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ЛЕНІНСЬКИМ КУРСОМ
ДО НОВИХ ПЕРЕМОГ

сесія Верховної Ради
МОСКВА, 10 грудня в Кремлі почала 

роботу друга
СРСР шостого скликання. На розділь
них засіданнях Ради Союзу і Ради На
ціональностей було одностайно затверд
жено порядок денний. Сесія розгляне 
такі питання:

1. Про Державний план розвитку на
родного господарства СРСР на 1963 рік.

2. Про Державний бюджет Союзу 
РСР на 1963 рік і про виконання Дер
жавного бюджету СРСР за 1961 рік.

3. Про затвердження Указів Президії 
Верховної Ради СРСР.

4. Сучасне міжнародне становище і 
зовнішня політика Радянського Союзу.

Об 11 годині ранку у Великому Крем
лівському палаці відкрилося спільне за
сідання Ради Союзу і Ради Національ
ностей.

Депутати і гості зустрічають бурхли
вими оплесками появу товаришів Г. 1. 
Воронова, А. П. Кириленка, О. М. Ко- 
сигіна, А. І. Мікояна, М. В. Підгорного, 
Д. С. Поляиського, М. А. Суслова, М. С. 
Хрущова, В. В. Гришина, Л. М. Ефре
мова, В. П. Мжаванадзе, П. Н. Демі- 
чева, Л. Ф. Ільїчова, В. 1. Полякова, 
О. П. Рудакова, В. М. Титова, О. М. 
Шелепіна.

З доповіддю про Державний план 
розвитку народного господарства СРСР 
на 1963 рік виступив заступник Голови 
Ради Міністрів СРСР, Голова Ради на
родного господарства СРСР депутат 
В. Е. Димшиць.

Наша промисловість у цілому пра
цює добре, заявив тов. Димшиць. За 
чотири роки семирічки в дію введено по
над 3700 нових великих підприємств і 
створено виробничих потужностей біль
ше, ніж за всі довоєнні п’ятирічки. Об
сяг промислової продукції за 1959— 
1962 роки зріс на 45 процентів проти 
39 процентів, намічених семирічним пла
ном. Незважаючи на вкрай несприятли
ві погодні умови в ряді районів краї
ни досягнуто серйозних успіхів у збіль
шенні виробництва сільськогосподар
ських продуктів. У 1962 році вироблено 
9 мільярдів пудів зерна (у 1953 році — 
5 мільярдів пудів).

Нинішній рік ознаменований дальшим 
підвищенням матеріального і культур
ного- рівня життя радянського народу. 
Трудящі одержать 82 мільйони квад
ратних метрів житлової площі.

Кожна радянська людина, підкреслює 
тов. Димшиць, може сьогодні з гордістю 
сказати, що прийнята XXII з’їздом пар
тії ленінська програма будівництва ко
мунізму зусиллями всіх радянських лю
дей втілюється в життя.

Проект плану розвитку народного 
господарства СРСР на 1963 рік — п’я
тий рік семирічки розроблено у відпо
відності з прийнятою XXII з’їздом Про
грамою партії, рішеннями березневого і 
листопадового Пленумів ЦК КПРС 
(1962 року), говорить доповідач. Особ
лива увага в цьому плані звертається: 
на дальше удосконалення структури 
суспільного виробництва за рахунок 
випереджаючого розвитку хімічної про
мисловості, радіоелектроники та елек
троенергетики; на виробництво найбільш 
продуктивних машин і устаткування; ча 
дальше зміцнення матеріально-технічної 
бази сільського господарства і збіль
шення на цій основі виробництва і за
купок сільськогосподарських продуктів; 
на прискорення введення в дію вироб
ничих потужностей, концентрацію кош
тів на пускових об’єктах і підвищення 
ефективності капіталовкладень; на даль
ше збільшення виробництва товарів на
родного споживання, поліпшення їх яко
сті; на збільшення обсягів житлового 
і' культурно-побутового будівництва.

В галузі промисловості на 1963 рік 
намічаються вищі завдання, ніж перед
бачено семирічним планом. Так, обсяг 
промислової продукції перевищить зав
дання семирічки приблизно на 7 міль
ярдів карбованців. Капітальні вкладення 
зростуть на 9,9 процента і становити
муть більш як 33,5 мільярда карбован
ців. Найвищі прирости капіталовкладень 
встановлені на розвиток сільського гос
подарства, хімічної, 
вої промисловості, 
ськогосподарського 
будівництва електростанцій.
зросте випуск пластичних мас, сните-

нафтової і газо- 
підприємегв сіль- 
машннобудування. 

Особливо

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Ціна 2 коп

тичннх смол, синтетичного волокна і 
каучуку, збільшиться виробництво чор
них і кольорових металів. Виплавка ча
вуну в 1963 році перевищить 59 міль
йонів тонн, а сталі — 80 мільйонів 
тонн. Тільки за рік буде введено в дію 
енергетичні потужності, рівні п’ятнад
цяти Дніпрогесам, або таким чотирьом 
велетням, як Волзька ГЕС імені Леніна.

За рахунок ширшого застосування 
нафти й газу відбудеться дальше по
ліпшення паливного балансу країни. 
При загальному зростанні видобутку 
всіх видів''палива на 6,3 процента ви
добуток нафти збільшиться на 10 про
центів і становитиме 205 мільйонів тонн, 
а видобуток газу зросте на 17 процен
тів. Дальшого розвитку набере маши
нобудування.

Капітальні вкладення в легку промис
ловість збільшиться на 22 проценти. В 
1963 році, зокрема, буде вироблено 6 
мільярдів 600 мільйонів метрів бавов
няних тканин і 365 мільйонів метрів 
шерстяних. Збільшиться виробництво 
продуктів харчування: м’яса на 10 про
центів або на 440 тисяч тонн, вироб
ництво тваринного масла перевищить 1 
мільйон тонн, а улов риби повинен ста
новити 4 мільйони 220 тисяч тонн.

Характеризуючи завдання в галузі 
дальшого розвитку сільського господар- ■ 
ства, тов. Димшиць’ вказує, що : 

Друга Сесія Верховної Ради 
СРСР

в роз-ки зерна в 1963 році визначено 
мірі 4 мільярдів пудів. Для розв’язан
ня цього завданя є реальні можливо
сті. Великим резервом збільшення ви
робництва зерна і кормів є дальше ско
рочення площ під травами і парами.

У новому році буде продовжено тех
нічну реконструкцію і вдосконалення 
всіх видів транспорту, намічено даль
ший розвиток засобів зв’язку.

Доповідач підкреслює, що планом пе
редбачається дальша концентрація ка
піталовкладень і обмеження числа нових 
будов, що розпочинаютея.

У список особливо важливих будов, 
які поіменно затверджуються в плані, 
включено 628 будов хімічної, нафтової, 
металургійної та інших галузей промис
ловості.

У доповіді характеризуються завдання 
розвитку народного господарства союз
них республік, говориться про дальший 
розвиток зовнішніх економічних зв’яз
ків Радянського Союзу.

Найважливішою турботою партії і 
уряду залишається підвищення матері
ального і культурного рівня життя ра
дянського народу. Порівняно з минулим 
роком грошові прибутки населення зро
стуть на 5,9 процента. Громадяни на
шої країни одержать за рік близько 91 
мільйона квадратних метрів житла.

Наприкінці тов. Димшиць заявив, що 
поданий на розгляд і затвердження Вер
ховної Ради СРСР народногосподарсь
кий план 1963 року є новим свідчен
ням великих переваг радянського со
ціалістичного ладу, який забезпечує ви
сокі темпи економічного розвитку на
шої Батьківщини. Він висловив впевне
ність, що план п’ятого року семирічки 
буде успішно перетворено в життя 
тим самим Радянська країна 
новий «великий крок на шляху 
цтва комунізму.

