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Всесоюзна нарада молодих будівельників
9 березня у Великому Кремлівському 

палаці відкрилась Всесоюзна нарада мо
лодих будівельників, скликана за рішен
ням ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР. 
Тут зібралися 2000 посланців триміль
йонної армії молодих будівельників. 
Стародавні кремлівські зали заповни
ли ті, хто на заклик партії і комсомо
лу споруджують 
вії семирічки.

Бурхливими, 
не стихаючими 
ками зустрічають де
легати наради появу

будо-
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Повідомлення ТАРС
про запуск у Радянському Союзі четвертого корабля-супутника

' Відповідно до плану робіт по дослідженню космічного простору, 9 березня 1961 року в Радянському Союзі 
було виведено на орбіту навколо Землі четвертий корабель-супутник. Вага корабля-супутника 4.700 кіло
грамів без урахування ваги останнього ступеня ракети-і

Корабель-супутник рухався по орбіті, близькій до 
висотою апогея 248,8 кілометра від поверхні Землі і 
екватора.

Основною метою запуску було дальше опрацювання
му систем, що забезпечують необхідні умови для

На кораблі-супутнику було встановлено кабіну з піддослідною твариною — собакою «Чернушка» та інши
ми біологічними об’єктами, а також телеметричну і телевізійну системи, радіосистему для траєкторних ви
мірювань і апаратуру радіозв’язку.

Бортова апаратура працювала в польоті нормально.
Після виконання наміченої програми досліджень корабель-супутник того ж дня, за командою, зробив по

садку в заданому районі Радянського Союзу.
Попереднє обслідування корабля, який приземлився, показало, що піддослідна тварина почуває себе нор

мально.
В результаті запуску четвертого радянського корабля-супутника і успішного спуску його з орбіти 

одержано цінні дані як щодо роботи конструкції корабля і його систем, так і щодо характеру впливу умов 
польоту на живі організми.

Тепер провадяться вивчення і опрацювання одержаних даних. Над біологічними об’єктами, які зробили по
літ, встановлено спостереження.

носія.
розрахованої, з висотою перигея 183,5 кілометра, з 
нахиленням орбіти 64 градуси 56 мінут до площини

конструкції корабля-супутника і встановлених на ны> 
польоту людини.
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У Ч АСНИКАМ
Всесоюзної паради молодих будівельників

Дорогі товариші!
Центральний Комітет Комуністичної партії Радян

ського Союзу палко вітає вас і у вашій особі всіх ра
дянських будівельників, проектувальників, працівників 
промисловості будівельних матеріалів, будівельного і 
шляхового машинобудування — славний загін робітни
чого класу і трудової інтелігенції нашої країни.

Під керівництвом партії радянський народ успішно 
перетворює в життя величну програму комуністичного 
будівництва, намічену XXI з’їздом КПРС. За перші два 
роки семирічки досягнуто нових великих успіхів у роз
витку економіки, науки і культури, в дальшому підви
щенні добробуту народу.

Радянські будівельники по праву можуть пишатися 
тим, що в боротьбі за створення матеріально-технічної 
бази комунізму вони перебувають на передових рубе
жах. Це вони споруджують нові міста, найбільші елек
тростанції і заводи, рудники і шахти, будують заліз
ниці і зрошувальні системи, нарощують потужності дію
чих підприємств, ставлять на службу народу незліченні 
багатства у віддалених районах нашої неосяжної Бать
ківщини. Будівельники першими приходять в необжиті 
місця і створюють там життя, творять майбутнє. Народ 
славить героїчну працю будівельників. Чудовими діла
ми героїв і героїнь семирічки пишатимуться майбутні 
покоління!

Ленінський комсомол, радянська молодь беруть ак
тивну участь у перетворенні в життя грандіозних пла
нів капітального будівництва. Молодь в будівництві — 
велика сила. На заклик партії сотні тисяч юнаків і дів
чат прийшли на будови Сибіру, Далекого Сходу, Казах
стану, Донбасу та інших районів країни. Бонн про
довжують і розвивають славні традиції будівників Ком- 
сомольська-на-Амурі, Дніпрогесу, металургійних гіган
тів Уралу і Кузбасу.

Комуністична партія, радянський народ високо ці
нять працю молоді в будівництві. Завдяки умілому ви
користанню могутньої будівельної техніки і передово
го досвіду, ентузіазмові і завзяттю молоді багато най
важливіших об’єктів промисловості і транспорту спо
руджено за небачені в світовій практиці строки. На 
ударних комсомольських будовах юнаки і дівчата про
ходять чудову школу виховання, набувають навичок ор
ганізаторів виробництва, вчатсья працювати і жити 
по-комуністичному.

Сьогодні наша Батьківщина — величезна новобудова 
комунізму. За роки семирічки треба буде в два рази 
збільшити потужності електростанцій, ввести в дію по
над сім тисяч великих промислових підприємств, про
класти більш як 20 тисяч кілометрів залізниць. Великі 
завдання стоять по дальшому розвитку міст і селищ на
шої країни. Необхідно збудувати близько 15 мільйонів 
квартир, десятки тисяч шкіл, дитячих садків, ясел та 
'інших культурно-побутових об’єктів. Набагато зростуть 
обсяги будівництва на селі, особливо в районах цілин
них земель. Могутнього піднесення наберуть будівельна 
індустрія і промисловість будівельних матеріалів.

Центральний Комітет КПРС висловлює тверду впев
неність у тому, що молоді будівельники докладуть усіх 
сил для успішного виконання плану 196Д року, ітимуть 
в перших .рядах борців за дострокове здійснення зав
дань семирічки, по-бойовому розгорнуть соціалістичне 
змагання на честь наступного XXII з’їзду Комуністич
ної партії Радянського Союзу. На кожній будові мо
лодь повинна оволодівати сучасною технікою, освоюва
ти і вдосконалювати передову технологію виробництва,

добиватись високої продуктивності праці, бути застріль
ником усього нового, прогресивного в будівництві, рів
нятись на маяки передового досвіду, ставати на рівні 
з героями семирічки.

В будівництві є невичерпні резерви. Будьте, товари
ші, дбайливими господарями, економте кошти і мате
ріали, не допускайте непродуктивних витрат, боріться 
за скорочення втрат. Чим правильніше і економніше бу
дуть використовуватись капітальні вкладення, тим 
швидше вводитимуться в дію нові виробничі потуж
ності, багатшим ставатиме життя радянських ------ '
Треба будувати швидко 
сиво.

Ми будуємо для миру, в ім’я добробуту і щастя ра
дянської людини. Партія впевнена, що ленінський ком"- 
сомол, наша славна молодь віддадуть усі свої сили та 
енергію великій і прекрасній справі — побудові кому
ністичного суспільства в нашій країні.

Слава радянським
Хай живе героїчний 

комунізмі

ЦЕНТРАЛЬНИЙ

людей, 
й економно, добротно й кра-

будівельникам!
радянський народ, якйй будує

КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНО! 
ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ. 
—З!

президії керівників Комуністичної пар-* 
тії і Радянського уряду.

Привітання Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Сою
зу молодим будівельникам зачитує член 
Президії ЦК КПРС. секретар ЦК КПРС 
товариш Ф. Р. Козлов. Присутні з вели
кою увагою вислухують привітання. В 
залі лунають палкі оплески.
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Підсумки виборів до місцевих 
Рад депутатів трудящих

; Виконавчий комітет Кі-
■ ровоградської обласної Ра- 
:ди депутатів трудящих одер- 
; жав від районних, міських,
• сільських і селищних вибор- 
: чих комісій повні відомо- 
; сті про наслідки голосуван-
■ ня по виборах до районних,
• міських, сільських і селищ- 
; них Рад депутатів трудя- 
- щих по Кіровоградській об-
■ ласті.
; За даними, одержаними
■ від усіх Дільничних вибор- 
: чих комісій, у виборах де-
■ путатів Кіровоградської об-
■ ласної Ради депутатів тру- 
: дяших взяло участь 99,97 
; процента від загального
• числа виборців.
: По всіх 135 виборчих ок-
■ ругах за кандидатів блоку 
2 комуністів і безпартійних го- 
5 лосувало 99,82 процента від 
5 загального числа виборців,
■ що брали участь у голосу- 
2 ванні.
■ Всі обрані депутати є кан-
■ дилатами блоку комуністів і
• безпартійних.

ж ж ж
За даними, одержаними

■ від усіх Дільничних внбор-

чих комісій, у виборах де
путатів Кіровоградської 
міської Ради депутатів тру
дящих взяло участь 99,8 £ 
процента від загального 
числа виборців.

