
Друга сесія Верховної Ради СРСР.
На знімку: під час спільного засідання Ради 

Національностей і Ради Союзу.
Фото В. СОБОЛЄВА і М. СИТНИКОВА.

(Фотохроніка ТАРС).

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!МОСКВА. (ТАРС). Другий день ра
дяться в Кремлі обранці нашого наро
ду. Велика розмова про розвиток Бать
ківщини в наступаючому 1963 році про
довжувалась 11 грудня в обох палатах 
Верховної Ради СРСР.

З хазяйською заінтересованістю депу
тати обговорюють перспективи наступ
ного року, Державний бюджет, покли
каний забезпечити виконання намічува
них планів.

Наша країна, вступаючи в п’ятий рік 
семирічки, йде ленінським курсом до 
нових перемог. Ця думка червоною нит
кою проходить в усіх виступах.

На трибуні — Герой Соціалістичної 
Праці бригадир узбецького колгоспу 
«Політвідділ»
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ної артілі. Тепер це одне з передових гос
подарств в Узбекистані. План продажу 
державі м’яса в нинішньому році вико
нано достроково. Значно перевиконано 
завдання по зростанню поголів’я гро
мадської худоби.

— Члени нашої сільгоспартілі дору
чили мені, — заявляє Любов Лі, — з 
цієї високої трибуни висловити глибоку 
подяку великому другові простих тру
дівників Микиті Сергійовичу Хрущову 
за відвідання нашого колгоспу, за його 
надзвичайно цінні поради, які допома
гають нам виявляти і ставити на служ
бу народному господарству все нові іі 
нові резерви.

— За кожною цифрою плану і бюдже
ту ми бачимо працю радянських лю
дей, — так почав свій виступ депутат 
А. І. Чіковані — помічник майстра кам
вольно-суконного комбінату «Радянська 
Грузія» (Тбілісі).

Бригаді, яку він очолює, одній з пер
ших в республіці було присвоєно звання 
колективу комуністичної праці.

Бригада тов. Чіковані у минулому ро
ці дала слово випускати продукцію тіль
ки першим сортом. Тепер текстильники 
постійно випускають 99,8 процента тка
нини першим сортом. Від імені своїх 
товаришів депутат запевнив сесію, що 
бригада і далі працюватиме тільки від
мінно, систематично перевиконуватиме 
державні завдання, випускатиме лише 
першосортну продукцію.

Кожному з нас, сучасникові великої 
комуністичної епохи, приємно і радісно 
усвідомлювати, що слова, які стали 
смислом нашого життя, — все в ім’я 
людини, на благо людини — знаходять 
реальне втілення в наших повсякденних 
трудових звершеннях, сказала з трибу
ни сесії майстер Обуховського килимово- 
суконного комбінату імені Леніна депу
тат Г. М. Дубіна. ,

За 4 роки семирічки комбінат, на яко
му працює тов. Дубіна, досяг по обсягу 
виробництва і продуктивності праці рів
ня, запланованого на кінець 1965 року. 

КАле результати нашої роботи могли бу- 
-і ти ще кращими, говорить депутат, ко

ли б своєчасно усувались хиби в поста
чанні сировини і в плануванні вироб
ництва.

Виступає секретар ВЦРПС, депутат 
О. О. Булгаков. У боротьбі за виконан
ня планів семирічки, говорить він, важ
ливу роль відіграє все зростаюча твор
ча активність трудящих. У всенародно
му соціалістичному змаганні тепер бе
руть участь 85 процентів робітників і 
службовців. Шириться чудовий рух су
часності — змагання за комуністичну 
працю. Творча ініціатива трудящих зна
ходить своє відображення в розширенні 
діяльності науково-технічних товариств, 
у створенні громадських конструктор
ських бюро, груп економічного аналізу, 

громадських науково-дослідних інститу
тів і лабораторій.

Створення виробничих комітетів на 
підприємствах і будовах, підкреслив 
тов. Булгаков, дасть змогу залучити до 
управління виробництвом ще ширші ма
си трудящих, сприятиме підвищенню їх 
творчої активності, зростанню продук
тивності праці.

Важливі питання дальшого розвитку 
народного господарства Азербайджану 
порушив у своєму виступі депутат 
Е. Н. Аліханов — голова Ради Міністрів 
республіки. На конкретних прикладах 
він показав, що є всі можливості для 
більш інтенсивного розвитку видобуван
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ня нафти і газу в Азербайджані, роз
ширення їх переробки.

Маючи ресурси нафти і газу, потужну 
нафтопереробну базу, Азербайджан стає 
одним з центрів великої хімії нашої 
країни, заявив Е. Н. Аліханов. В на
ступному році капітальні вкладення в 
хімічну промисловість республіки намі
чається збільшити порівняно з 1962 ро
ком на 80 процентів.

Депутат говорить про необхідність 
своєчасно забезпечувати будівництво 
об’єктів хімії проектно-кошторисною до
кументацією і устаткуванням. На жаль, 
в ціп справі є серйозні хиби.

Про проблеми розвитку хімічної про
мисловості говорив і депутат Ш. К. Ко- 
спанов — перший секретар Уральсько
го обкому КП Казахстану. Незважаючи 
на те, що республіка має багатющі си
ровинні ресурси хімічних продуктів ви
робляється тут все ще мало.

Так само як і представник Азербайд
жану, тов. Коспанов вказав на ряд ве
ликих хиб в організації будівництва під
приємств хімічної промисловості.

Виступає голова Держплану Білору
ської РСР депутат С. М. Малинін. Він 
говорить, що у республіці особлива ува
га приділяється форсованому розвитко
ві хімічної промисловості. Валова про
дукція цієї галузі народного господар
ства зросте за п’ять років семирічки в 
2,4 раза. В наступному році в Білорусії 
буде введено в дію ряд підприємств 
«великої хімії».

Прискорено повинна розвиватися в 
Білорусії і радіоелектроніка, сказав далі 
тов. Малинін. За перші чотири роки 
семирічки випуск продукції на підприєм
ствах цієї галузі промисловості зріс у 
республіці в три рази, а кількість під
приємств подвоїлася.

Невичерпні запаси природних копалин 
у нашій країні. Піклуванням про розум
не і ефективне їх використання пройняті 
промови багатьох депутатів. З великою - 
увагою було вислухано виступ началь
ника головного управління газової про
мисловості при Раді Міністрів СРСР 
депутата О. К. Кортунова. Зовсім недав
но, у 1955 році, зауважив промовець, 
ми видобували тільки 10 мільярдів ку
бометрів газу, а в 1963 році видобуток 
газу досягне майже 90 мільярдів кубо
метрів. .

Тов. Кортунов звернув увагу планую
чих організацій на необхідність приско
рення виробництва труб великого діа
метра для газопроводів, потужних ком
пресорів.

Раціональному використанню природ
них багатств Таджикистану присвятив 
свій виступ голова Ради Міністрів Т.ад-

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання VI 
№ 150 (657)

Се-

про 
вся 
бу-

жицької РСР депутат А. Кахаров. Він 
відмітив, що розвідувальні і проектні 
розробки останніх років показали мож
ливість спорудження тільки на ріках 
Еахш і Пяндж каскадів гідроелектро
станцій потужністю до 25 мільйонів кі
ловат.

Комплексне використання водноенер
гетичних ресурсів цих рік дозволить 
зросити і по-господарському освоїти в 
басейні Аму-Дар’ї 10 мільйонів гектарів 
цілинних і перелогових земель. Все це 
матиме величезне значення не тільки 
для Таджикистану, але й для всієї 
редньої Азії.

Буквально всі промовці говорять 
будівництво. І це зрозуміло. Адже 
країна наша сьогодні — велетенська 
дівельна площадка. Будувати треба 
швидко, дешево, добре, — кажуть депу
тати.

В Денінграді, відзначає голова викон
кому Ленінградської міської Ради депу
тат В. Я. Ісаєв, домобудування ведеться 
у величезних масштабах. Тільки в цьо
му році 40 тисяч сімей відсвяткують но
восілля. Однак темпи робіт можна бу
ло б значно прискорити, коли б не труд
нощі, яких зазнають будівельники. Де
талі домобудування необхідно модерні
зувати. Це завдання насамперед пови
нен поставити Держбуд перед архітекто
рами і проектувальниками.