» ♦ ♦

і 
зробить 

будівни-

денного 
фінансів

По другому пункту порядку 
з доповіддю виступив міністр 
СРСР депутат В. Ф. Гарбузов.

— У Державному бюджеті СРСР на 
1963 рік, — сказав він, — відображено 
перемоги радянського народу в бороть
бі за перетворення в життя величних 
накреслень XXII з’їзду КПРС по ство
ренню матеріально-технічної бази кому
нізму, передбачено здійснення завдань 
дальшого піднесення соціалістичної еко
номіки і культури країни.

Складений у повній відповідальності з 
народногосподарським планом, Держав
ний бюджет СРСР на 1963 рік подає
ться на затвердження Верховної Ради 
СРСР по доходах в суммі 87,6 мільяр-
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закуп- почувати себе потрібним,

Так може поемі:РИЄМНА, щира посмішка.
ся лише хороша людина, і обов'язково
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ва. А для Едуарда щастя — в праці. Як це чудово— а 
" , знати, що ти приносиш □

□ користь.
□ Турбот же у нього, молодого інженера-конструк- □
□ тора Кіровоградського ремзаводу «Укрсільгосптех- □
□ ніка», немало. Він очолює заводську комсомольську о 
с організацію, є членом товариства раціоналізаторів і а
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да карбованців і по видат- ° 
ках — 86,1 мільярда карбо- п 
ванців, з перевищенням до- °

винахідників, працює зараз над вдосконаленням о 
відцентрового насосу «СОТ-60». Та Едуарда Володи- □ 
мирського це лише радує—чим важче, тим цікавіше! □ 

На знімку: Едуард ВОЛОДИМИРСЬКИЙ. § 
____ ______  „ и Фото І. НАЗАРАТІЯ. § 

.ходів над видатками в 1,5
мільярда карбованців.

Надходження від соціалістичного гос
подарства, які є основою радянського 
бюджету, намічені в 79,7 мільярда кар
бованців і становлять 91 процент усіх 
доходів бюджету. Кошти населення в 
доходах бюджету на 1963 рік станови
тимуть 9 процентів проти 15,6 процента 
в 1955 році. При цьому податки з насе
лення визначено в 6,3 мільярда 
карбованців, виходячи з наміченої на
родногосподарським планом чисельності 
робітників і службовців, фонду заро
бітної плати, а також діючих ставок 
податків.

Основна частина коштів бюджету в 
1963 році — 76 процентів — і. .іравляє- 
ться на фінансування народного госпо
дарства і соціально-культурних заходів. 
Вся сума вкладень у народне господар
ство з урахуванням власних-коштів під
приємств і господарських ооганізацій 
визначається в 63,2 мільярда карбован
ців, тобто зросте порівняно з 1962 ро
ком на 11,6 процента. На фінансування 
промисловості направляється 33,7 міль
ярда карбованців, або більші полови
ни всіх вкладень у народне господар
ство. Ці затрати, вказує доповідач, зро
стають порівняно з 1962 роком на 10,4 
процента. В найбільших розмірах збіль
шуються вкладення в хімічну промис
ловість.

На капітальне будівництво — одну з 
найбільш важливих і ударних ділянок 
всенародної боротьби за створення ма
теріально-технічної бази комунізму, ка
же В. Ф. Гарбузов, виділяється з ура
хуванням приросту оборотних коштів у 
будівництві 33,8 мільярда карбованців. 
У народногосподарському плані і Дер
жавному бюджеті СРСР на 1963 рік 
передбачена дальша концентрація мате
ріальних і фінансових ресурсів на най
важливіших та пускових об’єктах.

Центральний Комітет КПРС і Рада 
Міністрів СРСР подавали і подають ве
личезну фінансову допомогу радгоспам 
і колгоспам у справі піднесення вироб
ництва сільськогосподарської продукції. 
На фінансування сільського господар
ства і заготівель у 1963 році виділяє
ться 9,7 мільярда карбованців, у тому 
числі за рахунок бюджету — 5,6 міль
ярда карбованців і власних коштів під
приємств та організацій — 4,1 мільярда 
кар(5ованців. Вся сума державних асиг
нувань на сільське господарство зросте 

I порівняно з 1962 роком на 17,8 про
цента.

Швидкий розвиток соціалістичної еко
номіки і зростання національного до
ходу є міцною основою систематично
го підвищення рівня життя радянських 
людей. В бюджеті 1963 року на соці
ально-культурні заходи передбачені 
асигнування в ЗІ мільярд карбованців. 
Тільки на школи загального навчання 
в наступному році буде витрачено 4 
мільярди карбованців — у півтора раза 
більше, ніж у 1958 році. Па державне 
соціальне забезпечення і соціальне стра
хування виділяється 12 мільярдів карбо
ванців.

Наша держава, каже В. Ф. Гарбузов, 
на протязі всієї своєї історії виступала 
і виступає активним борцем за мир і 
мирне співіснування. Але поки не буде 
практично розв’язано питання про за
гальне роззброєння, наша країна зму
шена виділяти частину національного 
доходу на зміцнення своєї оборонної мо
гутності. На 1963 рік ці асигнування 
становитимуть 16,1 процента всіх видат
ків бюджету.

Перетворення в життя рішень XXII 
з’їзду партії, листопадового Пленуму 
ЦК КПРС, успішне виконання народно
господарського плану і бюджету на 1963 
рік, каже наприкінці В. Ф. Гарбузов, 
дадуть змогу взяти нові рубежі в ко
муністичному будівництві.ж * *

На роздільних засіданнях обох палат 
Верховної Ради СРСР із співдоповідя
ми «Про державний план розвитку на
родного господарства СРСР на 1963 
рік, про державний бюджет СРСР на 
1963 рік і про виконання державного 
бюджету СРСР за 1961 рік» виступили 
голови бюджетних комісій І- С. Сенін 
(Рада Союзу) і депутат М. О Яснов 
(Рада Національностей).

У Раді Національностей було 
заслухано співдоповідь голови

також
___И . _ Еконо

мічної комісії депутата О. І. Іващенко.
Потім почалось обговорення доповідей 

і співдоповідей. У дебатах виступили 
депутати: П. Я. Розенко — заступник 
голови Ради Міністрів України і голова 
Держплану республіки, Т. Я. Кисельов 
— голова Ради Міністрів 
М. В. Посохін — головний 
Москви та інші.

11 грудня сесія Верховної Ради СРСР 
продовжувала свою роботу.

Білорусії, 
архітектор
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П’ЯТДЕСЯТИ кілометрах від Пскова посеред 

старовинної російської річки Великої стоїть ске« 
лястий острівець. У XIV столітті на ньому пско- 
вичі збудували фортецю, на долю якої випало 
чимало воєнних випробувань. Згодом навколо 
кріпосних стін розкинулось містечко Остров.

В роки Великої Вітчизняної війни стіни Острова зно
ву стали свідками жорстоких боїв. Ціною великих 
жертв гітлерівцям вдалося 4 липня 1941 року захопити 
місто. Але ворог не міг зломити волі радянських людей.

Під керівництвом комуністів в Острові було створе
но підпільну комсомольську організацію. її ядро стано-* 
вили активісти: піоиервожата/школи № 1 імені Леніна 
Клава Назарова, працівник райкому комсомолу Міла 
Філіппова, Олег Серебряников, Саша Митрофанов, Лев 
Судаков та інші. На чолі юних підпільників стояла 
Клава Назарова. За допомогою своєї вчительки-кому- 
ністки Клавдії Василівни вона встановила зв’язки з пар
тизанами і з підпільним райкомом партії.