По всіх виборчих округах 
за кандидатів блоку кому-* 
ністів і безпартійних голо
сувало 99,59 процента від 
загального числа виборців, 
шо брали участь у голосу
ванні.

Всі обрані депутати є кан
дидатами блоку комуністів 
і безпартійних.

ж ж ж
У виборах до районних, 

міських, сільських і селищ
них Рад депутатів трудя
щих по 24 районних Радах 
взяло участь 99,99 процен
та загальної кількості ви
борців. Всього за кандида
тів блоку комуністів і без
партійних голосувало 99,8 
процента загальної кілько
сті виборців, 
участь у ........ ......
всіх виборчих округах 
районних Г 
трудящих обрано 1179 де
путатів.

шо брали 
у голосуванні. По 

.„ .X до 
Рад депутатів
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24.000. Стільки кукурудзяних сівалок з марю4'0 за- 
воду «Червона зірка» повинно до початку весняної ( 
сівби вийти на поля країни. Таку мету поставила пе- У 
ред собою багатотисячна робітнича сім’я заводу. Цим 
живе зараз і 11 молоде покоління — заводський 
комсомол. Про його вклад у виконання цього зав
дання розповідає нині секретар комітету комсомолу 
Микола Малєта.

г
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молодихНа урочистих 
зборах

Позавчора в приміщенні:
обласної філармонії відбу-о 
лися урочисті збори, присвя-:: 
чені Міжнародному жіночо-* 
му дню 8 березня. ;;

Збори відкрила завідую-* 
ча відділом шкіл обкому;: 
партії Н. П. Сухаревська.;: 
На зборах виступили брига
дир колективу комуністки-;; 
пої праці заводу «Червона;; 
зірка» т. Васильєва, яка;: 
від імені червонозорівських ;; 
трудівниць завірила при-;: 
сутніх, що урядове завдан- ;■ 
ня — виготовити до почат-і: 

ку польових робіт 24 ТИСЯ-;; 
чі сівалок, буде виконано 
достроково. Від імені КОМ-;: 
ермольців і молоді міста і; 
присутніх вітала учениця;; 
технічного училища т. Ярош. |

Від імені обласної партій-;: 
иої організації присутніх;; 
поздоровив секретар обко-; 
му КП України Ф. Г. Мар-;: 
тинов. ;:

Наприкінці урочистих збо-; 
рів відбувся концерт. :

X "ПЕРШИМИ з закликом 
* ■* звернулися комсомоль- 
ці-ливарники з бригади 
Олександра Санжари.

— Розпочинаємо змаган
ня за надплановий випуск 
кукурудзяних сівалок. Під
тримуйте нас! — запропо
нували вони усім комсо
мольсько - мол одіжним 
бригадим заводу.

Хорошу ініціативу брига
ди комуністичної праці 
швидко підхопила молодь. 
Відразу ж відгукнулись на 
це точильниці бригади Ла
риси Ткалич, якій нещодав
но- присвоєно звання кому
ністичної. Знайшло відгук 
цінне починання і в брига
дах Валентини Задонцевої, 
Олександра Шеєва та в ін
ших колективах.

Між тим, поки хвиля 
змагання захоплює нові 
ряди молоді, ініціатори йо
го з кожним днем доби
ваються нових перемог. 
Працюючи під девізом «7 
за 6», більшість членів 
бригади вже виконує змін
ні завдання за 6 годин. Це 
комсомольці Юрій Скипа, 
Олександр Редькін, Олексій

Степанов, Анатолій Ан- 
дрєєв. Зайву годину вони 
вивільнили за рахунок еко
номії робочого часу, а та
кож покращеного обслуго
вування з боку слюсарів- 
модельників. Зараз, виго
товляючи сошники та інші 
деталі для кукурудзяних 
сівалок, а також 
частини, бригада 
місячні плани на 150—160 
процентів. Кожен у цьому 
колективі зобов'язався внес
ти по два нововведення. 
Від членів бригади тт. Бе- 
зуглого і Громова вже на
дійшли пропозиції. 1

До речі про раціоналіза
торів. Молоді заводські ви
нахідники зобов’язалися да
ти в фонд виготовлення ку
курудзяних машин біля 
2000 тонн зекономлених ма
теріалів.

Великий вклад у вико
нання цього державної ва
ги завдання вносять наші 
молоді спеціалісти. З учас
тю групи молодих кон
структорів СКБ вдоскона
лено кукурудзяну сівалку 
марки СКГН-6А. Нова сі
валка відзначається біль-

запасні 
в икон у 6

июю точністю висіву. Крім 
того, на ній встановлено ту
кові банки, що дозволяє ви
сівати і добрива.

Пожвавила свою діяль
ність у зв’язку з новим зоч 
бов’язанням колективу за
водська рада молодих спе
ціалістів, яку очолює інже
нер Євген Коссов. Молоді 
спеціалісти Микола Сиро
тюк, Л еонід Кривенко^ 
Сергій Шмат та інші чле
ни ради допомагають у час-1 
никам змагання складати 
особисті та бригадні плани 
підвищення продуктивності 
праці. Виконання цих пла
нів у вирішальній мірі 
впливає на те; *хто вийде 
переможцем оголошеного 
комітетом комсомолу зма
гання на кращу комсомоль
ську групу.

Напружено трудяться у 
ці дні комсомольці заво-: 
ду — робітники, інженер-' 
но-технічні працівники. І в. 
тому, що в рахунок 24 ти
сяч вже випущено 11.590 сі-! 
валок — їх заслуга велика,

М. МАЛЄТА, 
секретар комітету ком
сомолу заводу «Черво
на зірка».



Рядовий будівельної індустрії їх виховав комсомол |

Випадкова зустріч 
ппбпти багатозначні

ОИПАДКОВА зустріч після 
роботи, багатозначні погля

ди, потім перше побачення... Ку
черявий, завжди безжурний хлоп
чина все частіше бував тепер ра
зом з Валею в кіно, на концер
тах і врешті-.решт втратив спо
кій.

Якось, самі того не помітивши, 
молоді люди всім серцем відчули, 
що кохають одне одного. А зго
дом у Миколи і Валі визріло обо-' 
пі.чьне рішення — побратися.

Першими про це пїд великим 
секретом довідалися задушевні 
подруги з Валяної бригади, а на 
завтра ця таємниця стала відома 
всьому будуправлінню.

— Чули? Микола одружитися 
вирішив!

Звістка про наступне весілля 
дійшла і до начальника облбуд- 
тресту.

— Та-а-к... — Щось обмірко
вуючи, сказав він і лукавої по
сміхнувся. — Мені, здається, що 
потихеньку нашому Миколі спра
вити весілля не вдасться.

— Що ви маєте на увазі? — 
запитав хтось з комсомольців.

— Він у нас передовий вироб
ничник — це раз. По-друге, зван
ня ударника комуністичної праці 
здобув. Та й Валя Морозова, 
здається, не пасе задніх — беруч
ка до роботи комсомолка. Давай
те, хлопці, влаштуємо молодожо
нам весілля за всіма правилами.

До «змови» підключилися ком
сомольська і профспілкова орга
нізації. За погодженістю з моло
дими вирішили приурочити цю да
ту до 14 серпня — Дня будівель- 
‘ника.

На все життя запам’ятали Ми
кола і Валя цю знаменну подію з 
теплими, задушевними поздоров
леннями гостей, товаришів і по
друг, які зійшлися на комсомоль
ське весілля, влаштоване в клубі 
•облбудтресту.

— Живіть, друзі, у мирі 1 зла
годі! — сипалися побажання.

Микола сидів у колі своїх то-, 
варишів, і його серце переповню
вала невимовна радість. Він 
не міг ніяк збагнути, за що люди 
так щедро дарують йому і його 
дружині стільки щастя. А втім, 
•що .таке щастя? Бурхливе, хви
лююче життя? Велике почуття 
кохання? /Молодість, здоров’я? 
Улюблена праця? Вітер в обличчя 
чи шлях по тихому, мокрому від 
ранкової роси лузі? Чи все разом. 
Важко сказати. Адже у нього, 
простого робочого хлопця, у житті 
не було нічого такого героїчного, 
надзвичайного. Наче ще не встиг
^аипяпаавввавбааавапввааавіїяавяая 
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лум'ям охоплені переліски, подих 
перших морозних ночей торкнувся 
плакучих верб. І всюди, скільки 
око сягає — риштування новобу
дов. Он яка тьма-тьмуща нових 
кварталів виросла на околицях 
селищ і місті

Подих велетенського будівни
цтва заволодів думками демобілі
зованого воїна. Він чимдалі біль
ше проймався щирою повагою до 
будівельників — людей цієї чудо
вої професії. Микола ніби наяву 
бачив новоселів, які входять у но
ві, пропахлі свіжою фарбою і шту
катуркою квартири, розставляють 
меблі і з вдячністю згадують тих, 
хто, потіснивши пустирі, звів на 
них оці чудові будинки. 1 ніби са
ме по собі визріло рішення: «При
їду і попрошуся в 
найбільш підходяща 
спеціальність».