На трибуні голова Ради Міністрів 
Киргизької РСР депутат Б. Мамбетов. 
За роки семирічки, каже він, у респуб
ліці споруджено десятки нових промис
лових підприємств і цехів, близько міль
йона квадратних метрів житлової пло
щі, багато шкіл, лікарень, дитячих сад
ків. Стала до ладу найбільша в Серед
ній Азії Уч-Курганська ГЕС. З ініціати
ви товариша М. С. Хрущова почато бу
дівництво Токтогульської гідроелектро
станції, яка також дасть змогу зросити 
сотні тисяч гектарів родючих земель.

— Морський транспорт підвищує свою 
рентабельність з кожним роком, — ска
зав міністр морського флоту СРСР де- - 
путат В. Г. Бакаєв. Тепер увага моряків 
зосереджена на тому, щоб повністю за
безпечити потреби країни в каботажних 
і зовнішньоторговельних перевозках.

В нинішньому семиріччі, за вказівкою 
партії і уряду, почалося створення су
часного, технічно досконалого морсько
го торгового флоту. Тоннаж його швид
ко зростає, наші зовнішні перевозки де
далі менше залежать від іноземного 
флоту.

Міністр критикує деякі організації 
Міністерства транспортного будівництва 
за повільне ведення робіт по споруджен
ню портів і суднобудівних заводів.

Зустріч М. С. Хрущова 
з Ш. А. Данге

Голова Комуністичної партії Індії товариш III. А. Дан
ге мав зустріч з Першим секретарем Центрального Ко
мітету Комуністичної партії Радянського Союзу това
ришем М. С. Хрущовим. Під час зустрічі відбувся 
обмін думками по широкому колу питань, включаючи 
відносини між Індією і Радянським Союзом. М. С. Хру
щов заявив, що радянський народ сповнений почуттів 
великої дружби до індійського народу.

Радянський народ, сказав М. С. Хрущов, високо ці
нить економічні і культурні відносини, які встанови
лися між Індією і Радянським Союзом. Він висловив 
впевненість в тому, що економічні і культурні "угоди, 
які існують між Індією і Радянським Союзом, сприяти
муть дальшому розвиткові цих відносин між двома 
країнами.

М. С. Хрущов також висловив надію, що індійсько- 
китайський прикордонний конфлікт буде врегульовано 
шляхом мирних переговорів.

(ТАРС).

П’ятниця, 14 грудня 1962 р. Ціна 2 коп.

Цікавим був виступ прославленого 
колгоспного вожака Героя Соціалістич
ної Праці В. М. Кавуна. Він повідомив 
про справи очолюваної ним артілі імені 
XXII з’їзду КПРС Бершадського райо
ну Вінницької області. Колгоспники з 
честю виконали соціалістичні зобов’я
зання по вирощуванню високих урожаїв 
зернових культур і по збільшенню ви
робництва продуктів тваринництва. З 
кожного з 3.930 гектарів посівів хлібо
роби зібрали по 41,6 центнера зерна. 
Вирощено високий урожай кукурудзи, 
цукрових буряків і гороху.

Тов. Кавун вніс пропозиції про ство
рення при кожному цукровому заводі 
жомосушильного цеху, про створення на 
базі міжколгоспних будівельних органі
зацій великих державно-колгоспних бу
дівельних організацій, які б мали свою 
промислову базу.

Говорячи про підготовку кадрів, тов. 
Кавун зауважує, що голів колгоспів 
найдоцільніше підготовляти в школах 
при передових господарствах.

У дебатах виступили також депутати 
Е. Т. Асцатрян (Вірменська РСР), Г. І. 
Чоговадзе (Грузинська РСР), П. О. 
Кульвец (Литовська РСР), А. Т. Веймер 
(Естонська РСР), В. П. Рубен (Латвій
ська РСР), О. П. Діордіца (Молдавська 
РСР), В. К. Клименко (Українська 
РСР) та інші.

* * *
МОСКВА, 12. В обстановці великої 

творчої активності і діловитості обго
ворюють депутати Верховної Ради 
СРСР план розвитку економіки нашої 
країни в п’ятому році семирічки, Дер
жавний бюджет, який забезпечує вико
нання намічуваних завдань.

— Майже півмільйонний колектив на
ших геолого-розвідників наполегливо бо
реться за створення в країні міцної мі
нерально-сировинної бази, — сказав у 
своєму виступі міністр геології і охоро
ни надр СРСР О. В. Сидоренко. Міністр 
повідомив, що план розвідки запасів ко
рисних копалин в цілому за 4 роки се
мирічки буде виконаний, а по ряду ви
дів сировини перевиконаний. З непога
ними результатами завершують геологи 
і 1962 рік.

Протягом 1963—1980 років геологи 
країни мають збільшити розвідані за
паси корисних копалин у середньому 
в 5—6 раз, а’ по окремих видах сиро
вини — в 10 раз. У зв’язку з таким 
великим обсягом робіт, який має бути 
виконаний у порівняно короткий час, 
треба поліпшити технічну оснащеність 
геологічної розвідки.

— Багатющі можливості для розвит
ку нафтової і газової промисловості, 

(Закінчення на 2-й стор.).



має Туркменистан, заявив голова Пре
зидії Верховної Ради республіки депу
тат Н. Байрамов. Ця дуже важлива га
лузь народного господарства набрала 
тут бурхливого розвитку. В пісках пу- 
стдні, які були раніше непрохідними і 
позбавленими життя, створюється вели
чезний нафтовий район країни.

Голова Горьковського раднаргоспу де
путат В. М. Сухов повідомив, що про
мисловість області перевиконує план 
1962 року. Приріст промислової продук
ції за чотири роки семирічки по еконо
мічному району становив 40 процентів . 
замість 33, передбачених контрольними 
цифрами. Горьковські автомобілебуді
вний приступили до серійного виробни
цтва нових машин «ГАЗ-53» вантажопід
йомністю до 4 тонн. На базі легкового 
автомобіля «Волга» створюється машч- 
на типу «Універсал».

Про всенародну підтримку рішень ли
стопадового Пленуму ЦК КПРС. про го
товність радянських людей виконати ці 
рішення говорила депутат Є. І. Аммо
сова. Вона приїхала в Москву з далекої 

-Якутії. На прикладі цієї респ- бліки тов. 
Аммиссва показала, яке велике зна
чення матиме створення укрупнених 
економічних районів, в їх числі і Пів
нічно-Східний економічний район, який 
охоплюватиме територію Якутської 
АРСР. Цей район даватиме значну кіль- . 
кість золота, олова, слюди, алмазів і 
хутра. •

За рік після XXII з’їзду КПРС хар
ків’яни створили і впровадили у вироб
ництво понад 300 нових машин, типів 
устаткування і приладів, сказав у своє
му виступі депутат М. О. Соболь, пер
ший секретар Харківського обкому пар
тії. Багато зробив по освоєнню нової 
техніки для сільськогосподарського ви
робництва колектив тракторного заводу 
Імені Орджонікідзе. Завод вперше в 
країні почав виробництво швидкісних 
гусеничних тракторів «Т-75». У квітні 
цього року завод, не зупиняючи вироб
ництва, перейшов на серійний випуск 
нового трактора «Т-74» з уніфікованим 
мотором.

Ряд серйозних завдань мають роз
в’язати за роки, що залишились до кін
ця семирічки, трудящі Башкипської 
'АРСР. Про це говорив депутат Ф. 3. 
ЗагаФуранов, голова Президії Верхов
ної Ради республіки. Ми повинні за 
Й963—1966 роки, відзначив він, більш 
як у 3 раси збільшити виробництво син
тетичного каучуку. Більш як удвоє зро- 
вте за ці роки вироблення зріджених 
Газів на нафтопереробних, газобензино- 
Вих заводах-•

Піклування про благо народу завжди 
В центрі уваги Комуністичної партії, Ра
дянського уряду. 1 природно, що ЦЬОМУ 
важливому питанню присвячують свої 
Виступи багато депутатів.

