редактора — 56-12, відповідального 
секретаря — 60-14. відділів — 50-24.

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ. г. Кировоград.

Кіровоградська обласна друкарня ім. Г. М. Димитрова.

БК 00432. ' Зам. № 7562. Т. 27.000.

‘ бами, до прилавків, завале
них 

на дверях яких погойдувалися 
людям вхід заборонено», тому що там грали в азарт
ні ігри. Якраз це і манило сюди молодих людей. А таб
лички висіли тільки для поліції. Якщо є табличка, по
ліція навіть не заглядає. Наявна турбота про мораль. 
Так пояснив Річ біля дверей бара.

Ех, гаразд. Кларенса це аж ніскільки не хвилювало. 
Хто хоче, хан собі грає хоч до смерті.

Річ штовхнув двері, і вони зайшли. Кларенс раптом
подумав що Річ обдурив його і вирішив помститися 
тут, десь в затишному кутку. В таких похмурих, сиру
ватих барах, біля доків було безліч відлюдних закутків.

Але Річ сказав, коли вони сіли за столик для двох:
— Можна одержати зразу п’ятсот доларів. 
Кларенс безнадійно всміхнувся.
— Може бути, навіть тисячу? Чи дві? <■>
— Можна одержати п’ятсот доларів, — повторив 

Річ.
Кларенс знову недовірливо і нервозно здвигнув пле

чима. Безглуздя Річа бісило його.
— Як?
— Легко, — сказав Річ.
— Укокошити бармена? — запитав Кларенс і насміш

кувато показав очима на стойку.
— Я познайомлю тебе з хлопцями, яким потрібна 

твоя допомога.
— Яка?
— Вони хочуть* 1почистити магазин.
«Ти негідник і дурень», — хотів сказати йому Кла

ренс. Але це були б, певно, даремні слова, і він маши
нально запитав:

— Який ще там магазин?
— Я не знаю, — посміхнувшись, відповів Річ. — До

сить тобі того, що я покажу тобі них хлопців. їм по
трібна машина. Про решту вони скажуть самі. Ходім.
__________________ є

Початок див. №№ 144, 145, 146.
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