В гостях у сестри 
сиджувався. Наступного дня по
дався до відділу кадрів. Напра
вили в.бригаду Івана Саленка.

Брязкіт гусениць бульдозерів і 
тягачів, гул моторів, гуркіт до
щок — все це на майданчику зли
валося в єдиний бадьорий трудо
вий ритм, від якого Миколі стало 
якось не по собі. Чи зуміє він ко
ли-небудь розібратися, що тут до 
чого?

— З будівництвом мав раніше 
яке діло? — запитав бригадир.

— Ні, після десятирічки відра
зу в армію пішов.

В душі побоюючись, що без 
спеціальності його можуть не взя
ти у бригаду, хлопець зніяковіло 

ні сміливих подвигів звершити, ні зашарівся.
зачинателем якихось великих 
справ стати. Всі ці роки чесно і 
на совість трудився, зводив цегля
ні будинки — от і все...

Микола Осіян на вигляд, справ
ді, малопримітний. Середнього 
росту, плечистий юнак, з засмаг
лим на вітрі обличчям. У світлих 
очах завжди сяє невгасима весе
лість. Але цей зовні звичайний 
хлопець, красивий прямою і яс- 
ною лінією в житті.

Нелегка солдатська служба в 
суворому Заполяр'ї була першим 
серйозним випробуванням на зрі
лість. Ще в армії його непокоїло 
питання: куди податися після де
мобілізації? Можна було поїхати 
на Черкащину в село Потоки, де 
минуло його дитинство і живуть 
батьки та рідні, або взяти путівку 
на якусь ударну будову, скажі
мо, на Кременчуцьку ГЕС. Туди 
плекали надію потрапити багато 
його товаришів по службі. А тут 
якраз прийшов лист з Кіровогра
да від сестри Ольги. Вона вже 
кілка років працює в облбуду 
тресті і’ його запрошує до себе* 
«Приїжджай, н$ пошкодуєш. Жит
лове будівництво тут розгортає
ться на всю широчінь. А спеціаль
ність, яка тобі до вподоби при- 
йдеться, ту й набудеш...».

— А чому.й справді я повинен 
непремінно на якусь велику будо
ву їхати? — поділився якось Ми
кола своїми думками з товари
шем по службі молодшим сержан
том Віталієм Дерев’янком.

— Скажу тобі начистоту, бо ти, 
як бачу, нічого не розумієш в да
ній ситуації, — з удаваною щи
рістю пояснив йому той. — Не
вже ти не можеш збагнути, що на 
великих будовах заробітки біль
ші...

— Дурниці верзеш ти. За чес
ний труд всюди й винагорода 
відповідна. А людей, які норов
лять поменше дати, а побільше 
взяти, та за довгим карбованцем 
гоняться, у нас не поважають...

— Що ж, тебе, мабуть, не пере
конаєш. Роби, як задумав. А я на 
Кременчуцьку ГЕС поїду. Там і' ■ 
до нашої Полтавщини — рукою 
подати.
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О ІТЧИЗНА! З дитинства кожний 
І-* з нас полюбив твої неозорі 
простори, твої могутні ріки, дрі
мучі ліси і роздольні степи. У про
щальне вбрання золотої осені 
одягалися рідні краї, коли Мико
ла демобілізувався з армії і по
вертався на Україну. Після довго
тривалого перебування на Півночі 
він не міг відірвати погляд? від 
чарівної краси природи. Яскраво- 
червоним вогнем палахкотіли мо
лоді осики, жовтувато-блідим по-

муляри. Це 
для мене

довго не за

звання 
заслужити 

ніякий дип-

Он бачиш 
Моло-

— Та ти не хвилюйся, — помі
тивши збентеженість Миколи, 
підбадьорив його старший викон
роб В. К. Клименко. — Взяти, 
ми тебе візьмемо, але надалі за
пам’ятай: все залежатиме від 
твоєї кмітливості, а головне сум
ління. У будівельників 
майстра своєї справи 
нелегко — тут навіть 
лом не допоможе.

— Постараюсь...
— Ну от і гаразд, 

муляр, кут стін заводить, 
дий, але тямущий хлопчина. До 
нього ми тебе й приставимо поки 
що учнем, а там побачимо...

Того пам’ятного дня Микола 
поклав перші у житті цеглини в 
стіни будинку № 35, що по ву
лиці Кірова. Починати довелося з 
першого щабля. Павло Папуша 
по-дружньому і щедро передавав 
юнакові тонкощі мулярського ре
месла. Спершу навчив, як рівно
мірно розчин накладати, як ко
ристуватися шнуром, виском, щоб, 
бува, не відхилитися від вертика
лі і не «запороти» кладку.

Тимчасом оздоблювальники 
благали мулярів як можна швид
ше надати їм фронт робіт. Микола 
і сам того не помітив, як взятий 
бригадою ритм захопив і його. 
Приємно ставало на душі, коли 
після закінчення зміни, зійшовши 
з риштувань, він бачив, як все 
вище і вище піднімаються яруси 
зовнішніх стін майбутньої чотири
поверхової будівлі. Адже тут 
немало цеглин, покладених і йо
го мозолистими руками!

Паралельно з кладкою зовніш
ніх стін велася внутрішня «на
чинка» будинку — укладалися 
сходи і площадки. Бригадир Іван 
Саленко стежив за кожною дріб
ницею, раз у раз звіряв виконану 
роботу з кресленнями, щоб, бува, 
чого не пропустити.

— Ну, як, друже, справи? — 
звернувся він якось до Миколи.

— Наче б то веселіше, ніж бу
ло спочатку...

— Розшивку кладки освоїв?
— Не зовсім, але й цю пре

мудрість розкушу. Літературою з 
мулярської справи обзавівся, хо
чу, теорію підігнати...

— Молодець. Ось ще трохи 
попрацюй, тоді й про розряд по
думаємо.

Не потрібно було особливо ба
гато часу, щоб люди, які трудя
ться поряд, помітили: на цього, 
трохи мовчазного в ділі, весело
го і жартівливого на відпочинку 
хлопйину, можна покластися. Че
рез півтора місяці Миколі при
своїли перший розряд, а трохи 
пізніше — відразу третій. В 1959 
році М. Осіяп став мулярем п’я
того розряду.

з
ТОЙ, кому не доводилося бувати 

в Кіровограді років зо три — 
чотири, навряд чи пізнає його 
колишні пустирі на околицях. Во
ни поступилися кварталам нових 
багатоповерхових будинків з усі
ма комунальними зручностями — 
водопроводом, електроосвітлен
ням, ванними кімнатами. [ серед 
нових будинків важко знайти та
кий, де б не працював ЛІ. Осіян, 
де він своїми руками не вклав де
сятки тисяч цеглин. Чотириповер
хові будинки № 66 по вулиці 
Леніна, № 44 по вулиці Червоно- 
армійській, щойно заселений сту
дентами гуртожиток педінститу
ту — та хіба перелічиш всі об’єк
ти, на риштуваннях яких за ці 
два з лишком роки трудився 
муляр-комсомолець.

Пошуки нових шляхів, нових 
методів праці — характерна риса 
М. Осіяна і його товаришів. 
Бригада Василя Трибоя, в якій він 
нині трудиться, посідає одне з 
перших місць у змаганні інших 
бригад будівельного управління 
№ 1( ламає установлені норми, 
випереджає час.

До недавнього минулого у 
бригаді виникали вимушені про
стої: закінчать кладку стін части
ни поверху, треба риштування на
рощувати. А зробити це нікому— 
теслярі десь на інший об’єкт по
далися. Поки докличешся їх — ча
су немало змарнуєш. Це дуже 
турбувало М. Осіяна: «коробку» 
будинку до строку дали слово зда
ти, руки самі до праці тягнуться, 
а тут на тобі — стій без діла. Не
вже немає ніякого виходу?

Якось на засіданні комсомоль
ського комітету, членом якого 
він є, Микола завів розмову про 
це:

— Мені здається, що вихід 
можна знайти. Чому б, скажімо, 
не створити в бригаді так званий 
комплекс, щоб взаємозаміна між 
людьми була...

— Діло говориш, Миколо, — 
підтримав його групкомсорг 
бригади Іван Бондаренко. —• 
Кожному з нас під силу стати не 
тільки теслярем, а й монтажни
ком. Тоді справи веселіше підуть.