Про зростання добробуту і культури 
Колгоспників говорила депутат Г. Є. 
Буркацька — голова колгоспу «Радян
ська Україна» (Черкаська область, 
ЗИРСР). Вона підкреслила, шо колгоспи

Курсом вивір 
ленінським
АШИНОБУДІВНИКИ 
заводу «Червона зір

ка» одностайно схвалюють 
мирну політику Комуністич
ної партії і Радянського 
уряду, політику, яка забез
печує якнайшвидше здійс
нення завдань комуністич
ного будівництва і відвер
нула загрозу термоядерної 
війни.

— Ми пишаємося успіха- 
'ми радянського народу у 
мирному будівництві, — го
ворить слюсар першого ме
ханоскладального цеху Да
нило А улін. — У кожної 
радянської людини почуття 
великої гордості викликає 
усвідомлення того, що, як 
сказав Микита Сергійович, 
за роки семирічки промис
ловість Радянського Союзу 
збільшить свою продукцію 
не на 80 процентів, як пе
редбачалось, а приблизно у 
два рази. І ми вносимо свій 
вклад у цю патріотичну, 
благородну справу. Осо
бисто я у ці дні завершив 
свою семирічку.

Червонозорівці своєю са
мовідданою працею при
скорюють виробничий ритм. 
В авангарді багатотисячна-
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го колективу творців посів
них машин йдуть бригади 
комуністичної праці, очолю
вані Миколою Б пайком. 
Ларисою Ткаліч. Віталієм 
Лазаренком, Володимиром 
Костенком та багатьма ін
шими. Вони вже дають про
дукцію в рахунок п’ятого 
року семирічки.

З великим задоволенням 
сприйняли машинобудівни
ки слова Микити Сергійо
вича Хрущова про те, що у 
нас є необхідна кількість 
потужних міжконтиненталь
них ракет, які дають мож
ливість завдати удару по 
противнику, якщо він роз
в’яже війну.

Черкащини стають все заможнішими.
Добре попрацювали в цьому році і 

колгоспники артілі «Радянська Украї
на», каже депутат. На основі зростання 
громадського господарства збільшилися 
доходи колгоспу і колгоспників.

Разом з усією країною зростає і міц
ніє Цілинний край, каже голова край
виконкому депутат В. В. Мацкевич. Те
пер у краї налічується 717 радгоспів — 
'величезних сільськогосподарських під

приємств і 103 колгоспи. Вжиті партією 
і урядом заходи по освоєнню нових зе
мель дали змогу різко підвищити обсяг 
виробництва і заготівель сільськогоспо
дарських продуктів. Якщо до 1954 року 
середньорічні заготівлі хліба на тери
торії, яка входить тепер у край, стано
вили 63 мільйони пудів, то тепер вони 
досягають 450—500 мільйонів пудів. 
Подвоєно заготівлі м’яса і молока. Зз 
роки освоєння цілинних земель хліборо
би краю засипали в засіки Батьківщи
ни 3.5 мільярда гудів найдешевшого 
хліба, продали велику кількість іншої 
продукції. У 1963 році край повинен 
дати кваїні понад 700 мільйонів пудів 
зерна.

У дебатах виступили також депутати 
М. Д. Псурцев (міністр зв’язку СРСР), 
М. А. О- пов (Коряцький Національний 
округ), Й. Г. Рябцовський (Іркутська 
область), М. С. Болдінова (Оренбурзька 
область) та інші.

* е ж

О 4 годині дня 12 грудня у Великому 
Кремлівському палаці відбулося спільне 
засідання Ради Союзу і Ради Націо
нальностей. Бурхливими, тривалими оп
лесками зустріли депутати і гості поя
ву керівників Комуністичної партії і 
Радянського уряду

Сердечно вітали депутати і гості при
сутніх на спільному засіданні Ради Сою
зу і Ради Національностей президент 
Федеративної Народної Республіки 
Югославії, генепального секретаря Сою
зу комуністів Югославії товариша Йо
сипа Броз Тіто, та інших держави їх 
діячів Югославії.

Тривалими оплесками було зустріну
то урядову торговельну делегацію Рес
публіки Куба на чолі з президентом 
Національного інституту аграрної ре
форми, членом Національного керівни
цтва Об’єднаних револю"іГшпх органі
зацій Республіки Куба Карлосом Ра- 
фаелем Родрігесом.

На засіданні з заключним словом 
виступив заступник Голови Ради Мі
ністрів СРСР. голова Ради народного 
господарства СРСР депутат В. Е. Дим- 
шиць. Потім Верховна Рада одноголос
но прийняла Закон про 
план розвитку народного 
СРСР на 1963 рік.

Після ’ заключного слова 
нансів СРСР депутата В. Ф. Гарбузова 
сесія перейшла до затвердження Дер
жавного бюджету СРСР на 1963 рік.

Поданий Радою Міністрів СРСР Дер
жавний бюджет Союзу РСР на 1963 рік 
з прийнятими 
комісій Ради

Державний 
господарства

міністра ф’-

по доповідях бюджетних 
Союзу і Ради Національ-

Є н и м,
Разом з партією, разом з 

усім радянським народом 
червонозорівці заявляють, 
що не залишать у біді ре
волюційну Кубу. Зараз, ко
ли конфлікт в районі Каріб- 
ського моря ліквідований, 
коли завдяки твердій і муд
рій політиці Радянського 
Союзу кубинський народ ді
став можливість більш спо
кійно будувати мирне жит
тя. кіровоградські машино
будівники подають острову 
Свободи свою братню до
помогу. Ось і вчора, черго
ва партія сівалок з маркою 
«Червоної зірки» відправ
лена на Кубу. Досконалі 
машини сіятимуть на віль
ній землі насіння дружби і 
єдності між радянським і 
кубинським народами.
------------------------------- ®

Схвалюємо'.
Сотні виробничників Кіровоградської мебльової фаб

рики слухали по радіо яскраву доповідь М. С. Хрущо
ва на другій сесії Верховної Ради СРСР «Сучасне між
народне становище і зовнішня політика Радянського 
Союзу».

— Доповідь Микити Сергійовича, — говорить керів
ник бригади фанерувальників Микола Касимов, — до
дає нам, робітникам, нових сил у праці, вселяє впевне
ність у тому, що мир на землі буде збережений. Ми 
підтримуємо Комуністичну партію і Радянський уряд в 
їх боротьбі за мир, за прискорення темпів комуністич
ного будівництва. На піклування рідної партії про нас, 
людей праці, відповімо новими трудовими перемогами.

^

ностей змінами затверджується: всього 
по доходах в сумі 87.716.982 тисячі кар
бованців і всього по видатках в сумі 
86.203.233 тисячі карбованців з переви
щенням доходів над видатками в сумі 
1.513.749 тисяч карбованців.

Верховна Рада одноголосно прийняла 
Закон про Державний бюджет Союзу 
РСР на 1963 рік і постанову про за
твердження звіту про виконання Дер
жавного бюджету СРСР за 1961 рік.

Сесія переходить до розгляду питання 
про сучасне міжнародне становище і 
зовнішню політику Радянського Союзу. 
Слово для доповіді надається Голові 
Ради ААіністрів СРСР, Першому секре
тареві ЦК КПРС, депутатові М. С. Хру
щову. В залі лунають бурхливі оплес
ки, які переходять в овацію. •

Доповідь товариша М. С. Хрущова 
була внслухана з величезною увагою і 
не раз переривалася оплесками.

* * *

Фото В. Ковпака.

сесія 
СКЛИ- 

годині

На сесії з промовою виступив пре
зидент Федеративної Народної Рес
публіки Югославії, генеральний секре
тар Союзу комуністів Югославії 
товариш Йосип Броз Тіто.

З доповіддю про затвердження Ука
зів Президії Верховної Ради СРСР 
виступив секретар Президії Верхов

ної Ради СРСР депутат М. П. Геор
гадзе. Сесія одноголосно затвердила 
Укази Президії Верховної Ради СРСР.

На цьому друга сесія Верховної Ра
ди СРСР шостого скликання свою 
роботу закінчила.