...Грудневий вечір 1941 року. Завиває вітер, крутить 
сріблясті сніжинки і жбурляє їх в освітлені вікна офі
церської їдальні, де вечеряють «фюрери» різних ступе
нів. В приміщенні душно і гамірно. З різних кінців не
суться вигуки ламаною російською мовою:

— Біфштекс, фрейлін Міла! Воткі! Піва...
Міла не відповідає і швидко рухається між столи

ками. Так триває кілька годин. Десь за північ п’яний 
гвалт затихає. Нарешті, і останній «фюрер» з шумом 
вивалюється на мороз.

ЇЛА збирає бруднийвпосуд і зникає. Потім ви
ходить на подвір’я, притискуючи до грудей паку
нок. Завірюха сильнішає, .колючий сніг обпалює 
щоки. Але дівчина не помічає цього. Піднявши 
комір плюшевого пальта, вона сміливо йде на
зустріч непогоді. Швидше! Швидше! Клаша ка

зала, щоб завтра вранці все місто знало правду. А за
раз ніч, сніг мете — найкраща пора для розклеюван
ня листівок. Сірий будинок. Швидкі помахи рук — і 
замість звернення фашистів на стіні біліє аркуш паперу 
з словами: «Наше дело правое, победа будет за нами!». 

Міла біжить, далі. Комендатура. Огледілась довкола. 
Листівка з’являється на стіні будинку, де живуть фа
шисти. В цю грудневу ніч розклеювали листівки, в яких 
розповідалась правда про битву під Москвою, і інші 
комсомольці-підпільники — Саша Митрофанов, Олег 
Серебряников, Саша Козловський і Л$в Судаков. 

Вранці гестапівці нишпорили по всьому місті, але
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ОСЬ УЖЕ 
понад три 

роки працюю 
я разом з Дми
тром Фітісо- 
в им. Часто при
гадую нашу першу зуст
річ. Один з робітників 
бригади, в яку мене, новач
ка, зарахували, показав на 
юнака в брезентовій спеців
ці (той саме зварював де
таль) і сказав:

— Працюватимеш поруч 
з ним. Вважай, що тобі 
повезло: у Дмитра є чо
го повчитися. Він належить 
до тих, кого називають ма
яками.

Ця скупа характеристика, 
дана Дмитрові товаришем 
по роботі, лише згодом ста
ла для мене зрозумілою.

Кременчуцька ГЕС була 
комсомольською 

Дмитро, 
серцем 
місце

• • •

оголошена 
новобудовою, 
комсомолець, 
чув, що його 
Після короткої розмови 
батьками подався 
на будову.
• Вдень працював в арма

турному цеху ремонтно- 
механічного заводу, а вечо
рами в учбовому комбінаті 
здобував теоретичні знання 
з електрозварювання.

Дмитро вирішив приско
рити своє професійне зрос
тання: кожну вільну хвили
ну віддавав улюбленій спе
ціальності. В обідню перер
ву чи то після зміни, зали
шаючись на годину-дві, 
«набивав» руку. Незабаром 
настав день, коли бригадир 
Тарас Бурмінов сказав:

— Тепер, здається, доб
ре. Ставлю тебе на само
стійну зварку. Врахуй, зав
дання відповідальне.

Бригада тоді зварювала 
так звані «ноги» нижньої 
'частини опор для високо
вольтної лінії електропере
дачі. Кожен робітник оправ
лявся за зміну з однією та
кою «ногою» і це було взя
то за норму. Справлявся 
з цим завданням і Дмитро. 
Та після кількох змін він 
заявив:

— Малувато, треба зва
рювати більше...

Ідею новачка підтримали 
досвідчені робітники. Над 
тим, як прискорити вироб-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
12 грудня 1962 р., 2 стор.

їх виховав 
комсомол

робота підпільників. Через 
Аню Дмітріеву островські ком Н’ 
цінні відомості в штаб Парти, іеггго п и Я НІГП ЛМТІТ ПІ V піпл*. ац.

^‘'Неждано 'трапилося лихо. Лев Судаков в£правй 
на чергову зустріч з Анею Дмітрієвою. При ньому л? 
ли нові розвідувальні дані. Але замість Ані принци 
інша, менш досвідчена партизанка. Фашисти висліїні! 
і заарештували її, а слідом за нею схопили і Л. Суд? 
кова. В цей же день були заарештовані Міла Філіппова* 
Олег Серебряников і Саша Митрофанов. Довго мучц-,'. 
підпільників. На стіні тюремної камери Міла вишков. 
бала: «Филиппова Мила. Камера N° 24. Сижу-' й

1.IX.-43 г. Допросы кончена 
Ужасно били. Сижу одна, жду приговора. Наверное 
расстреляют. А жить еще хочется».

9 вересня 1943 року, на світанку, підпільників повез, 
ли на страту. Фашистські кати постарались замести 
сліди свого злочину. Вони зробили так, щоб ні місце 
рОЗСТрІЛу ЮНИХ Патріотів, НІ ЇХ МОГИЛИ НЄ були ВІдощ 

остров’янам.

К
ОЛИ частини Радянської Армії звільнили місто 
воїни поклали вінок на могилу вірної дочки най 
шої Батьківщини Клави Назарової. Указом Пре
зидії Верховної Ради Союзу РСР від 20 серпня 
1945 року їй за видатні заслуги в організації ; 
керівництві підпільною організацією посмертно 
присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Через 16 років стало відомо місце страти решти під- 
пільників. Імена героїв золотими літерами вписані в 
бойовий літопис комсомольської доблесті, слави і ге
ройства. Про них на Псковщині складено десятки пн 
сень і віршів. Ім’ям Клави Назарової названі вулиці у 
Пскові і Острові, її ім’я носять піонерські дружини і 
школа, в якій вона вчилася.

€. АЛЕКСАНДРОВ.

лась розвідувальна 
занську розвідницю 
мольці передавали 
ської бригади, яка діяла в навколишніх лісах

бала:
23.VIII-43 г.

«Филиппова 
Сегодня

тих, хто повідомляв правду радянським людям, вони 
не""могли знайти. Дізнавшись про справжнє станови
ще на фронтах і про відступ гітлерівців під Москвою, 
жителі міста ставали бадьорішими і не приховували 
свої посмішки при зустрічах.

Під Островом знаходилась велика фашистська радіо
станція. її висадили в повітря. Згоріли фашистські 
фільми-бойовики в Будинку культури. З штабу зник 
секретний план великої каральної операції проти пар
тизанів Псковшини. Під укіс полетів воєнний ешелон 
гітлерівців...

ДНЕ завдання за іншим ставить перед ком
сомольцями підпільний райком партії. Треба до
помогти полоненим радянським воїнам вирватись 
з фашистського табору, перейти лінію фронту. 
Клава Назарова під виглядом медсестри ироии-* 
кає в госпіталь для військовополонених, встанов

лює з ними зв’язок, а потім здійснює втечу групи лег
ко поранених червоноармійців.

Одного разу Клава Назарова 
втечу двох військовополонених. 
Саша Козловський. Спочатку все 
самої лінії фронту впав густий 
напомацки, вони наскочили на німецький окоп. В корот
кій сутичці Саша підірвав себе гранатою, а решта лю
дей вдруге потрапила в полон. Один з них виявився 
боягузом і розповів гітлерівцям, хто їм допоміг втекти.