Порадилися з комсоргом управ
ління Володимиром. Богуненком. 
Адміністрація підтримала намір 
комсомольців. З їх ініціативи у 
бригаді розгорнувся рух за оволо
діння суміжними професіями. Не
забаром всі роботи мулярі стали 
вести в єдиному комплексі. Бу
динок по проспекту Сталіна вони 
споруджують тепер без участі ро
бітників інших спеціальностей — 
самі ставлять риштування, кла
дуть залізобетонні сходи, сходові 
площадки. Миколі це нововведен
ня прийшлося до вподоби. Він ще 
раніше оволодів двома спеціаль
ностями — тесляра і монтажни
ка. Хлопець завжди вважав, що 
будь-яке ремесло — не коромис
ло, за плечима не носити, а в май
бутньому в пригоді стане.

Недавно комсомольці бригади 
зробили ще одну корисну справу. 
Миколі Осіяну, Віктору Цирфі, 
Івану Бондаренку не раз доводи
лося бути свідками такого непри
вабливого явища: закінчать, бува
ло, кладку стін нового будинку, 
на їх місце приходять сантехмон- 
тажники і починають, відверто 
кажучи, нівечити раніше викона
ну роботу — довбають стіни для 
прокладання водопровідних трас, 
каналізації. Електрики теж кли
чуть мулярів, щоб прорубали ка
навки під закриту проводку. А все 
це поглинає немало часу.

— Доки з оцією подвійною ро
ботою возитися будемо? — вити
раючи спітніле чоло, запитав у 
Миколи Віктор Цирфа.

— Якась нісенітниця 
самі будуємо, а потім 
руйнуємо, — погодився

А чому? Виявляється, виробни
чо-технічний відділ видає на 
об’єкти некомплектну проектну 
документацію. „

«Треба наші контрольні пости 
розворушити. Нехай розберу
ться, де собака зарита», — ви
рішив Микола.

Бригадир Василь Трибой теж 
стряв за те, щоб заздалегідь одер
жувати всі проекти спорудження 
будинку. Підняли це питання ком
сомольці перед начальником уп

виходить: 
слідом і 
Микола.

равління В. К. Клименком. Д0Ве, 
лося проектантам «збільшити 
оберти». Зате нині житловий бу. 
динок по проспекту Сталіна спо
руджується більш продумано: за
здалегідь ознайомлені з докумен
тацією, мулярі залишають тепер 
отвори для прокладання трубі 
електропроводки. А це неабияка 
полегкість, не тільки їм самим, а 
й сантехнікам, електрикам, шту
катурам.
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прані,

ВСЕ, що встиг Микола Осіян до- 
сі зробити на будівельних май

данчиках міста, він порівнює з 
заспівом, головна пісня — попе
реду. Плекає він мрію стати ін
женером. Нелегко це дається: 
шлях у науку не всипаний троян
дами без колючок. Не так давно 
спробував на заочний відділ до 
політехнічного інституту вступи
ти. Три екзамени склав, а на чет
вертому з усної математики — 
■спіткала невдача.

— Чого ж це в тебе так ви
йшло? — запитав Миколу Воло- % 
димир Богуненко.

— П’ятий рік, як школу закін
чив, дещо позабувалося. Та у 
розпач впадати не збираюся — 
підготуюся краще на наступний 
рік, а заочно обов’язково вчити- 
муся.

— Вірно, у наш час ніяк не 
можна застигати на місці.

Та не в характері Миколи зупи
нитися на півдорозі при першій 
невдачі. Коли вже зумів стати 
ударником комуністичної 
то зможе і більшого досягти. Тни 
більше, що коло його інтересів ду
же широке: любить він і за 
мольбертом у вільний час поси
лити, і фотосправою займається, а 
іноді і поетичними спробами «грі
шить». До того ж і свою основну 
роботу він розглядає, як своєрідну 
творчість. У спеку і заметіль, ко
ли вітер жбурляє в обличчя ко
лючою сніговицею, Микола та 
його товариші завжди на своєму 
посту. І кожний, кому доводило
ся бачити, як цей зовні непоказ
ний хлопець вправно ярус за < 
ярусом зводить стіни нового бу- * 
динку, той непремінно проймався 
щироіо повагою до молодого 
муляра: свою працю він пере
творив у справжнє мистецтво. По 
темпах кладки мало хто може 
увігнатися за ним.

Наслідувати у всьому свого на
ставника прагне приставлений до 
Миколи місяців зо два тому учень 
Борис Жуков. На будову він при
йшов відразу ж після десятиріч
ки, а вже встиг перейняти «по
черк» свого вчителя.

Сьогодні М. Осіян у складі де
легації молодих трудівників буді
вельної індустрії області перебу
ває у Москві. Він бере участь у 
Всесоюзній нараді молодих буді
вельників, яка проходить у Вели
кому Кремлівському палаці.

— Гляди ж, Борю, не підкачай. 
Постарайся витримати честь на
шої робітничої марки, — сказав 
перед від’їздом своєму учневі 
Микола.

— Не турбуйтеся, Миколо Дмит
ровичу, все буде гаразд.

* ж ж
...Швидкий поїзд стрімголов 

мчав до столиці нашої Вітчиз
ни — Москви. Як і два роки то
му, Микола стояв біля вікна, повз 
яке з калейдоскопічною швидкіс
тю проносилися простори країни: 
звивисті стрічки рік, ліси, корпу
си фабрик і заводів, житлових 
масивів. Але їх тепер було куди 
більше!..'

Та на цей будівельний пейзаж 
юнак дивився тепер зовсім інши
ми очима, бо пізнав ціну люд
ської праці, вклд^деиої в кожний 
з нових об’єктів, і тут, у вагоні 
московського поїзда, вслухаючксь 
у ритмічний перестук КОЛІС, ще 
глибше зрозумів, що спеціаль
ність будівельника хоч і неспо
кійна, зате найцікавіша і захоп
лююча. Справді, що може бути 
прекраснішим у житті, ніж зрщ 
мо, наяву бачити плоди своєї 
праці?

«Значить роки йдуть не 
но, — подумав 
скільки справ 
же нам, радянським людям, 
будувати, і будувати..

В. КРАМАРЕНКО.
м. Кіровоград.
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ПЛОДИ
мар-

Микола. — А 
попереду! Ад- 

, ще



ДОЗВОЛИВ- 
передруку- 

ЛИШЄ ТВО- 
вндані на 

40-х „Кобзар

Царська цен
зура заборони
ла друкувати 
рево л ю ц і й н і 
твори Шевчен
ка, 
ши 
вати 
ри,
початку 
років, а також 
поему «Най-

О 5 С/Л47 ВЕЛИКІЙ,
В СІМ І вольній, новій, 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМ’ЯНУТИ 
НЕЗЛИМ ТИХИМ СЛОВОМ.

Т. Г. ШЕВЧЕНКО.

До 100-річчя з дня смерті Т. Г. Шевченка

НЕМОВ зараз бачу перед 
собою її продовгувате З ТВОРІВ, НАДІСЛАНИХ НА КОНКУРС

ПОНАД 120 років 
в березні 1840 

ку, в Петербурзі, де 
жив Шевченко, вийшла не
величка книжечка на 114 
сторінках. Це перше видан
ня «Кобзаря» складалося 
лише з восьми поезій: «Ду
ми мої, думи мої», «Пере
бендя», «Катерина», «Топо
ля», «Думка» («Нащо мені 
чорні брови»...); «До Осно
в’яненка», «Іван Підкова» 
й «Тарасова ніч».

Ім’ям народного співця 
назвав свою першу книжеч
ку автор. А тому на малюн
ку передтитульної сторін
ки, зробленому другом 
Шевченка Штернбергом, зо
бражений сліпий кобзар,, 
який грає на кобзі. Біля 
нього стоїть босий хлопчик- 
поводир, до якого лащиться 
собака.

Наступного року в Петер
бурзі вийшла в світ окре
мим виданням відома пое
ма «Гайдамаки». Через три 
роки з'явилося друге ви
дання «Кобзаря» під наз
вою «Чигиринский Кобзарь 
и гайдамаки». Це видання 
Шевченко не зміг перегля
нути, бо саме тоді перебу
вав на Україні. Тому зміст 
збірки трохи не відповідав 
і художньому її оформлен
ню, і назві підзаголовку — 
«Две поэмы на малорос
сийском языке». Насправ
ді ж поем у збірці було 
більше.

В 1847 році Тарас Шев
ченко знову хотів видати 
«Кобзар». Він написав .до 
нього спеціальну передмо
ву. Але раптовий арешт і 
заслання поета-революціо- 
нера в солдати перешкоди
ли здійсненню цього заду
му.