Добре попрацювали на збиранні врожаю 
комбайнери з колгоспу ім. Леніна (с. Войнів- 
ка) Олександрійського району Андрій Піцен- 
ко та Дем'ян Проданчук. Тепер у них голов
на турбота — якісно полагодити свої маши
ни. Ремонт сільськогосподарського інвентаря 
механізатори артілі зобов’язалися закінчити 
до Нового року

На зпімку: комбайнери Андрій Піценко 
(вгорі) та Дем’ян Проданчук біля своїх агре
гатів.

МОСКВА, 13. (ТАРС). Друга 
Верховної Ради СРСР шостого 
кання продовжує роботу. О 10 
ранку у Великому Кремлівському па 
лаці відкрилося спільне засідання Ра
ди Союзу і Ради Національностей.

ЗДОБУТКИ
1600 гектарів м’якої оран

ки на трактор і 4 тонни 
зекономленого пального — 
такими показниками закін
чують трудовий рік трак
торист Микола Ковалюк га 
його напарник Володимир 
Нестеров з колгоспу імені 
XXII з’їзду КПРС Добро- 
величківського району.

Та це не перші трудові 
перемоги Миколи Ковалю- 
ка. Відзначився він і на 
збиранні кукурудзи, вико
нуючи змінні норми на 
150 — 190 процентів. На 
своєму «ДТ-54» він разом 
з комбайнером Андрієм 
Невельським зібрав 250 
гектарів качанистої. Успі

НА ПРИЛАВКУ—СВІЖІ ОВОЧІ
Ґ~ЬВОЧЕВИЙ магазин 

№ 47 — один з пере
дових у Кіровоградському 
міськхарчоторзі. Незважаю- 
чи на те. що всі продавці 
— молоді спеціалісти, вони 
вже набули чималий досвід. 
Нерідко в магазині можна 
спостерігати таку картину. 
До прилавка, де працює 
комсомолка Олена Чорно- 
бай, підходить покупець,

— Мені, будь ласка, од
ну головку свіжої капусти і 
кілограм моркви.

Олена виконує прохання 
відвідувача і одночасно ін
формує:

— А свіжої петрушки І 
зеленої- цибулі вам не по
трібно?

Виявляється, що в мага
зин щойно завезли новий

хи в праці принесли Мико
лі повагу односельчан. Ком
сомольці бригади № 2 уже 
на протязі трьох років оби
рають його своїм вожаком.

Тепер Микола разом з

ПОВАЖАЮТЬ в колгое- 
* * пі «40-річчя Жовтня» 
Петрівського району меха
нізаторів з тракторної 
бригади № 2. В колективі 
майже всі молоді.

З ранку до вечора гу
дуть в полі мотори. А. Фе
доренко та причіплюв.ач

товар і Олена старає
ться повідомити про це по
купців.

Старший продавець Ва
лентина Казарінова розпо
відає, що в їх магазині 
завжди великий асортимент 
— картоплі, свіжої капусти, 
сушених фруктів, свіжих 
огірків і зеленої цибулі — 
все те, що потрібно на стіл 
трудящим.

— А можливо, ви люби
тель свіжих шампіньйо
нів, — говорить Марія Пет
рова.—І такі у нас гриби є.

Магазин підтримує тісні 
контакїи з приміським рад
госпом «Зоря». Звідти в 
магазин надходять свіжі 
фрукти та овочі, консерво
вані . кабачки, огірки та по

Обговорюється доповідь Голови Ради 
Міністрів СРСР, Першого секретаря Ц|< 
КПРС, депутата М. С. Хрущова «Сучас
не міжнародне становище і зовнішня 
політика Радянського Союзу». Перши
ми в дебатах виступили депутати В. С. 
Толстіков — перший секретар Ленін- 
градського обкому КПРС, В. А. Амбар
цумян — президент Академії наук Вір
менської РСР, Ю. О. Гагарін — льот- 
чик-космонавт СРСР.

* * *

МОСКВА, 13. (ТАРС). Сьогодні се
сія Верховної Ради СРСР прийняла 
постанову на доповідь товариша 
М. С. Хрущова «Сучасне міжнародне 
становище і зовнішня політика Радян
ського Союзу». Депутати одностайно 
схвалили зовнішню політику Радян
ського уряду, спрямовану на дальше 
зміцнення миру і дружби між народа
ми на основі ленінських принципів 
мирного співіснування.

Д Р .У ЗІВ
ТРА КТОРИСТ 1/ї

напарником продовжують 
оранку. На їхньому рахун
ку — 400 гектарів підня
того зябу.

В. КОПЄЙКІН.
Добровеличківськнй район.

Оранка зябу закінчується
І. Ткаченко своїм «ДТ-54» 
на піднятті зябу виконують 
денні норми на 130 процен
тів Не відстають від них 
і О. Аїороз та 1. Ткаченко. 
Оранка зябу в колгоспі за
кінчується.

А. КОВАЛЕНКО.
Петрівськнй район.

мідори, томат-пюре, мари
нована черешня.

Продавці прилавку нерід
ко самі бувають у колгос
пах, домовляються про по
стачання магазину необхід
ними фруктами та овочами. 
Найтісніші зв’язки з мага- \ 
зином підтримують колгосп 
імені Шевченка Кіровоград
ського району. «Шляхом 
Леніна» Олександрівського 
та імені Карла Маркса Ус- 
тинівського районів.

Магазин постійно виконує 
план товарообороту, зараз 
утримує Перехідний прапор 
міськхарчоторгу і носить 
почесне звання колективу 

комуністичної праці.
О. БУР’ЯНСЬКИЯ,

наш позаштатним ко-
. респондент.



Церевірясмо збереження і ремойт сільгосптехніки

лю-

Леніна 
району 

Бордюг, 
сьомого

ИЕ до якогось там двад
цятого або тридцято

го, а саме до двадцять 
восьмого січня 1963 року. 
Цю дату визначив сам 
бригадир першої трактор
ної бригади підгайцівсько- 
го колгоспу імені 
Кіровоградського 
Іван Федорович 
Він так і сказав
грудня на засіданні прав
ління артілі:

— Від імені бригади за
являю, що ми повністю за
вершимо ремонт 
господарського 
до 28 січня.

Складається 
що бригадир все до наймен
ших дрібниць розрахував. 
Насправді ж, виявляється, 
ьіякого плану Іван Федоро
вич не має, графіка ремонт
них робіт не складено»

У протоколі засідання 
правління також записано: 
«До ремонту причіпного 
інвентаря бригада ще не 
приступала». Це — слова 
самого 1. Бордюга. Однак, 
через п’ять днів бригадир 
заявляє, що більшість ма
шин вже відремонтована. 
Правління артілі не обве
деш навколо 
йому на місці 
а кореспондента 
же, й вдасться 
Адже розмова 
ся в конторі, а 
торній бригаді, 
день, він, мабуть, не побу
вав.

Отож Іван Федорович 
впевнено говорить:

— Відремонтована куку- 
рудзосівалка, що біля май
стерні...

— Та ж на ній більше 
попрацювали горобці, аніж

сільсько- 
інвентаря

враження,

пальця, бо 
все видно, 
газети, мо- 
обманути. 

відбуваєть- 
не в трак- 
де в цей

ремонтники. Навіть міне
ральні добрива не вичище
ні з висівних банок.

— Не може бути! — щи
ро дивується І. Бордюг.

І вже обережніше до
дає: — А три зернових 
сівалки, що в таборі брига
ди?

— Так вони ж нові...
З багатьма фактами 

бригадир не погоджується. 
Він настроєний сперечатися, 
доводити. Пропонуємо пої
хати на місце, в трактор
ну бригаду, щоб там все 
з'ясувати. Від цього І. Бор
дюг відмовляється, називає 
поважну причину. Що ж. 
зрозуміти його неважко.

Техніка поки що не «роз
квартирована» на зимівлю. 
Частина її розкидана по 
бригаді, кілька агрегатів — 
біля майстерні, а решта — 
в степу. Так, серед поля, 
недалеко від дороги, що 
веде з села в бригаду, сто
їть тракторний плуг.