В
ОСЕНИ 1942 року почались арешти. 7 листо
пада фашисти схопили Клаву Назарову, а по
тім її матір і родичів Саші Козловського. Звірячі 
знущання застосували кати, щоб примусити Кла
ву видати своїх товаришів. Але нічого вони не 
почули від молодої патріотки. її вірність Бать
ківщині і народові виявились сильнішими тих кату

вань і навіть самої смерті.
Морозним ранком 12 грудня 1942 року фашисти зі

гнали жителів Острова на центральну площу містаг 
щоб прилюдно повісити Клаву Назарову. В останню 
хвилину, змучена і безсила. Клава знаходить мужність, 
щоб попрощатися з людьми:

— Прощайте, товариші! Прощай, любе місто!
Кати знову б’ють її, затискують рота. Але Клавд, 

відтягуючи руками петлю від горла, продовжує кричати;
— Ми гинемо, але нам на зміну прийдуть мільйони! 0 Димитпова Віктор Кирилов 
еремога буде за нами! % підійшов до дошки показ-
...Після загибелі Клави Назарової підпільну комсо- ^ників, переглянув записи і 

мольську організацію очолила Міла Філіппова. Вона і її & задоволено посміхнувся: 
товариші продовжували бо- 0 «Молодець Галина! Три- 
ротьбу і жорстоко мстили $ мається добре».
ворогу за смерть своєї без- 0 д ще недавно... Віктор 
страшної подруги. Посиди- £ добре пам’ятає, як прийшла 

®-Х>000000000фг Галина на ферму. Спочатку 
працювала без особливого 
старання. Подоїть корів, на
кидає в годівниці кормів — 
ото і все.

Але потім, може, ПІСЛЯ 
отих комсомольських збо
рів дівчина ніби змінилася, 
по-іншому глянула на свою 
роботу.

підготувала чергову 
Вів їх відчайдушний 
йшло добре, але біля 
туман. Пробираючись

в
0
0

м. Псков.

на® з'являється вопи0
0
Ф Секретар комсомольської 
0 організації колгоспу імені

Він, Віктор, знає ціну Га- 
лининих перемог, бо сам 
кілька років працював в 
артілі доярем. Нелегка-то 
справа приходити вдосвіта 
на ферму, видоїти кілька 
разів 15 — 16 корів, наго
дувати їх, доглянути.

Г алина полюбила свою 
роботу. Завжди корови у 
неї ситі, вчасно напоєні, в 
приміщенні чисто.

Майже по 2.400 кілогра
мів молока вже одержала 
Галина Кирилова від кож
ної з 15 закріплених за нею 
корів і виконала річне зо
бов’язання.

Г. ШЕВЧЕНКО.
Компаніївськин район.
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термінове
виготовляв металеву

осі. Після цьо- 
почав 
однієї

як 
від- 
там.

з
хлопець

Виховашельк

ничии процес, Підвищити 
продуктивність праці дума
ли разом, усією бригадою. 
Так спільними зусиллями 
колективу було винайдено 
і сконструйовано спеціаль
ний кондуктор, який при 
потребі міг обертатися на
вколо своєї 
го кожний робітник 
зварювати замість 
по дві «ноги» за зміну.

Отже, для Дмитра вироб
нича норма — це мінімум. 
Я, принаймні, не пам’ятаю, 
коли б він не перевиконав 
змінного завдання. Досягає 
цього не тільки сумлін
ністю. На озброєнні у 
Дмитра такий надійний 
помічник, як робітнича кміт
ливість. Багато дечому, на
самперед, майстерності вив
чився у нього і я.

Є у Дмитра ще одна 
хороша риса: якщо потріб
но для загальної справи, 
він ніколи не рахується з 
часом. Недавно цех викону
вав термінове замовлен
ня 
опалубку для заводу залізо
бетонних виробів. Замовлен
ня надійшло з запізненням, 
і при існуючому ритмі ми 
не могли б його виконати 
в заданий строк. Була ви
словлена думка, щоб у не
ділю попрацювати (справу 
з вихідним можна владна
ти, наприклад, перенести 
його на інший день). Знай
шлося кілька чоловік, які не 
погоджувалися, мовляв, ме
ні належить вихідний — не
діля, і все тут.

— Ви ж робітники і ро
зумієте, що значить, коли 
на завод, фабрику, новобу
дову з запізненням надхо
дять матеріали, устаткуван
ня. Тоді затримується ви
робництво, простоюють лю
ди...

Після цих доводів Дмит
ра ніхто не наважився дис
кутувати. Замовлення було 
виконано в строк.

Недавно робітники об
рали Д. Фітісова головою 
цехового комітету проф
спілки. І тут він теж, як 
кажуть, виявився на висо
ті. Планомірно проводить 
профспілкові збори, засі-

дання комітету. До нього 
йдуть робітники, щоб роз
в’язати те чи інше побуто
ве, виробниче питання. Ча
су для особистих справ за
лишається обмаль. Хіба що 
ввечері. І тоді Дмитро сі
дає вдома за підручники — ] 
готується до вступу у вуз.

М. БУЛАЄНКО, 
електрозварювальний ре
монтно-механічного за
воду. .
м. Кремгес
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В цех Кіровоградської 
швейної фабрики Галина 
Дерев'янко прийшла піс
ля закінчення Олександ
рійського технічного учи
лища. Сумлінною працею 
комсомолка здобула та
ну колективу. А згодом 
молодій робітниці було 
присвоєно звання удар
ника комуністичної пра
ці. Свої виробничі зав- . 
дання Галина виконує на 
120 процентів при відмін
ній якості продукції.

На знімку: швея Гали
на Дерев’янко за робо
тою.

Фото М. Савкунова.

коли знайде ро-М
РІЯЛИ ви коли-небудь 
про щастя? Власне, що 

таке щастя? Катерина була 
впевнена, що буде щасли
вою тоді,

боту до душі, захопиться 
нею...

Дуже здивувалась, коли 
правління колгоспу напра
вило її, кращу телятницю, 
на курси вихователів ди
тячих ясел. «Няньчити ді
тей? — подумалось їй. —• 
Що ж тут хорошого?» Але 
відмовлятись було якось не
зручно.

Непомітно пролетів мі
сяць, другий. І ось Катя 
вперше зайшла в дитячі 
ясла. Приміщення брудне, 
неприбране, немає стільців,
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столиків, іграшок. Засукала 
рукава та й заходилася на
водити «блиск». Помила 
підлогу, порозставляла ліж
ка, сходила в майстерню і 
домовилась про меблі. А ін
коли й промайне думка: 
«Це ще нічого. А от як з 
дітьми? Чи зумію? Може, 
повернутися на ферму?..» 

■ Поступово все прийшло-— 
і вміння, і підхід до малю
ків. З’явилась і перша ра
дість. Як же не радіти, ко
ли дітвора така гамірна, 
непосидюща. Он Вітя, Як 
почне щебетати, розповіда
ючи про свою маму — за
любуєшся. Або трирічний 
Вася. В кого не виникне 
тепла посмішка, коли він

декламує вірша. Зрозуміло, 
що Катя не зможе жити 
без цих дзвінких голосів, 
сміху.

В щоденних турботах ми
нали дні. І ось перші успі
хи виховання. Приходячи 
в ясла, Діти вітаються з 
нею, без нагадувань вмива
ються, навчились одягати
ся. Вміють на стіл накрити, 
помити посуд, прибрати іг
рашки. Дивиться Катерина 
на малюків, зайнятих сер
йозними справами, і прига
дує про себе: «Скільки до
велося попрацювати, щоб 
навчити їх». Зараз Валя 
вже не ображає молодших, 
а Вітя став сміливішим, не 
цурається гурту. Валя не

плаче з-за дрібниць, Таня 
не грубіянить. Тисячі запи
тань: «чому? коли?» — чує 
щодня Катерина. І на кож- 
не треба відповісти.

Дівчина вирішила 
Довжувати освіту, 
вона — • ______
вечірнього класу. Багато чи
тає, працює над собою, 
мріє стати педагогом.

