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„ЛУНА-15“
НА НАВКОЛОМІСЯЧНІЙ
ОРБІТІ

17 липня 1969 року автоматична станція «Лупа-15» 
була виведена на навколомісячну орбіту і стала чер
говим радянським штучним супутником Місяця.

Параметри навколомісячної орбіти близькі до роз
рахункових. Радіозв’язок з станцією стінний. Бортова 
апаратура функціонує нормально.

(ТЛРС).

МУДРІСТЮ ЛЕНІНА
СИЛЬНІ 2 с

МОЛОДЕ 11ОІІОВІІЕІІІІЯ
НА НОВОБУДОВАХ 2

НАРОДНІЙ ПОЛЬЩІ-
25 РОКІВ

УДИ не глянь — з-за голу- 
•*'*/бого обрію біжать та й біжать 
буйнохвилі пшениці, золотисті 
валки скошеного хліба, і тіль
ки степові дороги та лісосму
ги перерізають колоскове .еи- 
диво. Тисячі гектарів, сотні не
доспаних днів і ночей увібра
ли в себе янтарні зернята, схи
лили перед добрими руками 
свої голівки: бери нас, хлібо
даре, лаштуй столи дубові та 
випікай короваї високії

Баритися ніколи. Про те, що 
один жнивний день рік юдус, 
знають у Веселівці навіть ді
ти. Ото тільки зачули школярі 
гуркіт моторів, тільки забачи
ли першу машину молодого 
зерна — поодинці, а то й гру
пами прийшли на тік:

— Давайте і нам роботу!
— А що ж ви вмісте? 
Тоді наперед вийшли старшо

класники Богдан Ганський, Та-

Ва.іерій ЮР ЄВ, 
Василь КОВПАК.

Колгосп «Зоря комунізму» 
Бобринецького району.

зимові га
зе кормом

хилить ни-

мара Дрібниця, брати Василь 
та Володимир Олещенки:

— Що ми вміємо? Зерно ло
патити, машини розвантажу
вати...

— Он які у нас м’язи, — по
казав Василь Гайдаров.

...А за селом гудуть та й 
гудуть мотори. Довгі бронзо- 
вобокі валки пшениці, наче 
сонячні промені, напливають 
на машину Олександра Пили
пенка та його помічника Вік
тора Линця. Зерна пружним 
струменем течуть у бункер... 
А ген, де ваговита жовтизна 
сходиться з небом — комбайн 
Юхима Кубая.

Сашко Пилипенко прикладає До
лото козирком над очі:

— А як гадаєш, Вікторе, — це До 
свого бойового колеш, — не о°- 
скакає сьогодні нас Юхим?

Линець спершу дивиться на поле, 
де сьогодні підібрано не один де
сяток валків, потім — на комбай
нера:

— .Може, іі обскакає.
Справжній скептик оцей Липець. 

По відношенню до себе. Про інших 
говорить з повагою, чемно і прияз
но. Коли агрегат Юхима Кубая 
вчора підібрав валки з 20 гектарів 
при нормі М, іо він, Віктор, разом 
з Сашком Пнлипенком пройшлися 
по ниві в 23 гектари. Майже подвій
на норма! А, бач, не зазнався хло
пець. Он, мовляв, у досвідчених 
механізаторів Федора .Миколайови
ча Ссмспченка, Віктора Пилиповича 
Сівка результат! Двадцять п’ять 
і ектарів...

Аж курява здіймається — бі
жать та й біжать у поле авто
машини. З дороги звертають 
вони на стерню, підганяють 
широкі кузови під комбайнові 
рукави, звідки зразу ж — 
широким ручаєм б’є зерно. За
пашне, гарне своєю свіжістю. 
Буває, що шофер з комбай
нером і словом не переки
нуться. Ніколи.

А вже на току водії Петро 
Неус та Іван Вагнер торсають 
за рукав вагаря:

— Скільки сьогодні намоло
тили Пилипенко й Линець?

— Вісімсот центнерів.... Але 
ж, сонце ще онде в небі!

Буде до вечора, до пізньої 
ночі, аж доки не випаде пер
ша роса, не одна сотня центне
рів пшениці. І в Пилипенка, і 
в Кубая, і в Федора Семенчен- 
ка, груди якого прикрашає ор
ден Трудового Червоного Пра
пора.