Ремонт машин передбача
ється проводити в основно
му біля майстерні. То ж 
давно пора б їх сюди звез
ти. І можливості для цього 
є: вивільнилися з польових 
робіт трактори, підмерз 
грунт. Але механізатори чо
гось 
снігу, 
ги, і

На 
день 
чоловіки: в стані трактор
ної бригади помічник бри
гадира тракторної бригади 
Василь Остапенко і біля 
майстерні — комбайнер 
Степан Лукін. В. Остапен
ко п’ять місяців хворів і 
тепер сам обурюється з то
го, до чого докотилася

Як 
так 
ко-

вичікують. Можливо, 
який замете і доро- 

механізми...
ремонті техніки в цей 
працювало лише два 

в стані трактор-

бригада. Підходимо з ним до 
бурякокомбайна. Він має 
жалюгідний вигляд: весь в 
багні, вкритий іржею, 
привезли його з поля, 
і залишили. Навіть на 
лодки не поставили.

— Працював на ньому 
Михайло Красноштан, — 
каже В. Остапенко. — Доб
ре заробив за сезон. А от 
почистити машину, змасти
ти частини не спромігся.

Деякі спроби покопатися 
в комбайні «СК-2,6» зробив 
Іван Остапенко. Зокрема, 
він зняв транспортер і по
клав його тут же на зем
лю. Кузьма Чех, прибувши 
на своєму «СК-3» з соняш
никової плантації в брига
ду, встиг вийняти стартер 
і покласти його на крило 
комбайна. Після цього він, 
очевидно, глянув на небо 
і попростував додому. Біль
ше сюди не навідувався. 
Хай псуються гумові коле
са, приводи. Що йому до 
того. Кузьма Чех до не
давнього очолював цю ж 
бригаду. Зняли. На його 
місце став І. Бордюг. Тепер 
колгоспники говорять:

— Вони до пари 
одному.

Щиру правду цих 
особливо відчуваєш,
побуваєш у другій трактор
ній бригаді цієї ж артілі, 
яку очолює Іван Красно- 
жон. Який контраст! Ма
шини стоять на колодках, 
козлах, ржавіючі деталі 
змащені, приводи та ме
ханізми, що рекомендуєть
ся знімати на зиму, збері
гаються на полицях складу. 
Правда, й тут можна гово
рити про певні упущення, 
але механізатори їх зараз 
ліквідовують. То тут, то там

один

слів 
коли

біля машин пораються 
ди.

А де ж механізатори бри
гади І. Бордюга? Хто пра
цює на різних роботах в 
колгоспі, хто сидить, як, 
наприклад, Кузьма Чех, 
вдома. На ремонті техніки, 
бачте, мало платять. А 
прийде весна — гукнуть. 
Адже механізаторів не ви
стачає.

Ніякої дисципліни в бри
гаді. Натомість хлопці по
пивають оковиту, 
но комсомолець 
Іщенко до того нализався, 
що заїхав у канаву. Трак
тор перевернувся, пошкод
жено рульове управління.

Могло б бути й гірше. 
Але цей випадок, видно, не 
навчив інших. На дорозі ми 
зустріли «ДТ-54» з при
чепом. Чотири механізато
ри сиділо в кабіні, — Лео
нід Носовський, Андрій 
Червоний, Василь Віжев- 
ський і за кермом Анато
лій Могила. Напідпитку 
хлопці вирушили в степ 
збирати борони з зчепами.

Навести порядок в брига
ді І. Бордюгу ніколи. Не
давно він перебрався з 
сім’єю в новозбудований 
добротний будинок. На по
двір'ї у Івана Федоровича 
чистота, кожна річ лежить 
на своєму місці. Якби дбав 
він так і про громадські 
справи. Та де там. Брига
дир навіть не подав в 
райвідділення «Сільгосп
техніка» оту заявку на за
пасні частини для ремонту 
техніки.

А прийде весна, і скільки 
нарікань буде. На «Сіль
госптехніку», що не забез
печила запасними частина
ми, на правління артілі...

С. ВОЗНЮК, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Недав- 
Віктор

Один за одним виростають на околиці Знам'янки кор
пуси багатоквартирних будинків. їх споруджує колектив 
дільниці дорожного будівництва № 2. в якому трудиться 
І бригада штукатурів, очолювана Катериною Добриді- 
иою._ >

Добре працює молодіжна бригада — щозміни по 150— 
170 процентів завдання, — бо вміло керує нею молодий 
бригадир.

На знімку: Катерина ДОБРИДІНА.
Фото І. НАЗАРАТІЯ.

& а

ЩОБ ЗНАЛИ МОЛОДЬ ДОКУМЕНТИ ПЛЕНУМІВ
ЦЕ можна було бачити всюди. Ще газетний кіоск 

не відкривався, а біля нього вже черга. І роз
мови про одне,— що нового там, у Москві, які дум
ки висловлюють учасники Пленуму ЦК КПРС.

Кожну вільну хвилину люди проводили біля дина
міків, вслухались у слова диктора, який читав ін
формаційні повідомлення, доповідь М. С. Хрущова, 
виступи учасників Пленуму.

Партія вирішувала велике, надзвичайно важливе— 
про перебудову партійного керівництва народним 
господарством.

І нині трудящі міста і села живуть під враженням 
партійних документів. Юнаки й дівчата з нетерпін
ням чекають пропагандистів і агітаторів, захоплено 
слухають їх, гаряче виступають самі. При обговорен
ні і вивченні важливих матеріалів заходить валика 
конкретна розмова про невикористані резерви, про 
недоліки, які ще є в організації праці, про підви
щення її продуктивності, про те, що може зробити, 
але ще не робить той чи інший колектив для поліп
шення справ. Тут же приймаються конкретні рішен
ня, спрямовані на перетворення в життя рішень пар
тії. Комсомольці панчішно-шкарпеткової фабрики, 
наприклад, вирішили дещо перебудувати роботу 
«Комсомольського прожектора». Кілька рейдових 
бригад візьмуть під свій невсипущий контроль 
якість продукції, поліпшення культури виробництва, 
підвищення продуктивності праці. Юнаки і дівчата 
по-діловому, принципіально аналізують наслідки 
своєї роботи, викривають хиби, підбивають підсум
ки року, беруть нові зобов’язання. Особливо гострі 
розмови заходять там, де зривається виконання пла
нів і зобов’язань.

Важливе завдання комсомольських організацій 
донести матеріали Пленумів ЦК КПРС і ЦК КП Ук
раїни до свідомості кожного юнака і дівчини, допо
могти кожному визначити своє місце у всенародній 
боротьбі за перетворення ЦИХ рішень В життя.

Добре організовано вивчення матеріалів Пленумів 
у другому і четвертому цехах Кіровоградської 
швейної фабрики. Молоді комуністки Ніна Астаніна 
і Валя Самброс завжди старанно готуються до за
нять. їх розповіді цікаві, ціленаправлені, в них. ба
гато прикладів з життя фабрики. Саме конкретність, 
використання великого фактичного матеріалу . і 
роблять ці розповіді доступними, наводять слухача 
на глибокі роздуми.

Велику роль покликана відіграти система політосві
ти, в якій навчається понад 81 тисяча юнаків і дівчат 
області. Матеріали Пленумів вивчатимуться в усіх 
гуртках, семінарах і політшколах. Пропагандисти ма
ють бути добре підготовлені до таких занять.

Документи Пленумів повинні вивчатись диферен
ційовано, з врахуванням завдань колективів підпри
ємств. Пропагандисти на заняттях, агітатори — в бе
сідах, лектори — в доповідях і лекціях повинні 
врахувати контингент слухачів.

Але перед якою б аудиторією не виступав комсо
мольський пропагандист, лектор, агітатор, він не по
винен забувати, що заняття мають супроводжува
тись конкретним аналізом господарсько-економ.чної 
діяльності підприємства, колгоспу, радгоспу чи 
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бригади, вишукуванням нових джерел підвищення 
продуктивності праці.

Рішення Пленумів всебічно обговорюватимуться 
на комсомольських зборах. Комітети комсомолу ма* 
ють наперед продумати, які питання підняти, на чо
му особливо слід зосередити увагу і зусилля юнаків 
та дівчат. Тут — безмежний простір для нових по
шуків, ініціативи. Важко навіть перелічити всі форми 
активної участі комсомольських організацій в спра
вах виробництва. Це—і шефство над ударними об’єк
тами, і «7 за 6», і «Комсомольський прожектор», і 
громадські конструкторські бюро, і рейди по вико
ристанню кормів та ремонту техніки і багато, бага
то іншого.