Так прийшло щастя до 
Каті — вона знайшла свій 
шлях у житті. І вже десь 
в душі плекає мрію про 
педагогічний інститут. А У 
наполегливих мрії завжди 
збуваються.

Л. ЧЕРНЯВСЬКА.
в. Куколівка 

Олександрійського району-

про-
Тепер

учениця восьмого



ЮНИН ХУДОЖНИК. 
Мал. В. Кононснка.

і

ЧИТАЧ ПОРУШУЄ ПИТАННЯ
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пройде місяців два побачимоа

ви-

літній доробок
ХУДОЖНИКІВ

Хочеться наперед відзна
чити: літо цього року не 
минуло даремно для мит
ців Кіровоградського това
риства художників. Яскра
ве свідчення тому
ставка їх етюдів, що зараз 
експонувалася в приміщен
ні кінотеатру «Мир».

Немає можливості деталь
но аналізувати всі роботи. 
Тому зупинимось лише на 
найбільш характерних. Ось 
етюд Л. Бондаря «Ранок». 
Відчувається прохолода 
літнього світанку, коли при
рода ще не прокинулась, 
ще не видно людей... Але 
скільки неповторної приваб
ливості в човнах, що ку
паються в прозорій воді, в 
сірувато-синіх деревах, які 
потонули в далекому сер
панку!

Дуже цікава робота х
В. Федорова «Опівдні». На 
шляху зупинились хлопча
ки, продивляються газету. 
Мабуть, взяли її у листо
ноші, що стоїть поряд, А 
довкола 
голуба далечінь...

В «Кримському пейзажі» 
здібний художник В. Пара- 
коньєв досяг значного ус
піху. Правда, не в усьому 
картина довершена, але го
ловне — кримську приро
ду — митець передав доб
ре.А от Ю. Іващенко на цю 
ж кримську природу погля
нув занадто холодним по-

пастель

глядом: вона значно багат
ша, тепліша, яскравіша, 
ніж на його етюдах.

«Мостик» та «Ивьі» 
І. Щербини вирішені скром
но, просто, але вони дуже 
поетичні. Серед інших ро
біт запам’ятовуються «Кві
ти» і «Терен» , художника 
Б. Вінтенка, деякі етюди 
М. Бондаренка і С. Шев
ченка,

На жаль, менш пощасти
ло кіровоградським майст
рам пензлю у зображенні 
людини. Винятком може 
служити лише етюд «Голів
ка хлопчика»
художника М. Бондаренка. 
Це забутий і досить склад
ний вид живопису. Радує, 
що митець працює в цьо
му напрямі.

Цей коротенький огляд не 
можна закінчити, не від
значивши роботи таланови
того художника Р. Кочу ра
ка. Ного плакати (особливо 
«Від паруса до атома») 
справляють надзвичайно хо
роше враження. Також 
вдалі його невеликі атеїс
тичні листівки.

Виставка свідчить про те, 
-що наші художники зроби
ли в своїй творчості знач
ний крок вперед. І ще один 
висновок: митці Кіровогра
да влітку поповнили свою 
творчу кладову. Запис етю
дів допоможе їм у ство
ренні композиційних робіт.

Є. БЕСПАЛОВ-РАДИЧ.

поля, ніжна,

Спіткало людиху горе
МИНУЛО вже далеко за пізнім; навіть 

відчутно було таємничі подихи ніч
ного неба, яке де-не-де струшувало з се
бе чарівні зорі-блискітки. Та місто не 
спало: то тут, то там сяяло мереживо 
електричних вогнів. Зовсім близько, по
рушуючи тишу літньої ночі, перегукува
лися паровози.

Місто здавалось якимсь чарівним, 
привабливішим, ніж вдень. Оці таємни
чі силуети будівель і ажурне плетиво 
стріл здавалися Володимирові просто 
казковими. Хоч не так уже далеко було 
його рідне село Сніжкове Новогеоргіїа- 
ського району та Миколаїв став чомусь 
ріднішим. Може, тому що Володимир 
знайшов тут до душі роботу? А можли
во..., можливо, що тут жила Тамара.

І Володя ще чіткіше відчув пам’ятний 
стукіт дівочого серця, оте ніжне: 
«люблю».

Володимир працював поїзним ва
гонним майстром. Всі поважали його за 
трудовий запал в роботі, за чуйність до 
товаришів...

Ні від кого
Тамару; де б не зустрічав — привітно 
махав дівчині рукою. 1 вона відповіда
ла взаємністю.

Ось і цього разу, йдучи на нічну змі- 
У ну, Володя вгледів Тамару, і, вітаючись, 

підняв праву руку: «До завтра, кохано».
Та не могла знати тоді Тамара, що в 

оте надвечір’я вона востаннє бачить 
дорогий помах руки, що востаннє про
ходить тут найдорожча для неї людина. 
І ніхто не відав, що десь опівночі, під 
час роботи, Володя потрапить під поїзд, 
лишиться обох ніг і правої руки.

* * *

ЖИТТЯ Володі ледь жевріло. Тільки 
в обласній лікарні почав потроху 

приходити до пам’яті. Потім, за виснов
ком лікарів, Володимира негайно від
правили в Одесу. Через кілька Дн,в 
знову повернули в Миколаївську оолас- 
ну лікарню«

приховував, що кохаєне

рукою. І вона відповіде-

— жодної. Нема де 
місяців 

комусь і присвоїмо...

від них. Таке становище

— В районах таких бібліотек вже багатенько, —
сказала нам інспектор обласного управління культури 
О. М. Русанова. — А от в місті . . ' "
правди діти: не заслуговують. От пройде ще 
два—три, тоді побачимо. Може, і

Таке пояснення нас в 
жодній мірі не задовольни
ло, і ми вирішили побувати 
в деяких бібліотеках, розі
братися на місці. Майже всі 
культармійці вбачають ко
рінь зла в дуже великих 
планах книговидачі. На наш 
погляд, є інші, більш суттє
ві, причини. Одна з них — 
закріплення бібліотек за 
мікрорайонами, що розта
шовані на значній відстані 
утруднює роботу.

— Адже не будеш стояти весь час за стойкою, — 
пояснює завідуюча бібліотекою імені І. Франка Р. Є. 
Бєлая. — Трапляється, що люди хворіють, чи не мають 
можливості прийти обміняти книги. В таких випадках 
ми йдемо до них додому. Але спробуйте це система
тично робити, коли читач живе за кілька кілометрів від 
бібліотеки. Ось, наприклад, мікрорайон, який ми об
слуговуємо, розташований аж за Кресом. Питається, чи 
зможуть люди систематично відвідувати бібліотеку, що 
знаходиться в центрі міста. Звичайно, ні. А між тим, 
в тому районі є бібліотека імені В. Дубініна. Правда, 
вона обслуговує тільки дітей. Але, на наш погляд, її 
можна розширити, відкрити нові відділи. Читачі будуть 
дуже вдячні і, ми впевнені, кількість їх збільшилася б.

Р. Є. Бєлая з прикрістю говорить про те, що їх біб
ліотека майже не має зв’язків з робітниками підпри
ємств.

— Якщо треба провести читацьку конференцію або 
літературний вечір, то зібрати людей дуже важко. Зви
чайно, даємо об’яви, розповсюджуємо запрошення, але 
читачів всеодно приходить мало.

Мабуть, зараз неможливо зустріти людину, яка б не
И----------------------------------------------------------------------------------------

Б

ЗУСТРІЧ з

ЖОДНІЙ З БІБЛІОТЕК КІРОВОГРАДА 
НЕ ПРИСВОЄНО ЗВАННЯ ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ ВІДМІННОЇ РОВОТИ ЧГ О1ИУ?