Повним ходом ідуть жнива в 
«Зорі комунізму». Ростуть вС, 
рохи на току, за машиною ма
шина мчить до елеватора. 
«Приймай, Вітчизно, веселівсь- 
кий коровай» — написали кол
госпники лозунг, та й пришли-

його до бор
машини, «То- 
Вітчизно, ленін- 
і урожай». Це

лили 
ту 
бі, І 
ський 
вже другий транспа
рант. Червоний, як 
схід сонця, щирий, як 
доля землі-матері...

Коли сонце схилилося 
до горизонту і вже то
ненька багряна скибка 
сховалася за лісосмугу — 
Пилипенко та Липень по
чули вигуки:

— Хлопці, агей, хлопці!
Обернулися. Непода

леку від них — Яків Кар
пович Ганський 
кухнею.

— Спиняйте, 
привіз.

Куди там 
ти. Літо 
року не балує 
мряка... А тут

— Біжи, Вітько, перекуси, а я за 
цей час обійду якийсь круг сам... А 
потім уже я.

І Пилипенко неле да й СВІІ> агре
гат.

ЗІ СВОЄЮ

Вечерю

зуліїня- 
цього 

косарів: то 
внпогодилося якраз.

дощ. то

І Семенченко.
] Кубай...
Вісім комбайнерів од зорі до 

зорі працюють на ланах кол
госпу.

— Гарний урожай, — гово
рить секретар комсомольсь
кої організації колгоспу Сер
гій Говоруха. — Молодіжні 
жнива...

Справді, на всіх відповідаль
них ділянках роботи працюють 
комсомольці, молоді комуністи. 
Увесь жнивний комплекс спла
новано так, що не має лиши
тися в полі жодна жменя зер
на, жоден оберемок соломи. 
Коли шофери ганяють ллашини

ВИСОК
коровай

із сбіжовимолочєною пшени
цею, то трактористи Дмитро 
Глущенко, Степан Хлібійчун, 
Віктор Олещенко відвозять до 
ферм подрібнену солому. Там 
досвідчені скиртоправи вже 
доводять її до ладу. І не тре
ба буде скотарям у 
вірюхи пробиватися 
далено в поле.

А край дороги ще
ва нескошений колос, виграє 
на сонці урожайним передзво
ном: бери, хліборобе, свою 
долю, лаштуй столи дубові то 
випікай короваї високі!



2 стор. „Молодий комунар“ 19 липня 1999 року

Мудрістю
Леніна 
сильні
ПРО ТЕ, ЯК БОРИС ВОЛОТКО 
І ЙОГОГ ДРУЗІ
СКЛАЛИ
ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

Вузька стежка поміж горо
дами привела до зарослів оче
рету. І неначе й не було ні 
спечного ранку, ні курної за
віси на шляху, а лише оця при
ємна прохолода річки. Скрип
нувши по-старечому разів зо 
три, скоро скінчилася дерев’я
на кладка, і за кілька хвилин 
я був уже з тракторній брига
ді.

Ще коли підходив, побачив 
кремезну постать біля тракто
ра. Вже ближче пізнав Бориса 
Волотка. По пояс роздягнений, 
він чаклував над машиною. 
Примружившись від сонця, 
привітався.

— Готово, — кивнув у бік 
трактора, впевнено додав, — 
працюватиме як годинник.

Упевненість, знання своєї 
справи, тон спеціаліста. А я 
бачу його в той день...

В просторій кімнаті клубу зі
бралися наші хлопці й дівчата: 
з тракторних бригад, з ферм, 
з контори. Хто гортає свої но
татки, хто консультується з 
товаришем, хто заглядає в кон
спект сусіда. Хвилюються ком
сомольці, адже це їх перший 
Ленінський залік. І хоч у гро
мадсько-політичній комісії, 
що приймає залік, — одно
сельчани, з якими вони зустрі
чаються щодня: комсомольці- 
ветерани, їх пропагандист — 
вчителька середньої школи 
Л. К. Царенко, секретар ком
сомольської організації Анато
лій Заїка, — та від цього хви
лювання не зменшується.

Ось до столу підходить Бо
рис Волотко. Питання — про 
організацію змагання по робо
ті В. І. Леніна «Чергові завдан
ня Радянської владик. Скільки 
разів він читав цей розділ! За
конспектував, на консультаціях 
задавав чимало питань. Тому 
відповідає грунтовно й вірно. 
Про свою роботу, про виконан
ня зобов’язань каже скупо:

— На «Т-74» в цьому році 
виробив 405 гектарів умовної 
оранки.

Та докладніше розповідати, 
видно, немає й потреби. Адже 

всім добре відомо, що кілька 
днів тому на комсомольських 
зборах Борисові, переможцю 
соціалістичного змагання по 
професії, вручили перехідний 
мандат. Він, ніяковіючи від 
уваги й честі, дав слово і далі 
виконувати норми виробітку 
не менш як на 150 процентів.