Бойове завдання всіх комсомольських організа
цій — глибоко вивчити матеріали і постанови партій
них Пленумів, організувати боротьбу за їх здійснен
ня. Глибоко вникаючи в потреби виробництва, пер
винні організації зможуть краще спрямувати енер
гію, ентузіазм молоді на виконання конкретних зав
дань, ще краще виконувати своє головне призначен
ня — завжди і в усьому бути вірним помічником і 
бойовим резервом партії.

■’«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■В ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■'
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ПОПОВНЮЮТЬСЯ РЯДИ

МАЙСТРІВ

клубу 
міжві-

ИЛА„„... ______  _____ зма-
■гання з класичної і вільної бо
ротьби. З самого початку тон 
ї за далі» минулорічні .чемпіони
■ Кіровоградщини — авангардів-
■ ці. Вони л великою перевагою 
в взяли верх над спортсменами 
"товариства «Колгоспник». Єдн
ану перемогу своїй команді при
вніс неодноразовий призер рес- 
їпубліки і країни майстер спор-
■ ту ф. Бондур (м. Новоукраїн- 
"ка). Його земляк А. Масол за-
■ знав поразки від першорозряд- 
"ника Ю. Брайченка. Останній
■ здобув право на одержання 
^значка майстра спорту
■ Незрозумілою є поведінка
■ А. Масола. Після першої невда- 
"чі він без дозволу залишив 
^змагання. Невже його шлях до 
и майстра, яким пін став тільки 
5 в цьому році, був завжди уси-
■ панни трояндами?! Зазнати по-
■ разки, до того ж по балах, від 
5 такого досвідченого борця, як
■ Ю. Браііченко, менша ганьба, 
5 ніж виявитись нсдисцнплінова-
■ ним спортсменом і ставити
■ власний престиж вище інтере- 
5 сів колективу. Адже другу
■ зустріч команда «Колгоспника»

, 5ледве виграла у борців «Буре-
ІМаа*■■■■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■’вісника».

5 TZ3AJII спортивного
■ «Зірка» проходили 
"домчі обласні командні

Представник студентського 
товариства В. Трофименко, який 
кілька днів тому на всесоюз
них змаганнях у Пскові взяв 
рубіж майстра, після поразки 
від Ф. Бондура також більше 
не виходив на килим. Недарма 
говорять, що поганий приклад 
заразливий. Секції боротьби 
слід вжити рішучих заходів, 
щоб ця «хвороба» не пошири
лася.

Крім Ю. Брайченка, потрібну 
кількість перемог (їх протягом 
року треба мати 15) для при
своєння звання майстра спор
ту набрав представник «Буре
вісника» Л. Шаманський.

Авангардівці продемонстру
вали свою повну перевагу над 
усіма 
ни, як 
цями. 
смени 
денти 
команда Кіровоградського гар
нізонного клубу — на четвер
тому.

В поєдинках борців вільного 
стилю грізними суперниками 
минулорічних чемпіонів облас
ті — авангардівців були армій
ці. Доля першого командного 
місця вирішувалась у зустрічі 
між А. Булахом (гарнізон
ний клуб) і А. Сесмієм 
(«Авангард»). Результат — ні
чийний Наслідки поєдинку між 
цими командами також нічий
ні, але тому, що за часом, ви
траченим на перемоги, перевага 
ма боці профспілкової команди.

іншими командами. Во- 
і торік, стали перемож- 

За ними йдуть 
«Колгоспника».

— на третьому

спорт- 
Сту- 

МІСЦІ,

Під променями «КП» 
у МЕХАНО-СКЛАДАЛЬНОМУ цеху Олександрій- 
** ського заводу підйомно-транспортного обладнання є 
загін «Комсомольського прожектора». Днями «КП» про
вів рейд по перевірці якості продукції. Було виявлено, 
що в механо-склада.іьннй цех надходить багато бра
кованих заготовок з ковальського цеху та з ливарного 
цеху Олександрійського механічного заводу.

На перший погляд все здавалось простим: винуват
ців виявлено і на них варто обрушитись через «блис
кавку». Але начальник контрольного комсомольського 
поста Федір Репенько пішов далі і виявив ще одну 
причину: технологічний відділ забезпечував поганими 
штампами і тому траплявся брак. Члени штабу оголо
сили бій безгосподарності. А нещодавно на адресу 
«Комсомольського прожектора» надійшло повідомлен
ня, що технологи вже працюють краще.

Гірша справа з механічним заводом. Лише за листо
пад з його вини вийшло браку більш як на 700 карбо
ванців. Комітет комсомолу і штаб «Комсомольського 
прожектора» направили сигнал комітету комсомолу цьо
го підприємства. Сподіваємося, що там знайдуть при
чини і перепинять шлях бракові. Тим більше, що бо
ротьба з втратами — невідкладне завдання всіх ком
сомольців, особливо тих, хто увійшов до складу бо
йового загону «Комсомольського прожектора».

м. висильов, 
секретар комітету комсомолу механоскладаль
ного цеху Олександрійського заводу підйомно- 
транспортного обладнання.

ДЕКАДА ЗМАГАНЬ
їй і присуджена першість. Бор
ці «Колгоспника» зайняли тре
те місце.

НА БАСКЕТБОЛЬНОМУ

МАЙДАНЧИКУ

Шість днів найсильніші 
команди виборювали першість 
області з баскетбола. Чоловіча 
команда «Спартака» не зазна
ла жодної поразки. У таких 
суперників, як «Трудові резер
ви» І команди Кіровоградсько
го гарнізонного клубу, вона 
виграла відповідно з рахунком 
98:45, 72:25. А баскетболістки
«Трудових резервів» зазнали 
поразки з розгромним рахун
ком від «Буревісника» (17:52), 
команди дитячої спортивної 
школи Кіровоградського місько
го відділу народної освіти 
(22:53), від обох команд това
риства «Авангард» (21:74 і 
9:110). Спартаківки програли 
авангардівкам (6:65).

Між чоловічими командами 
місця розподілилися так: на
першому — спартаківці, на дру
гому — авангардівці.

Баскетболісти студентського 
товариства, програвши вихо
ванцям дитячої спортивної шко
ли (48:59), поступилися їм тре
тім місцем, І змушені були за
довольнитися лише четвертим.

У змаганнях серед жінок бо
ротьба за перше місце в ос
новному точилася між баскет-

болістками «Буревісника» І 
командою «Авангард». Перемо
га дісталася спортсменам «Бу
ревісника» . Друге місце зайня
ла друга команда «Авангарду», 
яка виступала поза генкурсом. 
А перша команда авангардівок, 
що складалася в основному з 
платних тренерів, опинилася 
на третьому місці.

ЗА ШАХІВНИЦЯМИ —

СПАРТАКІВЦІ

Закінчуються змагання на осо
бисту першість обласної ради 
товариства «Колгоспник» з ша
хів. В них беруть участь 12 
першорозрядників, у тому чис
лі призер кіровоградщинн 
Адольф Криштопа (Олександ
рія), чемпіон області серед 
спартаківців Георгій Дубівка 
(Кіровоград) та ін.

До четвертого туру обидва 
спортсмени йшли без поразок. 
У п’ятому турі вони зустріли
ся між собою. Виграв Дубівка. 
До кінця змагань він нікому 
не поступився першістю. Три
ває ще боротьба за друге I 
третє місця між. Адольїііом 
Крнштопою і Федором Ма
монтом (Кіровоград).

П. ЛАВРИШИН.

«МОЛОДИЛ КОМУНАР» . 
14 грудня 1952 р., З стор.



Дмитро Холєпдро

8
ДНІ ВІН 

шофером- 
маленькій 
уборів в 

Гудзоном.

Т ЧЕРЕЗ три 
-* влаштувався 

вантажником на 
фабриці головних 
Пелесайде за 
Правда, немислимо далеко 
було їздити туди через 
довжелезний міст Джорджа 
Вашингтона, але яке це ма
ло значення? йому плати
ли більше, ніж за оруду
вання мітлою біля отелю 
«Гамільтон». Одного ра^у 
він пройшов повз отель і 
навіть підморгнув молод
шому брату Бернардо, який 
сидів на високому кругло
му стільці за телефонною 
будкою, і той по-дружньо
му кивнув йому чорною 
головою, обкладеною міцни
ми кучерями. Зовсім хлопчи

на! Кларенс заглянув до отелю і привітався з Френком. 
Товстун, як і раніше, весь день мелькав між поверхами 
в кабіні м’якого ліфту, як той китайський дракончик на 
гумовій нитці: вверх-вниз.