сту- 
му-

дав-

МИНУЛОЇ неділі відбулася 
тепла зустріч представни

ків кубинської молоді, яка 
перебуває на навчанні в Бобри- 
нецькому училищі механізації 
сільського господарства, з 
дентами Кіровоградського 
зичного училища.

Кубинські друзі, мабуть, 
но чекали молодих музикантів, 
бо відразу ж зав'язалась жва
ва бесіда. Потім розпочався 
концерт. Тепло вітали слухачі 
соліста Анатолія Бондаренка, 
В. Стрільця, який майстерно 
виконав па домрі увертюру до 
опери Бізе «Кармен». Довго не 
відпускали слухачі зі сцени 
студентку Людмилу Лофіцьку. 
Вона з щирою безпосередністю 
проспівала ряд пісень на іспан
ській мові.

ДРУЗЯМИ
Але найяскравіше враження 

від концерту залишив хор сту
дентів ' диригентсько-хорового 
відділу. Хор відзначається без
доганним ансамблем, дуже чіт
кою дикцією та гнучкістю у 
виконанні. І в цьому велика 
заслуга керівника колективу, 
викладача училища С. В. До
рогого.

Тепло й велично прозвучала 
«Пісня про Комуністичну пар
тію» композитора Холмінова, з 
повним знанням стилю Мо
царта була виконана II части
на «РеквІєма» Моцарта—«Дієс 
іре», скорботно-ніжиа україн
ська народна пісня в обробці 
Ревуцького «Прилетіла перепі- 
лонька», з великим художнім 
смаком інтерпретований твір. 
Россіні «Поговір», хКонцерт за
кінчився виступом вокального

. ансамблю, який виконав пісню
викладача музичного учили ща 

Я| х^К- А. Шутенко «Куба лібрс».
£ к. ШИШКО.-

БАВИЛИСЯ І 
НА РІЧЦІ ДІТИ... І
Воїн місцевого гарнізону <3 

єфрейтор Леонід Сємакін 
того грудневого дня був в <$ 
звільненні. Святкове місто 
манило. Якось непомітно <•> 
потрапив на берег Інгула.2 
Увагу привернула юрба ді- $ 
тей, які весело бавилися на <> 
льоду. Раптом лід прова- ф 
лився, і діти опинились уф 
крижаній воді. Мить, і Ана- ф 
толін — поруч. Коли на <•> 
березі вже була Алла Вол-

— Для загоювання ран хворому необ
хідно пересадити шкіру здорової люди-, 
ни — вирішили лікарі, і звернулися до 
залізничників/

Того ж дня до Володі прийшли його 
друзі — оглядачі вагонів 
Зінов’єв, Євгеній Турта, 
Литвинов, Борис Громов, усі, хто жив з 
ним у гуртожитку. Вони без вагань по
годилися дати свою шкіру товаришеві.

Цей неоцінимий подарунок друзів 
прийняли лише від Володимира Зі
нов’єва та Євгенія Турти. Аналізи пока
зали, що їх шкіра найкраще приживає
ться на тілі важко хворого.

З перших днів і до останнього часу 
перебування в лікарні Володимир не 
відчував себе самотнім. Друзі не поки
дали його на протязі трьох років. їхні 
відвідини » для Володі були дорожчими 
від різних квітів і подарунків, що при
носили знайомі.

Невимовний біль охопив серце Та
мари, коли вона дізналася про трагічну 
долю Володі.

— Що ж тепер робити? — хвилюва
лася дівчина. — Що ж робити?.. Я дала 
йому слово, я любила його...

І Тамара пішла до Володі в лікарню. 
Відтоді електромонтер Тамара Круп- 
чинська ні на хвилину не покидала Во
лодимира. Людська чуйність і увага до
помагали йому боротися за життя. Не 
залишив юнак і свого навчання: йому 
нелегко було в лікарні працювати над 
підручниками. Крилаті мрії допомагали 
долати труднощі. Його мріями живе і 
Тамара.

Зараз Володимир Гаврилов продовжує 
навчання в десятому класі однієї з за
гальноосвітніх шкіл міста. Мріє вчитися 
далі, стати вчителем.

Добре мати в житті таких вірних дру
зів, справжніх людей, гідних нашої 
неповторної доби.

Володимир 
Володимир

В. ЯЦЕНКО,, 
наш позаштатний кореспондент. 

Новогеоргіївський район,

кова і Ліля Вольсбург, на <•> 
допомогу воїнові .підоспів 
слюсар механо-складального 
цеху № 4 заводу «Червона 
зірка» Анатолій Мельничен
ко. - '

Всі п’ятеро дітей були 
врятовані.

В. РУДИК. /

захоплювалась читанням літератури. Працівники біб-' 
ліотек намагаються зробити все, щоб активізувати цей 
інтерес. Допомагати їм повинні всі заклади культури 
міста. Тому ми з подивом дізнались від завідуючої) 
бібліотеки імені М. Островського Г. Ф. Теплицької про 

неуважне ставлення до цієї 
справи працівників відділу 
кінофікації і кінопрокату 
обласного управління куль
тури. ■*

Коли в бібліотеці органі
зували літературні вечори, 
диспути, конференції — 
бралось до уваги, що після 
їх закінчення демонструва
тиметься науково-популяр-' 
ний тематичний фільм. Та

жодного разу в кінопрокаті фільма по темі не дали. 
Сказати, що ного не було в наявності, не можна — 
заявки давали заздалегідь.

Працівники цієї бібліотеки.в обідні перерви прихо
дять на вірьовочну фабрику, завод імені Кірова та 
інші підприємства свого району, проводять читки, бе
сіди. Але дуже епізодично це буває. У нас склалась та
ка думка, іцо треба більше людей залучати до активу 
бібліотеки. Тоді й читачів стане більше, і справа піде 
веселіше. ,

У відділі культури ми чули багато хорошого про 
роботу бібліотеки імені М. Горького, що знаходиться в 
районі Нової Миколаївки. Завідуюча бібліотекою Н. М. 
Атран провела нас по відділах. Показала читальний 
зал, нові, ще пропахлі фарбою кімнати, де 'розмісти
лись стелажі, з довгими рядками книг. Усюди чистота, 
тиша... До відкриття залишалось ще з півгодини, та від
відувачі почали вже надходити. У кожного свої спра
ви — той може спізнитися на роботу, іншому конче 
необхідний зараз підручник. Незважаючи на неробочий 
час, працівники бібліотеки обслуговують відвідувачів. 
Звернули ми увагу й на те, що читачі називають біб
ліотекарів по імені та по-батькові, радяться з ними.

Ніна Михайлівна розповіла, що читачів у бібліотеці 
з кожним роком стає все більше. Яким же чином збіль- . 
шується це число?

Якщо підходити з точки зору праціьника бібліоте
ки, то цей район дуже вигідний. Тут багато підпри
ємств,' гуртожитків. Недалеко клуб будівельного уп
равління № 1 «Цукробуду». До речі, директор його 
т. Яловський ніколи не відмовляє працівникам бібліоте
ки в приміщенні. Диспути, літературні вечори, віктори
ни проводяться у клубі, і зал завжди переповнений.

— У нас багато активістів, допомога від них дуже 
суттєва, — розповідає т. Атран. — Робітниці будівель
ного управління м’ясокомбінату, працівники гуртожит
ків — кого тільки не зустрінете серед наших добро
вільних помічників!

Ми почули про хороших, закоханих в свою справу 
людей. Вони не рахуються з тим, шо їх робочий день 
закінчився, йдуть з літературою по домівках, розпо
відають, показують, запрошують на диспути. В гурто- 

. житках є книжкові куточки, де завжди можна_ вибра
ти собі книжку, організовані бібліотекою і виїзні пе
ресувки (на агрегатному заводі).