Грамоту райкому комсомолу 
одержала тоді наймолодша до
ярка першої бригади Валя Уж- 
ва. З високими виробничими 
показниками прийшли до Ле
нінського заліку доярки Гали
на Миколайчук, Марія Пові- 
дайчик, тракторист Микола 
Глоба. Відзначили на зборах і 
добру роботу колгоспного 
ветеринара Катерини Руденко, 
рахівника Ольги Семеновой

Готуватися до заліку 
сомольці почали 
квітня. Всі 27 
колгоспу приступили 
чення праці В. І. 
гові завдання 
влади». Якось 
комсомольського 
Лідія Кузьмівна Царенко 
черговому занятті 
«Розібралися з 
значення обліку, 

ком- 
ще з кінця 

комсомольців 
до вив- 

Леніна «Чер- 
Радянської 

пропагандист 
політгуртка 

на 
запитала: 

питаннями 
контролю, 

соцзмагання?» Виявилося, не 
всі. Потрібна консультація. 
Лідія Кузьмівна розповіла про 
історію написання роботи, вка
зала, на що слід особливо 
звернути увагу при вивченні, 
допомогла скласти план конс
пекту. Вже на другій консуль-

тації комсомольці самі зада
вали питання, з’ясовували не
зрозуміле. Всього до скла
дання заліку відбулося п’ять 
консультацій. І незмінним від
відувачем їх був і Борис Волот
ко. Нелегко давалась йому по
літична термінологія. Та й 
вільного часу було обмаль, бо 
саме закінчував восьмий клас 
вечірньої школи. А ще комсо
мольські доручення — він 
член комітету комсомолу, агі
татор у другій тракторній. Тож 
консультації пропагандиста 
стали йому дуже в пригоді.

Під час консультацій молоді 
хлібороби зустрічалися з ве
теранами комсомолу. З ти
ми, хто першими втілював у 
життя ленінські заповіти. Ба
гатьох розповідь комсомольця 
з 19-го року Матвія Захарови
ча Молчанова про першу кому
ну в Устинівці перенесла в ча
си юності їх батьків — непов
торні, овіяні романтикою. З 
розповіді С. П. Тарана — ком
сомольця 30-х років — хлопці 
й дівчата дізнались, як їх ро
весники створювали перший 
колгосп «Червоний серп», як 
будували нове життя. А на за
ліку вже сьогоднішні механі
затори, доярки, сільські інте
лігенти звітували про виконан
ня ленінських накреслень, про 
готовність і далі йти дорогою 
батьків.

Підготовку до заліку комсо

мольці поєднували з активною 
громадською роботою. Із 47 
полівок, що вийшли від почат
ку року, дев ять випустила 
комсомолка Ольга Семенова. 
Це вона «Блискавкою» сповіс
тила односельчанам про ре
корд тракториста М. Суховія 
на сівбі цукрових буряків. Ве
теринар Катерина Руденко на 
МТФ № 3 прочитала дев’ять 
лекцій на різні теми. Частий 
гість вона зі свіжою газетою 
в колі доярок. Проводив бесі
ди з своїми товаришами Бо
рис Волотко.

З початку Ленінського заліку 
минуло два з половиною мі
сяці. На моїх очах активізува
лась робота комсомольської 
організації, зріс теоретичний 
рівень кожного юнака і дівчи
ни. Вивчення роботи В. І. Ле
ніна допомогло кожному кра
ще усвідомити своє місце в бу
дівництві комунізму...

Борис Волотко запускає »мо
тор трактора і вже націлюєть
ся в поле. Нагадую йому, що 
через день партійні збори. І 
мимоволі ловлю себе на дум
ці: «Он як ростуть люди. Бо
рис — уже кандидат в члени 
КПРС».

П. Ф. НЕДВИГА, 
секретар парторганізації 
колгоспу імені Кірова, член 
громадсько - політичної 
комісії по прийому Ленін
ського заліку.
с. Устинівка.

Т РУДОВА КНИЖКА. Одержуєш и раз у житті, з неї 
1 починається твоя трудова біографія. Для Івана Лав- 
рентіновича Чеха, заслуженого будівельника УРСР, вона 
почалася ще до війни. Тридцять сім років віддав Іван 
Лавректіііович кельмі.