— Хелло, Френк! Як справи?
— А в тебе?
•— Відмінно! Дякую, Френк! Бувай!
Якби в них була лише мить, щоб обмінятися не сло

вами, а тільки посмішками, то й це зовсім непогано 
для людей.

Наприкінці другого тижня Кларенс взяв за руку свою 
Джульетту і повів її в «центовку» — дешевий універ
маг Вулворта. Але він не мав сумніву, що веде її в 
казковий світ, де від всіх людських щедрот вивалено на 
прилавки стільки різнобарвного добра, що дорослі ра
діють, як діти серед різдв’яних подарунків.

Вузький ескалатор підняв Джульетту і Кларенса вго
ру. Тут рядами від стіни до стіни, тягнулися нікельо
вані стойки, і на них висіли спідниці, спідниці і спідни
ці. Однотонні і картаті, з мережаними смугами і шкіря
ними поясами, всі в крикливих кольорах або ж в мініа
тюрних листочках. Різні спідниці для різних жінок.

Джульетта була така маленька, що пішла вибирати 
собі спідницю в дитячий відділ. Але її все ж послали 
до другої стойки, де щільними пачками висіли спідниці 
для «юнгледі». Грошей на добротне плаття в них ще 
не вистачало, і вона зразу ж вирішила, що краще купи
ти собі пристойну спідницю. А з червоного плаття, то-* 
то, що було на ній, коли її побачив Кларенс, вона по
шиє блузку. Ось і вийде зовсім хороший новий наряд, 
та ще, може, залишиться долар на білий поясок.

Сива бабуся продавала спідниці для дівчат. Вона 
терпеливо, з усмішкою, знімала і подавала одну за од
ною Джульєтті, а на ту немов найшло затьмарення: 
ніяк не могла вибрати. Кларенс довго чекав, але на
решті вибачився перед бабусею. Справа в тому, що ця 
спідниця особлива... підбирається до блузки... небувало
го кольору, кумачевий, як мак на сонці...

— Вам потрібна біла спідниця, — сказала стара.
— Біла? Але ж це непрактично, — заперечила 

Джульетта.
— Тоді сіра?
— А це не скучно? — запитав Кларенс.
.— Може, чорна? — нерішуче запитала бабуся. 
Джульетта здвигнула плечем, а Кларенс знову ви

бачився.
— Нічого, — сказала бабуся, — коли довго вибира

ють, значить, хочуть купити. Не бентежтеся. Ось поди
віться на цю.

Вона розібрала інші спідниці, причеплені на вішал
ках, відсунула їх сухенькими руками в бік і відкрила 
одну, сіру з чорними смугами поперек.

— Сі, — сказала Джульетта по-італійськи, — так! 
А бабуся підняла поділ спідниці і показала під нею 

білу підкладку з грубої, немов навощеної марлі.
Джульетта без жалю віддала свої п’ять доларів.
— Я купив би їй всі спідниці, — сказав Кларенс ба

бусі.
— У вас прекрасний чоловік, сеньйоро, — відзначила 

та, і посміхнулася Джульєтті. Вона хотіла догодити 
двічі: похвалила Кларенса і назвала Джульетту сеньйо
рою, як її називали б на батьківщині.

І Кларенсу здалося, що на Джульетту повіяло щас
тям.

Інколи, переїхавши в своїй машині через міст Джорд
жа Вашінгтона з Пелесайдс на Манхетен, він злазив 
десь не Тридцять четвертій вулиці значно нижче Брод
вею і Таймс-сквера і 
маленьких магазинів.

бродив декілька хвилин вздовж 
Вони тіснились тут вітрина до

Початок див. 
146, 148, 149.).

( Продовження, 
в №№ 144, 145,

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.
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вітрини, і в кожній було що вибрати: черевики, панчо
хи, хусточку, нічну сорочку. О, ще потрібно було дуже 
багато для—Джульєтти. Він вибирав лише для неї.

Але хіба не все було для Джульєтти? Невже не для 
.неї стояли будинки, .росли квіти, відходили поїзди з 
Пенсільванського вокзалу, чекаючи,, доки під його сірі 
колони прийде і вона з Кларенсом і поїде в золоту 
Каліфорнію?

Цей шматок вулиці, куди він часто привозив товар з 
фабрички, Кларенс назвав вулицею Джульєтти. Вона 
була найдобрішою з усіх вулиць. Літо перейшло в дру- . 
гу половину, і на вітринах магазинчиків з’явилися на
писи: «Сейл!». Хазяї оголосили продаж сезонних речей, 
ціни падали, а шанси Кларенса підвищувалися.

Він дивився на сумні обличчя хазяїв з усмішкою. Він 
був у змові з долею проти всіх хазяїв на цій та інших 
вулицях. , _ -

Він любив, посвистуючи, під’їздити до бензоколонки, 
запалювати з хлопцямн-неграми по сигаретці, які тепер . 
водились в його кишені, і потім мчати назад, в Пеле- . . _ ______________ -
сайде, за новою партією літніх капелюхів з витими стелю. її очі наповнилися сльозами, як пуп’янки квітів 
шнурками, через довгий міст, що висів на тонких нит- ' наповнюються дощем. Сльози пролились і. потекли по 

щоках.
— За що? — запитала вона. — За що тобі вибачати, 

Кларенс? Адже ти не винен. Якби в мене попросив про
бачення президент або хоч би містер Спарк...

Вони встали пізно, як нероби, і мати вдруге підігрі
ла сніданок. Тепер вона не сказала нічого. А, може, во
на говорила, але. він не чув.

«Куди піти?» — думав Кларенс.
Цілий день він блукав старими вулицями і чув старі 

слова, його весь час тягнуло додому. І, повернувшись, 
. він побачив те, чого боявся.

Він побачив, як Джульетта віддалялася по вузькому 
присмерковому тротуарі. Вона була вже далеко. Він 
пізнав її спину по червоній блузці і спідниці, яку купи
ли недавно.
. Куди йшла Джульетта? Чому йшла? В гості? В апте
ку за покупками? До булочника? Але він вже знав: во
на пішла назавжди. Вона залишила 
могти йому.

Може, батько побачив її, коли вона 
ралася до Річа за їжею, і наказав їй 
ради маляти, про яке вони забули. 
; Ось вона стишила кроки вдалині. __ ...
вулицю. Невже в цьому місті живуть люди? Тут жи
вуть машини. їх випустили на свободу, і вони біжать, 
гуркочучи, немов регочуть, і чадять в очі, одягаючи ко
ричневими хмарами голки високих будинків.

Не треба поспішати! Так, так, молодець, Джульєтто! 
Але їй варто було б почекати хоч трохи... Він знайшов 
би чудову роботу і приніс би додому купу грошей. Він 
ще заробить їх і тоді прийде за Джульеттою.

Ти мариш, Кларенс.
Як тінь, він проводив Джульетту до Греніч Віледж.

(Далі буде).

ках тросів.
Йому подобалось також вставати на світанку, коли в 

місті ще блимали, застигаючи, нічні вогні, реклам, і 
стрибати сходинками сабвею, опустивши монетку в 
касу, яка автоматично відкривала вертушку в проході. 
Сірий асфальт платформ був ще пустим і не так заха
ращений сміттям — паперовими стаканчиками від мо
лока, м’ятими коробками від сигарет і просто рваною 
обторткою з-під різної їжі, як завжди. Дві хвилини в 
чеканні^поїзда Кларенс читав написи на бетонних 
стовпах. Закохані вишкрябували свої імена ножичками 
і шпильками в печерах метро, на підземних колонах, 
як на деревах.

Поїзд мчав Кларенса в другий кінець міста, до по
чатку трудового дня.