Третє видання «Кобзаря», 
яке Шевченко вже після за
слання готував під назвою: 
«Поезія Т. Шевченка, том 1», 
містило лише 17 творів, хоч 
на цей час творчий доробок 
автора був значно більшим.

тому 
ро- 

тоді

крокує по світу
пов- 
при- 
сла-

мичка» і «Псалми Дави
дові». Це далеко не 
не видання «Кобзаря» 
несло авторові світову 
ву.

Поезії Шевченка почали 
перекладати на польську, 
чеську, болгарську мови. В 
цей час в Петербурзі вихо
дить «Кобзарь Тараса Шев
ченко в переводе русских 
поэтов». В ньому вміщено 
більше поезій, ніж в укра
їнських виданнях.

В 1867 році, уже після 
смерті поета, М. Костома
ров і Г. Вашкевич підготу
вали і видали в Петербурзі 
нове видання «Кобзаря», в 
якому вміщено уже 77 тво
рів, але найбільш револю
ційних поезій в ньому не 
було.

Перший двотомник «Коб
заря» вийшов за кордоном, 
у Празі, в 1876 році. До пер
шого тома ввійшли твори, 
дозволені царською цензу
рою, до другого — револю
ційні твори, заборонені в 
царській Росії й призначені 
для нелегального розпов
сюдження. З цією ж метою 
в 1878, 1881 і 1890 роках 
група політичних емігран
тів, серед яких був і М. Дра
гоманов, видавали, в Жене
ві мініатюрні книжечки 
«Кобзаря».

Більш повне видання 
«Кобзаря» вийшло в 1907 
році в Петербурзі. Воно бу
ло підготовлене до друку 
Василем Доманицьким.

Цікаве видання «Кобза
ря» в 2 томах здійснив у 
Львові в 1908 році видатний 
поет - революціонер Іван 
Франко. Тут було багато 
творів Шевченка, які не 
входили в жодне з поперед
ніх видань, зокрема, поеми 
«Сова», «Варнак», «Слепая», 
«Тризна».

Мізерними були до рево
люції і тиражі «Кобзаря». 
Так, третє видання вийшло 
тиражем 6.050, видання 1867 
року — лише в кількості 
3.000 примірників."
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І яІ СТО І’
ОДНОГО ПАМ'ЯТНИКА
У МАЛЬОВНИЧОМУ передмісті Львова — Віиниках 

на постаменті височить бюст великого Кобзаря. Зна
менна його історія. Ще в 1899 році львівський скульптор 
Купріян Годебський виліпив бюст поета. Наукове това
риство імені Шевченка звернулося з петицією до місце
вих властей з просьбою дозволити їм встановити пам'ят
ник Т. Г. Шевченку у Львові. В цій же петиції пропо-

кового товариства, була названа їм,'ям великого сина 
українського народу.

Однак петиція залишалася без відповіді...
Лише восени 1913 року на гроші, зібрані жителями 

містечка Вінннки, було встановлено бюст поета. Це був 
перший пам'ятник Т. Г. Шевченкові в Західній Україні.ШЕВЧЕНКО і ФРАНКО
ЛЬВІВ. ...Біля сільського тину сидить з книгою в руці

Іван Франко. А поруч — група селян, які уважно слу
хають молодого поета. Картиною «Іван Франко читає 
селянам «Кобзар» львівського художника В. М. Саві- 
на відкривається експозиція виставки в літературно-ме
моріальному музеї Івана Франка, присвячена ІОО-ріЧчю 
з дня смерті Т. Г. Шевченка. Експонати виставки розпо
відають про велику роботу Каменяра по дослідженню і 
пропаганді творчості великого сина українського народу. 
Тут демонструється виданий в 1908 році у Львові науко
вим товариством Імені Т. Г. Шевченка під редакцією 
Франка «Кобзар», який став тепер бібліографічною рід
кістю, брошура їв. Франка «Темне царство», яка являв 
собою літературну розробку поем Шевченка «Сон» і 
«Кавказ», та багато інших експонатів.

Великий інтерес відвідувачів викликає твір Олексія 
Некрасова «На смерть Т. Шевченка», перекладений на 
українську і німецьку мови Іваном Франком. Цей вірш 
вперше побачив світ у львівському журналі «Зоря».

Всього на виставці експонується близько 59 праць ве
ликого Каменяра про життя, творчість і революційну 
діяльність Тараса Шевченка.
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Тільки Велика Жовтнева 
соціалістична революція да
ла змогу трудовому народо
ві читати «Кобзар» в пов
ному обсязі. Рукописи ве
ликого поета-революціоне- 
ра Т. Г. Шевченка зібрано 
в інституті літератури ім. 
Т. Г. Шевченка АН УРСР. 
На Україні здійснюється 
10-томне академічне ви
дання творів Т. Шевченка. 
Зараз у «Кобзарі», що ви
ходить окремими видання
ми, є 232 назви поетичних 
творів, замість восьми, вмі
щених в першому виданні 
1840 року.

За даними Книжкової па
лати УРСР з 1917 по 1960 
рік твори Т. Г. Шевченка 
на Україні друкувалися 258 
разів тиражем, більш як 7 
мільйонів 670 тисяч примір
ників. А за сімдесят сім до
революційних років тираж 
усіх видань становив лише 
847 тисяч примірників.

«Кобзар» Т. Г. Шевченка 
користується великою по
пулярністю у читача. За ро
ки Радянської влади він 
був виданий на Україні 53 
рази тиражем 1 мільйон 
888 тисяч примірників. Де
сятки раз виходили окре
мими виданнями збірники 
«Вибраних творів» поета, 
поеми «Катерина», «Єре
тик», «Сон». В 1949 році 
Держлігвидав республіки 
випустив тритомник дворів 
Т. Г. Шевченка. Тираж 
кожного тома — сто тисяч 
примірників. У 1955 році 
вийшов з друку двотомник 
його «Поезій».

Тільки в 1960 році твори 
великого Кобзаря було ви
дано в УРСР шість ра
зів. Серед них — оригі
нальне видання вірша «За
повіт» сорока чотирма мо
вами народів світу, зокре
ма англійською, німецькою, 
китайською, корейською, 
французькою, чеською, бол
гарською, польською та ін
шими.

Твори Т. Шевченка вихо
дили багатотисячними 
ражами в усіх союзних і 
тономних республіках і 
рекладені на мови усіх
родів Радянського Союзу. 
В цьому знайшла своє ви
раження ленінська націо
нальна політика нашої пар
тії.

Творчість видатного ук
раїнського поета-революціо- 
нера Тараса Гпигововпча 
Шевченка відома далеко за 
межами України і є над
банням багатьох народів 
світу.

ти- 
ав- 
пе- 
на-

обличчя з кру
тим підборід- . -
дям, лагідними ї-------- у
сірими очима ч==^=-~ І
під темними І
бровами. Д

...Діна Іванів- -
на сидить за не
величким столиком, ледь- 
ледь схиливши над книжкою 
голову. її погляд бігає по 
класу.

Мені тринадцятий минало, 
'Я пас ягнята за селом.
Чи то так сонечко сіяло, 
Чи так мені чого було? 
Мені так любо, любо 

стало...
Голос Діни Іванівни за

чаровував нас. Ми, двад
цять четверо вихрастих 
хлопчиків і з' короткими ко
сичками дівчаток, ловили 
кожне її слово. Не один то
ді в думках бродив поза се
лом, завертав чужу отару, 
разом з малим Тарасом пла
кав у бур’яні...

Давно те було.
* *■

Камера тхнула вогкістю. 
Коли її, напівживу, кинули 
сюди, вдарилася головою об 
цементну підлогу й втратила 
свідомість. До пам’яті прий- і! 
шла перед ранком. Спочат- 4 
ку відчула страшенний хо- ’ 
лод, що проймав усе тіло, і 
Спробувала перевернутися. 4 
В боці щось кольнуло. За- А 
стогнала. І

— Нещасна... |
Над нею схилилося боро- ; 

дате обличчя.
Діна Іванівна пригадала ? 

події минулого дня. 4
Після полудня в двері ? 

квартири хтось голосно по- <* 
стукав. Не встигла й кроку ; 
ступити, як на порозі з’я
вилася постать начальника ' 
районної жандармерії Ми
шоловки. За ним стояли два 
німці з комендатури.

Через якихось десять хви
лин в кімнаті все було пе
рекинуте вверх ногами. Під 
матрацом знайшли . кіль
ка листівок, які Діна Іва
нівна не встигла роздати 
людям.

— Де взяла? — грізно 
крикнув Мишоловка.

— Знайшла. На розтопку 
дров залишила...

— Знаємо, як ви їх зна
ходите...