Тож і хвилювалися випускники профтехучилища № 2, 
одержуючи трудові книжки з рук заслуженого майстра 
на урочистих комсомольських зборах, які відбулися в 
тресті «Кіровоградпромбуд». На цих зборах випускників 
училища посвячували в будівельники.

— Училище, — говорить випускниця Віра Ярова, — я 
закінчила на відмінно. Чи люблю свою професію? Про 
цс не може бути й мови. Люблю. Я й сестер своїх двох 
загітувала вступити до МИТУ. Тут вчать не тільки як 
класти стіни. Вчать упевнено йти по життю. У мене 
твердий план па майбутнє — закінчу вечірню школу, 
вступлю до будівельного технікуму.

Не зупинятись на досягнутому... Так думає Віра, так 
помишляють її триста п’яті, друзів, що одержали синень
кі книжечки.

Велич професії покликала й Олексія Сємидєтяого,

„ТУТ ВЧАТЬ
НЕ ТІЛЬКИ
КЛАСТИ

який сказав, що 
хотів би бути схо
жим на Івана 
Чеха.

— Будуть труд
нощі. але ви не 
лякайтеся. — не 
напутні с л о я а 
комсорга комсо
мольсько - моло
діжної бригади, 
депутата міської 
Ради депутатів 
трудящих Лари
си Бабич. Вона 
ро »повіла її р о 
спою бригаду, яка 
бореться за 130- 
процеїітне пнко-

ництва Дніпрогс- 
су Герасим Васи
льович Понікоп 
поділився з юна
ками її дівчата-

панно д с 11 11 II X
норм на честь
ювілею В. 1. Ле-
міна.

Учасник будів-

ип спогадами 
про трудовий ісроїзм орденоносної КОМСОМОЛІ'! будови.

— Зараз, — продовжив оповідь виступаючих, керуючий 
трестом В. І. Мірошниченко, — будівництво набуло ве
личезних масштабів. У різних куточках Батьківщини мо
лодими руками зводяться за.іоди-гігантн, шахти, гідро
електростанції, нові міста. Будівництво набрало швид
ких темпів. І не тільки тому, шо ноно оснащене найно
вішою технікою. Зростання темній залежить і залежа
тиме під майстерності будівельників. Ким би ви не були 
— штукатурами чи мулярами, теслями, малярами. — 
ни повинні підвищувати свою кваліфікацію. У тресті 
для цього с всі можливості. Сподіваємося, що ви попоп
ите ряди наших прославлених кадрових робітників, та
ких як П. Медведей ко. на грудях якого сяє орден Тру
дового Червоного Прапора. В Ратушний. О. Бала хан. 
В. Лунгол і багаю інших.

Закінчилась щира розмова ветеранів праці з молодою 
зміною. Сьогодні вони разом зводять нові споруди, які 
прикрасять рідне місто.

Л. МИКОЛАЄНКО.
ж. Кіровоград.

Щойно «они одержали трудові книжки..

Фото Ю. ЛІ ВАШІ ПІКОВА.

100-річчю 
присвячено

ЯРОСЛАВЛЬ У Горках 
І Іерсс іавських створюється 
музей В. І. Леніна. Пого 
експонати розкажуть про 
друкування в 1891 ропі в 
колишньому маєтку Гаїпнн- 
них прані Леніна «Що та
кс «друзі народу», і як вони 
воюють проти соціал-демо
кратів?». Відвідувачі дізна
ються з документів про при
їзд Ілліча в Горки Пере- 
славські для того, щоб при
скорити випуск книги.

Намічено експонувати до 
чотирьохсот видань цієї ле

нінської праці.
КИЇВ. Ленінська гема од* 

на з провідних у творчості 
письменників Радяпсь к о ї 
України. Вони працюють 
над багатьма творами дра
матургії, прози і поезії, 
присвяченими ювілеєві. В 
Дніпропетровську готсеїься 
до друку збірник «Ленініа
на», у Харкові — «Сонне 
нашого життя», на Букови
ні «Про Лепіііа співають 
Карпати». У 1970 році вий
де поетичний збірник «Ук
раїнські поети про В. І. Ле
ніна».

КАЛИ III І. Перший міль
йон комплектів яскравих 
листівок «Ленінська прав
да - надруковано на Калі- 
пінсі.кому поліграфічному 
комбінаті. На них — худож
ні портрети і фотографії 
Ілліча, репродукції з кар
тин радянських художників, 
присвячених Леніну.

І Іоліграфісти випускають 
також сотні тисяч брошур, 
які розповідають про музеї 
В. І. Леніна в Шушснсько- 
му, Подольську, Ульянов
ську та інших містах, пла
кати, присвячені 400-річчю 
з дня народження вождя.