Уважно ознайомившись з діяльністю цієї бібліотеки, 
ми прийшли до висновку, що працюють тут справді 
по-комуністичному. На нашу думку, бібліотека імені 
Горького заслуговує звання бібліотеки відмінної ро
боти, тим більш, то її працівники готуються ■' 
раз до десятирічного ювілею бібліотеки. Для 
читачів присвоєння цього почесного звання 
ло б хорошим подарунком.

Не можна не зробити серйозного докору 
працівників обласного управління культури

за- 
них і для 
зараз бу-

на адресу 
і обкому 

профспілки працівників культури. Дуже погано займа
ються вони контролем діяльності місцевих бібліотек, 
майже не допомагають їм, слабо пропагують досвід 
кращих. Звичайно, легше легшого бідкатись:

— Не заслужили, що поробиш? 
Треба

магати, підтягувати бібліотеки до рівня кращих. На 
нашу думку, працівникам обласного управління культу
ри, слід не час від часу, а систематично бувати в біб
ліотеках. І не тільки, як відвідувачі, а як добрі, іні
ціативні помічники.

заслужили, Що поробиш?
ж не тільки констатувати факти, а й допо-

‘ В. ПОЛОНСЬКИЙ, 
робітник заводу «Динамік», член позаштатного 
відділу культури «Молодого комунара».

Іваном Кожуховим.

В Москві відбулася зустріч вихованців Нахімовсько* 
го військово-морського училища і Каліиінського суво- 
ровського училища з секретарем комсомольської органі
зації атомного підводного човна 
Підводник, нагороджений урядовою нагородою, розпо
відає майбутнім офіцерам про службу на атомному під
водному човні, про чудових своїх друзів.

На знімку: старшина другої статті Іван Кожухов з 
вихованцями училищ.

Фото Б. Трепетова і Є. Касіна. 
Фотохроніка ТЛРС.



Дмитро Хоаєпдро

( Продовження ).

— Хто ж негідник? — за
питав Річ.

— Тихо, — обірвав їх 
Ринальдо, — гей!

Спочатку Кларенсу потра
пила на очі реклама мага
зину Корте. Вже спалахну
ли вуличні вогні, і по роз
жареному кольє на оголеній 
шиї без голови, як на тру
бі, що стирчала з даху, бігли 
зелені, червоні, жовті бук- 
ви-самоцвіти: «Корт’є, Кор- 
т'є». Потім їх «олдсмобіл» 
зупинився біля ювелірно
го магазину з вивіскою 
«Корт’є». Джіно, вилазячи, 
жбурнув у скло камінь чи 
залізний гвинт. Скло розле
тілося вщент. Ринальдо си
дів за рулем, тримав пісто- 

, лет у руці і, не моргаючи,
дивився на Кларенса і Річа, доки останні Зчищали віт
рину. Публіка навколо розбіглася, як від дощу. Джіно 
заскочив за прилавок, і Ринальдо, рвонувши з місця, 
ледве не помчав без нього. Одного продавця довелося 
вдарити. Це бездумно відмітив Кларенс. Продавець 
зразу ж кинувся з середини до розбитої вітрини. Мож
ливо, то був сам Корт’є.

Сирени завили, коли «олдсмобіл» вже звернув за ріг 
вулиці.

— Як потрібна друга машина! — простогнав Ри
нальдо.

Всі останні мовчали. Вони' проскочили через міст, 
промчали кудись протилежним берегом, повернули в 
тунель, пересікли річку під землею, і так повернулися 
на Манхеттен, острів, що обріс хмарочосами.

Тепер пістолет за спиною Кларенса тримав Джіно. 
Десь, у глухій вулиці, Ринальдо сказав Кларенсу і Ргчу:

— Вилазьте.
Кларенс не зразу догадався, що вони були біля Гар- 

лем-рівер.
— Ти візьмеш у мене сто доларів? — запитав Ри

нальдо. — Ти їх заробив!
Його друзі засміялися.
— Ні, — сказав Кларенс. — Не візьму.
Тепер, коли він дізнався, що буде батьком, слова Ри

нальдо здалися йому зовсім дикими.
— Ось як! — Ринальдо стиснув зуби. — Тоді, ма

буть. проведіть його, Джіно, Чезаре...
ї машина помчала кудись в бік автомобільної звал- 

ки, а вони залишилися вчотирьох на березі річки, яка 
блищала мазутними плямами.

Вони пройшли небагато.
— Ну, досить, — сказав Джіно, загородивши шлях 

Кларенсу.
І в ту ж мить Кларенс зрозумів, що потрібно бити 

першим, і стукнув Джіно ногою в живіт. Він чекав най
страшнішого — удару ножем ззаду, але, обернувшись, 
побачив, шо на Чезаре висів Річ. Джіно повзав, шукаю
чи пістолет на асфальті. Було темно, Кларенс знову за
махнувся ногою, але Джіно схопився і тут же побіг 
геть. Він не хотів попастися в кулачній бійні з Кларен
сом, бо без зброї боявся поєдинку. А Чезаре, вирвав
шись, бив Річа, і Кларенс кинувся виручати його.

Вони прийшли додому пізно, почекавши, поки опусті
ють великі вулиці. Та й ішли вони довго, тому, що в 
них не було жодного цента в кишенях на автобус.

— Чи не зайдемо в поліцію? — запитав Кларенс.
— Ні, — огризнувся Річ. — Ми теж були в Корт’є. 

Хто повірить, що впусту? А Ринальдо? Якщо будемо 
мовчати, він, може, залишить нас в спокої. Може бу
ти... Ти винен в усьому.

— У мене є совість, що поробиш. Я не хочу брильян
тів Корт’є.

— А мені наплювати на Корт’є. І на всіх. 1 на твою 
совість. Я не знаю, чому ти народився виродком!

— Я добавлю до твоїх синців ще один, — сказав 
Кларенс.

Двері відкрила Джульетта.
— Кларенс! Що з тобою? Що з тобою?
— Нічого.
— Що з тобою? Що з тобою? — повторила вона.
— Там, на східцях, хтось жде, — сказав він. — По

клич.
— Річ! — зразу крикнула Джульетта.
Річ піднявся. Він обняв сестру і поплескав її по спині.
— А ти догадлива, — всміхнувся Кларенс.
— З ким би ти ще зміг побитися? Дурні! Дурні! 

Дурні!
Вона відвернулася, і плечі її затремтіли. У вузьких 

очах Річа раптом теж з’явилися сльози.
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— Не треба! Це не він, — попросив Річ. — Не сердь
ся на нього. Просто, Кларенс відмовився від хорошої 
долі в дріб’язковій справі, яку я йому запропонував. 
Правда, потрібно було вкрасти. А він не захотів. Ось 
і все. Могли ще і вбити!

— Ну, що ви, що ви! — крикнув на них Кларенс і 
обережно доторкнувся до плеча Джульєттн. Вона все 
плакала.

— Хто ж із нас має рацію?
— Ти, — просто відповіла Джульетта.
— Вона звихнулася від кохання до тебе, — сказав 

Річ.
— Я ніколи і нічого не крав, — хрипло проговорив 

Кларенс.
І тоді Річ, зморгнувши фіолетовими повіками сльози 

образи, показав на сестру.
— Крім неї.

7___
— Джульетто! Джульетто! Ти не спиш? Чуєш?
— Так, Кларенс. ч
— Я дізнався від Річа...
Вона мовчки лежала поруч, і він взяв її за руку.
— Пан президент, — нарешті сказала Джульетта, — 

в нас буде дитина.
— Навіть в такий день ти робиш мене щасливим. 

Але чому ти досі мовчала?
— Я боялася зробити тебе нещасним.
— Мені хотілося б подарувати тобі стільки щастя, 

скільки ти даруєш мені.
Вони помовчали.