Спочатку допитував ри
жий німець у пенсне, а по
тім Мишоловка. З характе- і 
ру запитань Діна Іванів- | 
на зробила висновок, що во- ! 
ни лише здогадуються про | 
її зв’язки з партизанами. 4 
Отже, тільки не признавати
ся. Тільки б вистачило сил!.. :

Били нещадно. Відливали 
водою, а потім знову били...

*

НАРИС

Один з мо
лодик чолові
ків почав було 
розпо відати 

якусь смішну 
історію, але ді
дусь, 
тивши

в очах

запримі- 
не в до- 

дівчини,

В. ЖУРАВСЬКИЙ.

Живий
Далеко роки ті від нас, 
Як по нещасній Україні

Народні сльози
по краплині 

Збирав засмучений Тарас, 
Як глухо впавши до землі 
Під кривобоким рідним 

тином 
Вдова оплакувала сина, 
Якого брали в москалі, 
Як ти, мов сонна,

’ в постолах 
В сіренькій свиті, Україно, 
Свою тяжку кріпацьку 

днину 
Тягла волами по степах. 
Гаряче слово Кобзаря

' * * *
Настав погожий березне

вий ранок, потім — обід, а 
її не викликали. Не триво
жили й інших трьох меш
канців камери — старого 
дідуся, якого забрали за 
сина, що втік до партизанів, 
та двох молодих чоловіків, 
які відмовилися їхати в ні
мецький обоз. Зате в сусід-

навіки
/з серця вирване у горі 
В своїй правдивості суворій 
У жах приводило царя. 
Народ те слово підхопив, 
Розбив із ним свої кайдани 
/ кров’ю ворога скропив 
Народне щастя 

довгождане.
Він всюди з нами,

наш Тарас, 
Живий 'навіки в серці 

кожнім, 
І разом з нами переможно 
Іде в новий і світлий час.

Борис ЧАМЛАЙ.
м. Кіровоград.

ніх камерах часто грюкали 
засуви.

Тільки надвечір в їхню 
камеру кинули молоду біля
ву дівчину. Вона не могла 
триматися на ногах, схлипу
вала. її обличчя було спот
ворене синяками:

Дівчина весь час побива
лася, на жодне з питань 
арештованих не відповіда
ла. Душевний стан її був 
під загрозою.

Солдат читав...
В тісному бліндажі 
Коптилка-гільза морок 

колихала;
Бійці мовчали...
Накипом іржі
Забуті цигарки в куточках 

губ згасали, 
заховаєтесь... 1 не
і втечете ви.

найде правда-мста. 
найде кара всюди!..»

«Не

Вас
Вас
Вставав поет у образах 

живий,
І гнівом-помстою 
здіймались дужі груди.

А вранці в бій.
Під дужий гук—«Ур-ра»! 
Здригнувся степ, 
1 вдарили гармати, 
І в тому гулі голос 

Кобзаря 
Наводив жах фашистам 

в час розплати.
За муки й кров 
Відповіси ще, кат!

І-Та раптом... куля вжалила

!

і
І
І
4

І
4 у груди;
* В останній раз натиснув

І
 автомат

І впав боєць.

До нього звідусюди
Неслись слова:’
І «О, не втечете, ні!
| Вас найде правда-мста»...
І Сторінки шелестіли...
В священній, грізній, 

праведній борні-
Слова Тараса помстою 

бриніли.
...Пробита книга наскрізь 

запливлась
В крові юначій.
І тепер в музеї 
Безсмертям двох бійців 

навічно зайнялась
В серцях людей — синів 

землі моєї.
Георгій ШЕВЧЕНКО, 

м. Знам’янка.

І
І
f 
І
І
І

волення 
цитькнув на того.

Діна Іванівна почала де
кламувати Шевченка. Бага
то творів вона знала на
пам’ять.

Минають дні, минає літо, 
А Україна, знай, горить; 
По селах голі плачуть 

діти —
Батьків немає...
Спочатку читала «Гайда

маки», потім — «Наймич- 
«Лілею», «Холодний 
Вона бачила, як за

жевріли іскорки в старечих 
дідусевих очах, як задумли
во сиділи молоді чоловіки. 
А дівчина, здавалося, по
вернулася до життя. Вона 
не плакала, не стогнала.

Учительку взяли на допит 
вранці, а повернулася вона 
в камеру після обіду. Два 
поліцаї перекинули її через 
поріг, мов лантух.

До самісінького вечора 
Діна Іванівна пролежала, 
не промовивши жодного 
слова. Біля неї весь час си
діла білява дівчина, то по- 
правляючи під головою ва- 
‘гянку, то вкриваючи ганчі
р’ям понівечене тіло.

А опівночі за нею прий
шли. Зібрала рештки сил, 
щоб звестися на ноги.

— Прощавайте, товари
ші, — мовила до арештова
них. Вже з коридору донес
лися її слова:

— Борітеся — поборете!
■ Тієї ночі Діну Іванівну 

Олініченко разом з іншими 
патріотами розстріляли.

Через два дні в Ульянов
ку ввійшли радянські вій
ська...

Дмитро ДРОЗДЕНКО.

©

Фото К. ШАМШИНА.
(Фотохроніка РАТАУ),

На фото: пам'ятник Т. Г. 
Шевченку в Києві.
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ТЕАТР

„НЕВОЛЬНИК»
ДРАМА- М. Кропмвниць- 

кого «Невольник», яку 
музично-драматичний театр 
поставив до 100-річчя з дня 
смерті геніального автора 
«Кобзаря», є своєрідною 
сценічною інтерпретацією 
однойменної поеми Т. Г. 
Шевченка. Використавши 
сюжетну канву поеми, дра
матург зумів передати по
дії у драматичному напру
женні та наростанні, подав 
кілька соковитих та істо
рично правдивих картин з 
життя старої Запорізької 
Січі, підкресливши мотиви 
патріотизму та волелюб
ності українського народу.

В основу сюжету драми 
покладено долю сім’ї запо
рожця Коваля, який вирос
тив разом із своєю дочкою 
Яриною і прийомного сина 
Степана. Коли діти підрос
ли, батько відіслав Степана 
на Запоріжжя повчитись, 
як він каже, «лихом торгу
вати». Повернувся Степан 
через багато років, але слі
пим. Виявляється, шо він 
був у турецькій неволі, де 
йому викололи очі. Драма 
закінчується одруженням 
Степана з Яриною.

Сюжетні ситуації п’єси 
здавна приваблювали ре
жисерів мелодраматичними 
можливостями і ефектними 
мартинами.

Театр поставив «Неволь- 
ника» в реалістичному пла
ні, не- відмовляючись водно
час і від романтичного під-' 
несення там, де цього вима
гала провідна ідея драми. 
Режисер Г. В. Гусаров в 
основному вдало побудував 
масові сцени з їх барвисти
ми деталями козацького 
побуту, піснями, танцями 
І особливо гострим до
тепним словом. Артисти 
К. Параконьєв у ролі коза
ка Неплюя і Г. Рябовол в 
ролі Опари, не порушуючи 
‘гармонії масових сцен і не 
приглушуючи своєю май
стерною грою інших, індиві
дуалізують, підкреслюють 
своєрідні особливості запо
рожців, їх оптимізм, силу і 
немеркнучу духовну красу.

Але провідне місце в дра
мі, звичайно, належить 
трьом постаттям — старому

батькові, його синові Сте
пану і дочці Ярині.

Артист Г. Семенов в ролі 
Коваля створив глибоко 
психологічний образ старо
го запорожця, який у бит
вах зріс і постарів і для 
якого доля Батьківщини до
рожча над усе. Особливо 
хвилюючими місцями ролі є 
епізоди, в яких Коваль, го
туючи Степанові зброю в 
дорогу, звертає.ься до ста
рої шаблі, до сідла, до піс
толів і пригадує своє слав
не бойове минуле. У моно- 
лозі-сповіді Коваля про 
свої думи і тривожні пе
редчуття за долю годован
ця Степана, артист досягає 
високого драматизму, пере
конливо показує психоло
гічні суперечності, роздво
єння свого героя. Особливо 
приємно відзначити, іцо 
Г. Семенов зумів знайти яс
краві сценічні фарби для 
підкреслення волелюбності 
старого запорожця, його 
негаснучої любові до Бать
ківщини, до рідного наро
ду. Ця любов виявляється 
з такою силою, що перева
жає пристрасні батьківські 
почуття. Створений Г. Се- 
меновим образ лишає гли
бокий слід у пам’яті гля
дача і, що найголовні
ше, збуджує його думку.