Адже він вмів працювати. І хотів.
Цього ранку біля жовтих дверей фабрички юрмили

ся люди.
— Що це? — злякався Кларенс.
— Фабрика закривається, — сказали йому.
— Дайте мені пройти, — вигукнув Кларенс.
— Нема чого поспішати.
— Фабрика закривається, — повторив збоку чоловік 

з тонкими вусами і хворобливим рум’янцем на щоках.
— А ми? Дайте я пройду!
— йди. Може, містер Спарк подарує тобі капелюх 

на прощання! ’
Містер Спарк був хазяїн. Кларенс замовк.
Якби він вмів приховувати! Він бродив весь день по 

місту, сидів біля річки і повернувся додому в належ
ний час, але Джульетта лише глянула на нього і зра
зу ж запитала:

— Що трапилося, Кларенс?
Кларенс посміхнувся:
— Нічого.
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САТИРИЧНА^ 
МІНІАТЮРА в

Так, так, заходьте. Драстуйте. Так, я директор рад
госпу. О, спеціалісти сільського господарства нам 
до зарізу -потрібні. Дуже радий, дуже радий! Агро
ном? Чудесно, молодий чоловіче! Агрономи — це ж 
золотий фонд наш! А ви в якому інституті вчились? 
Диплом при вас? Ну, ну, покажіть. Дякую! Хе-хе, чу
десний дипломик, красивий, чорт забирай! Навчи
лись, нарешті, у нас робити прекрасні речі. А вам, 
пробачте, не по літеру «Б» його видали? Ах, не 
знаєте, що воно значить? Не чули про літер «Б»? Ін
тересно. Поясню, з задоволенням поясню. Це моя 
термінологія, власна. Що означає? Дуже просто: 
блат. Так, так, згоден: це — жаргон. Отож-то ,й во
но, а так милозвучніше вимовляється: «літер «Б»! 
Красиво, я б сказав, чорт забирай!’ Так, кажете, *не 
по знайомству? За навчання? Що ж, може бути, мо
же бути. Зараз така пошесть напала — всі вчаться. 
Ну, а вас, звісно, квіточки-травиця на агронома по
тягнули? І буряки, й кукурудзу, і пшеницю любите? 
Так, так. Нічого дивного. Навіть поети все це люблять, 
гори книжок пропечатали про жито-пшеницю і вся
ку пашницю. Але одне діло любити, а друге рости
ти. А ви бачили, як оте все росте? Працювали, ка
жете, до вступу в інститут у колгоспі? Це добре. 
Трудове виховання підростаючого покоління — це 
зараз модно. Ланковим були? П’ять років? Що ж, 
похвально, похвально! Значить, не дармовий хліб 
їли. А, пробачте, чому ж ви покинули трудитися в 
колгоспі і пішли вчитися? Легкого хліба захотіли? 
Що? У мене відсталі погляди на життя? Та я уже 
сорок років на руководящій роботі, я з низів ви
ріс! Як ви можете так судити про людину, яку не 
знаєте? А чому, не знаючи, так про вас висловлю
юсь? Ви ще молодий, чоловіче, мене вчити. Я сорок 
років віддав керівній роботі. І головою робкоопу 
двічі був, і завмагом, і завскладом, і головою в 
трьох сільських споживчих товариствах... Очолював
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В чорних очах її заявилися незнайомі, недобрі від-> 
блиски бентежної здогадки: він вперше говорив їй 
неправду. За вечерею мати розповіла, скільки їй вда
лося зекономити з тих грошей, що дає Кларенс і над
силає Айрін з Канкорду: напевне, вони зуміють до холо
дів відремонтувати квартиру. Мати нічого не помічала.

На світанні Кларенс тихо покликав;
— Джульєтто!
Він знав, що і для неї ніч цього разу не відпустила, 

сну, хоч Джульетта лежала нерухомо, як мертва.
Вона лежала на спині і дивилася, як світліє стеля, 

яку вона побілила кілька, днів тому своїми руками.
— Ні, Кларенс, — раптом закричала вона. — Ні, ніі
— Добре, — сказав він. ‘ ’
Але ж він не міг обдурювати її далі. І піти на робо

ту, якої в нього більше не було. Та й сама Джульетта 
вже не могла обдурювати себе. Він розповів їй, щовже не могла обдурювати себе. Він розповів їй, 
трапилось.

— Поїхала б я краще на Канкорд,— сказала
на, — хоч побачила б дещо...

Кларенс піднявся’ на лікті:
— Ти хотіла побачити?
— Ні, Кларенс, я хотіла допомогти тобі.
— Ти мене зараз ненавидиш, як Річ.
— Неправда, Кларенс. Я думала про тебе, коли хо

тіла поїхати на Канкорд. Я так хочу допомогти тобі! 
Я навіть не думаю про нього...

— Про кого?
— Про нашого маленького. Майбутнього хлопчика. 

Я забуваю про нього. Тільки про тебе і про тебе...
— Вибач мені.
Джульетта лежала все так же на спині і дивилася в

во-

його, щоб допо-

таємниче проби-1 
повернутися. За-1

Ніяк не перейде

за своє життя шість колгоспів та відділки радгоспу. 
Скільки відділків — уже й не пам’ятаю. А це вже 
третій радгосп на моїй шиї. 1 ви кажете, що в мене 
відсталі погляди на життя! Воно, життя, знаєте йде 
вперед і вперед. І не угонишся за ним, чорт заби
рай! А ви, молодий чоловіче, ще й не жили по су
ті, і, природно, відстали самі. То чи згоден я вас 
прийняти на роботу? Чи потрібен агроном? Безпе
речно, як повітря! У вас направлення сюди, в рад
госп? А хто має право розпоряджатися моїм рад
госпом? Я тут хазяїн. Схочу — прийму, не схочу — 
котись горохом. Ах, ви не набиваєтесь, якщо не хо
чу. — можу відпустити? Я вас сюди не запрошував, 
ви самі прийшли. Ну й що з того, що маєте велике 
бажання? Навіщо мені ваше бажання? Що, що? Ви в 
обком поскаржитесь? Я по-бюрократичному став
люсь до молодих спеціалістів? А звідки ви знаєте, 
як я ставлюсь, ви ж іще не працювали в мене? Он 
що, вас дивує цей прийом? Що, сам секретар про
сив комісію, щоб вам у мій радгосп дали направ
лення? Секретар не родич вам? Чому ж тоді він ко
місію за вас просив? Давно знає, як майстра висо
ких урожаїв? І сам в інститут радив поступати? 
І орден Трудового Червоного Прапора сам вам вру
чав? Так чому ж ви мовчали, дорогий товаришу... 
е-е, як вас? Козаченко? Дуже приємно, дуже приєм
но, радий з вами познайомитися! Так чому ж ви 
стоїте, дорогий товаришу Козаченко? Сідайте, сі
дайте, будь ласка, сюди ось, поближче, до мене 
поближче...

Олександр ШКАБОЙ.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

■ МІСТА
; Кінотеатр імені Дзсржинсько- 
го. «ЗАГОН», Початок об 11 

ігод. 30 хв., 1 год. ЗО хв., З год. 
!30 хв. дня, 5 год. ЗО хв., 7 год. 
[30 хв. та 9 год. ЗО хв. вечора. 
іДля дітей «МАЛЕНЬКІ 1СТО- 
;РІЇ ПРО ДІТЕЙ, ЯКІ...». По- 
[чаток о 9 год. 30 хв. ранку«

год. 20 хв.

«СЕРЕД 
Початок о 
та 4 год.

Кінотеатр «Снвашсць». Ху
дожнії! фільм «ГРІШНИЦЯ». 
Початок о 10 год. ранку, 11 год. 
40 хв., З год., 4 год. 45 хв. дня, 
6 год. 30 хв., 8' год. 15 хв. та 
10 год. вечора. Для дітей «ГАВ- 
РОШ», Початок о 1 
дня.

Кінотеатр «Мир». 
ДОБРИХ ЛЮДЕЙ». 
10 год. ранку, 12, 2 
дня, 6, 8 та 10 год. вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Хроні
кально-документальний фільм 
«ПО ЧОРНІЙ СТЕЖШ». Де
монструється з 10 год. 
до 9 год. вечора, «ПОДОРОЖ 
ОДІСЕЯ». Початок о 9 год. 
ЗО хв. вечора.
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