Вони лежали взявшись за руки, в своїй маленькій 
кімнаті на дев’ятому поверсі старого будинку, боячись 
поворухнутися, немов щастя могло злетіти і полинути 
від них, як пушинка

_  Я не думав, що можна так любити, як я люблю 
тебе, Джульетто, — сказав Кларенс. — Недавно я смі
явся над .розповідями товаришів і різними історіями, 
про які пишуть в книжках.

— Значить, настав наш час, — відповіла Джульет
та. — Тепер будуть інші сміятися над нами. Такі люди.

— Люди кращі, ніж здаються. Сьогодні Річ врятував 
мені життя після того, як я сказав, що всі італійці — 
бандити.

_  Ваша дитина теж наполовину буде італійкою, пан 
президент.

— Я люблю італійців.
_  1 пуерторіканців, — сумно засміялася Джульет

та. _ Може, ми виїдемо звідси, Кларенс?
— Я люблю Нью-Йорк.
_ Але я боюсь за тебе. Коли ти завтра підеш шука

ти роботу... Я буду весь час думати, що тебе підстері
гає Ринальдо.

— Ти знаєш його?
— Ні.
— А я думав, що всі італійці знають один одного, — 

посміхнувся Кларенс.
_  їх дуже багато в Нью-Йорку... Давай ходити 

разом?
— Нізащо. Нічого не трапиться. >
— Давай поїдемо далеко.
_  В Каліфорнію? Там вистачає своїх... Тут, в Бауері, 

ночують бродяги з Каліфорнії. Невже ми можемо за
раз виїжджати з дому? Ми маємо дім. Я розіб’юсь, а 
влаштуюсь.

Джульетта стала на коліна в постелі, не віднімаючи 
своїх рук від нього.

— Мені стало страшно, коли ти сказав: розіб’юсь.
— Але я, справді, можу вмерти для тебе. Попроси 

мене про що хочеш. Бажаєш кольє з магазину Корт’є? 
Плаття з магазину Лорда? «Кадиллак»? Я все, можу. 
Адже я президент.

— Я хочу, щоб ти став католиком, Кларенс, — про
шептала Джульетта.

— Чому?
— Ліспі здається, тоді батько простить мені. Ми осе

лимося там і почнемо працювати всі разом, в нашій 
яіццерії.

і— Він ждав помічника, а не нахлібника, Джульетто.
— Ти послухай мене, Кларенс.
— Добре. Я поговорю з мамою. Добре.
Вона зняла з себе хрестик і наділа на нього, з уро

чистою плавністю в рухах голих рук.
— Ось я й католик, — сказав він.
А вона поклала голову на його груди і, зітхнувши, 

кінець кінцем заснула, майбутня мати його дитини.
Вранці Кларенс знову пішов містом, йому здавало

ся, що надія ховається за рогом кожної вулиці. Пот
рібно тільки бути невтомним. Під вечір він заглянув 
до мапенької католицької церковки, схожої на ту, що 
була проти «Гамільтона». Напівтемрява, тепла задуха, 
похоронний восковий запах спочатку відштовхнули йо
го. Потім він помітив кілька фігур на стільцях в лун
кій глибині кімнати, і посміливішав. Якщо були люди, 
було й тут життя.

До Кларенса підійшов немолодий високий священик.
— Що ти хочеш, сину мій?
— Я хотів би... Я думаю... Я, здається, хочу стати 

католиком, — сказав Кларенс.
— Про що ти мрієш? — старечі губи служителя трем

тіли.
— Я хочу знайти хорошу роботу, — сказав Кларенс 

і вперше подумав, що бог Джульєттн повинен йому 
допомогти. — Зараз у мене немає ніякої, а ми чекає
мо дитину.

— Невже ти не одержуєш допомоги?
— Соромно бути державним жебраком. І мені мало 

не вмерти з голоду, отець.
— Ти непокірний, але відвертий, — сказав дідусь і 

посміхнувся.
— Мені всього двадцять два роки. В такому віці гріх 

просити милостиню.
Священик поманив Кларенса за собою.
— Я дам тобі призначення в школу. Ти пройдеш ка

техізис. А потім складеш екзамен.
— Коли я зможу екзаменуватися, святий отець?
■— Через шість місяців.
— Півроку! — здивувався Кларенс.
— Віра хороша, коли вона міцна!
Через тиждень Кларенс одержав першу допомогу. 

Він давно зареєструвався і в бюро по видачі допомо
ги, і в агентстві по найму, але це було безнадійно.

Раптом трапилася неприємна розмова з сестричкою 
Айрін. Власне, почала її Джульетта. Вранці, перед тим, 
як йому йти з дому. Він ще лежав в постелі, а Джуль
етта принесла чисту, випрасовану сорочку і повісила 
на спинку стільця. Загорнувши халатик — майже про
зорий від давності, але ще живий, — вона присіла на 
кран ліжка і, взявши руку Кларенса, стала перебира
ти його пальці, міцно потискуючи кожен. Останнім ча
сом у неї з’явилася така звичка.

— Кларенс, — сказала вона з несміливою веселістю 
в голосі, — на Канкорді відкрився новий ресторан!

— Що б я зміг там робити?
— Не ти, а я! Здається, мене взяли б туди офіціант

кою.
— Але ж це за сорок миль від Нью-Йорку!
— Так, любий. Доведеться там і жити. Будуть гро

ші. Все ж хоч сезонна робота, доки ще літо.
— Хто тобі сказав?
•— Айрін.
Кларенс схопився і в одних трусах кинувся до кім

нати Айрін.
— Що ти вигадала про Канкорд?
— Я не вигадала, — сказала Айрін, кидаючи на сто

лик з дзеркалом золочену паличку губної помади. — 
Я сама їду туди. Офіціантка на Канкорді — тільки 
дурна зможе таке прогавити!

— Хто тебе покликав туди, Айрін? — Кларенс схи
лив голову і стиснув кулаки, завмерши в боксерській 
стойці проти свого нового невідомого противника.

— Роджер Спітлер, — глузливо сказала Айрін. — 
Ти його не знаєш? А я знаю. І чого ти кип’ятишся, як 
бичок?*Ти безрогий, і тобі це не загрожує, Кларенс. 
Але ж потрібно заробляти гроші! Мені набридло жерти 
шпинат і шпинат!

— Ти думаєш, Айрін, так просто кличуть дівчину на 
курорт, та ще й пропонують місце офіціантки? Ти ду
маєш, у вільний час будеш грати в теніс з містером 
Спітлером?

— Я не думаю.
— Що? — закричав Кларенс, і ного рот залишився 

страждально відкритим.
— Не думаю ні про що, і все, — відповіла Айрін, 

відходячи від нього. — А ти думаєш, ми діждемося, до
ки виграє лотерейний квиток у мами? І цим я заплачу 
за коледж?

Він відвернувся, але Айрін обійшла навколо нього і 
стала перед ним:

— Слухай, що я скажу! Відпусти зі мною Джульет
ту! Містер Спітлер візьме її заради мене. Я пригляну 
за нею... Я обіцяю... Інакше ви пропадете обоє, невже 
ти не бачиш?

— Не кричи, як істеричка! — обірвав він сестру. — 
Почує Джульетта. Невже я їй не вірю? Я не хочу, щоб 
і ти їхала туди. Я давно помітив, як ти почала фарбу
вати губи.

— Ти завжди був досить уважним до мене, — сум
но сказала Айрін.

Він попросив їх почекати два дні. Адже коли на зем
лі трапляється чудо, то повинно трапитися воно і з 
ним. Він не просив чуда для мільйонів безробітних 
Америки. Він забув, що був президентом. Він хотів 
маленького чуда, тільки для себе.

(Далі буде).
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