Колоритний і живий об
раз Степана створив М. Сто- 
роженко. На початку виста
ви ми бачимо Степана зви
чайним сільським парубком, 
здатним до глибоких почут
тів і сповненого високих, 
якихось ще не " ясних, ви
щих поривань. Те, шо було 
в першій дії лише натяком, 
артист зумів цілком розкри
ти в тій картині, де невіль
ники перебувають у підзе
меллі, і наприкінці п’єси під 
час зустрічі Степана з Яри
ною. Таким чином, образ 
невольника у цілковитій від
повідності з задумом дра
матурга подано в розвитку, 
в зростанні, у тісному зв’яз
ку з розгортанням і поглиб
ленням ідеї твору.

Роль Ярини виконує ар
тистка Л. Шнрокова. Почи
наючи з другої дії, вона 
цілком перевтілюється в 
свою героїню, палко любля-

шевченківського ювілею З ліричного 
зошита

И О Е З І Я
ЦЕ ТВОРЧІСТЬ

(Огляд віршів початківців)

ЩОДЕННИЙ поштовий
прибій виніс на редак

ційний стіл лист. На арку
ші. — кілька розгонистих 
рядків.

Сім’я у иас єдина, вільна 
Твої пісні живуть між нас: 
Від молдаванина й до фінна 
Вони дзвенять в щасливий 

час.

Це пише у вірші «Поглянь, 
Кобзарю, на Вкраїну» Ми
кола Дяченко з м. Кірово
града.

Сторіччю з дня смерті 
Т. Г. Шевченка присвятили 
свої вірші свинарка колгос
пу «Іскра» Новгородківсько- 
го району А. Міняйло, пра
цівник обласної сільсько
господарської дос л і д н о ї 
станції А. Артишко, муляр 
В. Гончаренко з м. Кірово
града, початківці А. Прибо
ра та І. Змеул з Доброве- 
личківського району, М. Ло
зовий з Гайворонського ра
йону.

Боротьба за мир, любов 
до Батьківщини, новий, ко
муністичний труд — все це 
знаходить своє відображен
ня у творах початківців 
Людмили Разуваєвої і Ма
рії Білонеяко з м. Кірово
града, Анатолія Нєдє.ііна з 
Ново-Архангельського ра
йону, Федора Плаксія з 
Гайворонського району,

Леоніда Липи з Бобринець- 
кого району.

Нещодавно весь світ по
трясла хвилююча звістка 
про вбивство бандитами Мо
буту національного героя 
конголезького народу Паг- 
ріса Лумумби. До гнівного 
протесту всіх народів світу 
приєднують свої голоси і 
наші початкуючі поети.

О, ПІДЛИЙ злочин ви вчинили. 
Народ навіки не простить! 
За що людину ви убили? 
За що знущались і морили? 
В застінках темних, о. кати! 

висловлює свій гнів Михай
ло Вдовенко з Петрівського 
району.

І Конго вільно заживе. 
Розгромить самозванців.
І геть прогонить назавжди, 
Мобуту її інших запроданців, 

виражає впевненість Григо
рій Пінчук з Онуфоіївського 
району у вірші «Свободу 
народам Африки».

Молоді автори Г. Ланець- 
кий з с. Рівного. В. Ковпак 
з с. Хмельового, В. Данов з 
м. Кіровограда, П. Досужий 
з Олександрівського ра
йону прагнуть оспівати твор
чу працю своїх земляків, 
безсмертний подвиг їх в ро
ки Вітчизняної війни.

Але доводиться визнати, 
що на газетні сторінки по
трапляє ще мало віршів, 
хоч редакція охоче надає 

місце для поезії, справжньої,

чу і батька, ї 
Степана, про 
якого вже кіль
ка рокіц не
має ніяких чу
ток. Глядач

не тільки бачить страждан
ня Ярини, але н вірить кож
ному її слову, співчуває їй, 
проймається глибокою лю
бов’ю до неї і радіє саме 
такій, а не іншій розв’язці 
драматичної ситуації. Алев 
сцені, де Ярина перед са
мою розлукою довідується, 
що Степан не рідний її 
брат, артистці ще не пощас
тило відтворити всю склад
ність почуттів своєї героїні. 
У Шевченка вони передані 
так:

...А Ярина
То клене, то просить, 
То замовкне... поцілує, 
То знов заголосить! 
Незчулися, як і смеркло.
І сестру і брата, 
Мов скованих, обнявшися 
Застав батько в хаті.
З одного боку Ярину тяж

ко вражає те, що вона по
рушила народну, віками ос
вячену мораль, цілуючи, як 
виявилося, парубка, а не 
рідного брата. З другого — 
те, що Степан не брат її по 
крові, дає можливість їм 
одружитися, отже і любов 
освітлюється промінням но
вих надій на родинне щас
тя. Цієї складної гами по
чуттів глядач на сцені ще 
не бачить і не відчуває. 
Л. Широкова зображує 
тільки трагедію Ярини, об
минаючи все інше. Артистці 
слід ще попрацювати над 
психологічним поглиблен
ням сценічного образу своєї 
героїні, щоб донести до гля
дача всі відтінки, всі нюан
си задуму автора поеми і 
драматурга.

Викликає заперечення і 
перша сцена, в якій Коваль 
розмовляє з кобзарем (ар
тист С. Варгачов). Весь цей 
діалог кобзаря з Ковалем 
ведеться не в елегійному, а 
в бадьорому, трохи піднесе
ному тоні, хоч говорять во- 
4іИ про втрачену молодість, 
про те, що сили вже немає, 
що настали погані часи і 
т. ін.

Художнє оформ л е н н я 
спектаклю в основному вда
ле (художник М. Сакевнч), 
але деякі деталі вимагають 
уточнення. В епізоді, де ко
заки б’ються шаблями з 
турками, останніх слід 
одягти не в червоні довгі 

5) жупани, а в національний 
* турецький одяг, щоб на сце- 
іиі в метушні бою можна 
і було відрізнити козаків від 
і турків. Дещо похмурішим 
/слід зробити і підземелля, 
/де поневіряються неволь- 
/ ники.
/ Взагалі ж вистава «Не- 
/вольних» справляє хороше 
/враження і без сумніву є 
\ відрадним явищем у теат
ральному житті Кірово- 
\ града.
5 Л. СТЕЦЕНКО,
а кандидат філологічних 
і наук.

пристрасної. Хай не обра
жаються автори, але ж не 
можна публікувати ті вірші, 
в яких зз актуальною темою 
криються сяк-так заримова
ні пусті фрази.

У Володимира Дубовика 
з Бобринецького району, як 
і в багатьох авторів-, яких 
ми назвали вище, технічно 
вправні вірші. Але худож
ньо вони слабкі, неоригі- 
нальні. В. Дубовик мислить 
загально, не відшукує пое
тичних образів, яскравих де
талей.

Ідуть подруги з ланковою, 
Сьогодні свято Первомай. 
Народ віта своїх героїв. 
Гордиться ними рідний край. 
В цих рядках, та і в ін

ших, читач не пізнає чогось 
нового. Автор вдається не до 
«показу», а до констатації 
відомих ісгин.

Ці недоліки властиві і 
віршам А. Романенка з Но
во-Георгіївського району, 
Є. Ларіонова і В. Боєвець з 
м. Олександрії, О. Тацієн- 
ка з с. Добровеличківки, Л 
Шереметьєвої з м. Кірово-

НА ВІДЗНАЧЕННЯ 100-річчя 
з дня смерті Т. Г. Шевчен

ка піонери Надлацької серед
ньої школи Ново-Архангель
ського району зібрали матеріа
ли і оформили стенд про жит
тя І діяльність геніального пое
та. При допомозі викладачів 
мови в школі готуються екскур
соводи, які розповідатимуть 
своїм товаришам та молодшим 
учням про великого Кобзаря.

Вся дружина зобов’язалася 
розповсюдити серед населення 
книг на суму 75 карбованців. 
Особливим попитом користує
ться «Кобзар» Шевченка.

Піонерам допомагають 
друзі-старшокласннкп. У
повсюдженні книг відзначилися 
Валя Заремба, Люба Осіян, Ал
ла

БІЛЬШЕ сорока робіт налі
чує художня виставка кар

тин у Новово.тнесснській вось
мирічній школі Хмеліяського 
району. Підготовлено альбом Із 
статтями, нарисами, оповідан
нями, присвяченими шевченків
ському ювілею.

М. КОРІННИЙ, 
завуч Нововознесснської 

восьмирічної школи.
* * 4

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ
редній школі № 19 

шено конкурс на кращий
нок-репродукцію до творів пое
та, на кращий власний вірш та 
виконання творів Кобзаря. У 
конкурсі бере участь кожний 
клас.

се- 
оголо- 
малю-

Бойко та інші.
Л. ГОЛОФАСТОВА, 

старша піонервожата Над- 
лацької середньої школи.

* * * 
ОЛЕКСАНДРІИСЬК ОМУ 
педагогічному училищі ці

каво проходять дні вшанування 
пам’яті великого поета. В усіх 
групах були проведені бесіди 
про життєвий і творчий шлях 
Т. Г. Шевченка. Радіовузол 
училища транслював вірші пое
та у виконанні учнів.

Т. ЛАЗАРЕНКО. 
Л. ЛИПА, 

учні Олександрійського пед
училища.

У

* '♦

УМАНУИЛІВСЬКІИ серед
ній школі Маловисківсько- 

го району щопонеділка прово
дяться шевченківські читання.

В школі проходить конкурс 
на кращу стінну газету та ін
ші роботи, присвячені знамен
ній даті.

Г. ПОНОМАРЕНКО, 
директор Манунлівської се
редньої школи.

# *

ГУРТКІВЦІ Олександрівсько
го Будинку піонерів підго

тували виставку робіт про Т. Г. 
Шевченка. Стенд про життя 1 
творчість поета оформили гурт- 
ківці «Умілих рук».

А. ЮРЧЕНКО, 
масовик Олександрівського 
Будинку піонерів.

♦. * *

КІРОВОГРАДСЬКА обласна 
бібліотека для дітей та 

юнацтва проводить шевченків
ські читання. В читальному за
лі виставлено стенд «Великин 
син великого народу».

Нещодавно в бібліотеці від
бувся літературний день. Уче
ниця школи № II Зоя Грицаєн- 
ко прочитала власний вірш про 
поета.

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

Газета виходить тричі на 
тиждень: у середу, п’ятницю і неділю.

БК 00638.

М. 
вчитель 
редньої

скрипниченко, 
Кіровоградської се- 
школн № 19.
Ж * ♦

УЧНІ та педагогічний колек
тив Маловнсківської серед

ньої школи робітничої 
широко відзначають сторіччя з 
дня смерті Т. Г. Шевченка. Ви
кладачі української літератури 
В. І. Грек і Л. С. Руденко про
вели ряд бесід, лекцій про жит
тя 1 творчість поета. В школі 
вийшов художній альбом «Т. Г. 
Шевченко в плакатах».

Ф. РЯБЕЦЬ, 
учитель.

молоді

Коси, коси, в ромашки 
повиті.

Очі, очі—глибінь голуба... 
Вечір тишою знову 

налитий,
Знову берег й плакуча 

верба,
І травиця прим'ята

в долині,
1 усмішка од щастя п’янка, 
У русявій моїй чуприні 
Загубилась 'дівоча рука. 
Бачу брів твоїх темні 

крилята, 
Чую шепіт і мову твою. 
Тільки ж клен золоті 

свої шати
Вже обтрушує в тому гаю. 
Тільки вами—осталося 

снити,
Тільки в серці—за вами 

журба,
Коси, коси, в ромашки 

повиті,
Очі, очі—глибінь голуба...

Віктор ПОГРІБНИЙ.
м. Кіровоград.

Склав читач нашої газети 1. Кснопов.
1. Місто, в яке прибув Шевченко в 1858 році? 2. А гаман, 

визволитель запорожців з турецької неволі. 3. Ім'я Галайди. 
4, Назва Аральського моря у Шевченка. 5. З якої це поезії:

>— За що мене, як росла я,
Люди не любили?

6. Хто промовляв слова:
— Полечу зигзицею.

Дією чайкою-вдовнцею..;
7. Урочиста церемонія оголошення й виконання присудів се* 
редньовічної інквізиції. 8. Поміщик, власник батьків Шевчен
ка. 9. Один з російських письменників, що був присутнім на 
похоронах Шевченка. 10. Таврований каторжник. 11. Друг Шев
ченка. 12. Автор вірша «На смерть Шевченка». 13. Найдовше 
слово у вірші «Я не нездужаю нівроку». 14. Дівчина, подруга 
дитячих літ Шевченка. 15. Учбовий заклад, в якому вчився 
Шевченко після викупу на волю. 16. Поширене польське ім’я.
17. Колишня назва міста форт Шевченка. 18. Поема Шевченка.

19. Вірш Шевченка до поколінь. 20. З якої поезії ці рядки:
— Бабусенько, голубонько.
Серце моє. ненької 
Скажи мені щиру правду, 
Де милнй-серденько?

21. Місто, в якому написана поема «Тривна». 22. Ватажок на
родного позстання проти шляхетської Польщі в кінці XVI сто
ліття. Д
24. Убиві

І. ЗІМОГОРОВА, 
бібліотекар обласної бібліо
теки для дітей та юнацтва.

В. ГРЕБЕНЮК, 
юнкор.

ЦІКАВО ЗНАТИ, 
ЩО...

...НАЙЗАПАШНІША квітка в 
світі росте в Америці. Це аме
риканський кактус. Запах його 
внразно відчувається на віддалі 
більше кілометра.

* * *
...ВПЕРШЕ В СВІТІ Місяць 

оглядав у саморобний телескоп 
Галілей в 1632 році. З того ча
су темні плями на Місяці поча
ли називати «морями». Місячні 
«моря» — це фактично рівнин
ні області, позбавлені води.

* * ■*
...ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ 

нової галузі астрофізики — 
астроботаніки (науки, що ви
вчає рослинний світ на плане
тах) є радянський учений ака
демік Т. А. Тихов.

гряда, Б. Лісовенка з Кіро: 
воградського району.

Беручись за поетичне пе
ро, деякі автори не утруд
нюють себе творчим шукан
ням свіжих оригінальних об
разів, деталей, влучних епі
тетів, порівнянь, без яких 
немислима поезія.

А дехго з авторів пробує 
творити, не маючи ні най
меншої уяви про поезію, 
про її елементарні закони. 
Абияк стуливши на живу 
нитку слова, не-визнаючи ні 
ритму і рим, ні інтонації і 
логіки, окремі початкуючі 
автори надсилають до ре
дакції зорсі.м недосконалі 
вірші, категорично вима
гаючи терміново надруку
вати. Для прикладу наведе
мо один з таких «віршів» 

»(правопис оригіналу збері
гається) :

Чуть солнце поднялось 
Машины йдут у поход 
Трактора гудут без псрестанку 
На ноги поднялся народ 
Чабан прогонит свою отару 
Птахарка йдет к курям 
Бригадиры й агрономы 
Расдают наряд людям.

ув’язнеиий Шевченко.23. Одна з кріпостей, де був 
іця, стратник.

7 17 20
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Таким авторам' відверто 
треба поради ги не марнува
ти часу на словесні вправи, 
а зосередити свою енергію 
на ту ділянку роботи, яка 
їм під силу, і де вони змо
жуть принести користь сус
пільству.

Письменник Петро Панч, 
розповідаючи про свою ро
боту над романом «Гомоні
ла Україна», писав: «Збро
єю письменника є сло
во. Воно впливає на почут
тя і на пам’ять читача і 
своїм змістом, і своїм зву
чанням... Щоб уміти із слів 
творити художні образи, по
трібно перш за все мати 
природний хист... життєвий 
досвід, широку освіту і ви
сокий культурний рівень. 
Все це досягається постій
ним єднанням із народом, 
невтомною працею над со
бою».

Цією настановою повинен 
керуватися кожний почат
ківець, який гаряче бажає 
стати на шлях поетичної 
творчості.

ДО УВАГИ ЮНКОРІВ!

13 березня о 6-ій годині вечора 
в приміщенні редакції газети 
«Молодий комунар» відбудеть« 
ся чергове заняття слухачів 
школи юнкорів.

Редколегія газети.

і

Редактор П. МАРЧЕНКО.

КІНОТЕАТР «СИВЛШЕЦЬ». 
«Рижик». Початок о 9 год. 
20 хв., II год. 10 хв. ранку, 
1 год., 2 год. 50 хв., 4 год. 40 хв. 
дня, 6 год. ЗО хв., 8 год. 20 хв., 
10 год. 10 хв. вечора.

КІНОТЕАТР ІМ. ДЗЕРЖИН- 
СЬКОГО. «Шибеник». Початок 
о 1 год. 40 хв., З год. 30 хв., 
5 год. 30 хв. дня, 7 год. ЗО хв., 
9 год. 30 хв. вечора. Для дітей: 
•181-й не відповідає». Початок 
о 10 год., II год. 50 хв. ранку.

КІНОТЕАТР «МИР». Кіноко
медія «Обережно, бабусю!»« 
Початок о 10 год. ранку. 12, 2, 
4 год. дня, 6, 8, 10 год. вечора.
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