(РАТАУ).

комсомольського

Семінар секретарів пер
винних комсомольських орга
нізацій району відбувся У 
Вільшанці. Комсомольські ва
тажки прослухали лекцію про 
підсумки міжнародної Наради

комуністичних і робітничих 
партій у Москві, яку прочитав 
лектор райкому КП України 
Г. Кравченко.

На семінарі також були роз
глянуті підсумки першого 
стану Ленінського заліку і 
обговорені завданий штабів 
«Комсомольського прожекто
ра* під час збирання вро
жаю.

ф В Ульяновському райко
мі ЛКСМУ зустрілися ветера
ни комсомолу з піонерами 1 
комсомольцями 60-х років. 
Кандидат історичних наук 
П. Польовий і викладач 
Уманського сільськогоспо
дарського Інституту С. Павло» 
поділилися спогадами.

Секретар комсомольської ор-

ганізації колгоспу імені Лені
на Валерій ЛІЦ.ЧСНКО доповів 
ветеранам комсомолу про 
справи юнаків і дівчат району, 
про їх трудові дарунки По
річному ювілею вождя.
0 В цеху №1 Кіровоградсь

кого'агрегатного .заводу відбу
лися комсомольські збори. 
Па них члени громадсько-полі
тичної комісії, яка здійснює 
методичне керівництво вивчен
ням праць В. І. Леніна, допо
віла про підготовку молодик 
робітників до підведення під
сумків першою етапу Ленінсь
кого заліку.

Найближчими днями такі 
збори відбудуться і в інших 
дев’яти комсомольських ор
ганізаціях цехів і відділів.

І/ ОЛИ ЗАЙДЕШ у Новоса- 
п вічцький клуб, чдається, 
що потрапнн до картинної га
лереї. В залі — близько 40 
картічі. То роботи народних 
умільців дочки і батька Ци
рульників. Ось уже 10 років 
вони організовують свої вис
тавки. 1 завжди їх відкриття 
з нетерпінням чекають одно
сельчани.

У творах художників ■ — 
славна історія нашої Батьків
щини. життя села від бурем
ного 1917 року до наших днів. 
Великий розділ виставки при
свячений В. І. Леніну.

Незабутнє враження справ
ляють роботи на тему Вели
кої Вітчизняної війни. На ОД
НІЙ з картин — огрубілі ве
ликі руки солдата тримають 
тіло рбнт.ио фашистами хлоп
чика. Суворі очі. міцно стис
нуті губи. Тут же стоять ма
ленькі друзі вбитого. Картина 
називається «Не забудемо, не 
простимо».

Картини народних умільців 
оспівуюіі. також щасливе ма
теринство у Країні Рад, пока
зують велич прані радянських* 
людей н ім’я миру, в ім’я ко
мунізму.

З пейзажних полотен на від
відувачів .чиниться село ІІОВО- 
савнньке. На леваді стоять 
стіжки <іпа, і здається, що 
чуєш його п’янкі пахощі, А 
ось Новосавнцьке березневе. 
Ще трохи, І під ласкавими 
променями сонця розтопиться

і збіжчіть струмками у балки 
та ставки останній сніг...

Докладно розповісти про ню 
виставку картин народних 
умільців важко. її тре
ба побачити на власні очі. 
Тільки тоді можна зрозуміти 
велику душу, гарячі, люблячі 
рідну степову природу і лю
дей серця сільських митців.

...З Василем Ларіоновнчем 
Цирульником я зустрівся не
далеко від його будинку. На 
мольберті народжувалась по
па картина. Потім довга роз
мова. Цей середнього зросту 
з уважними очима чоловік 
якось зразу завоював до 
себе симпатію і повагу.

З малих років Василі. Ларіо- 
ііочіич .захоплювався живопи
сом. Любов до мистецтва при
вела його н 1936 році п Дніп
ропетровськ. де чотири роки 
вчипся майстерності художни
ка. Потім — війна. Брав 
участь в обороні міста-герон 
Києва.

— Тут же був поранений І 
контужений, — веде Василь 
Ларіопович свою розповіді, 
далі. — 3 1915 року був Сек
ретарем комсомольської орга
нізації села і мал юна в, ма
лював. малював...

Перед моїми очима про
пливають фотої рафії, ііиріз- 
кн з газет, грамоти, каталоги 
вис гаїчок, чч яких брав участь 
В. .И. Цирулі.Тіик. Ного карти
нами милувались чч 1957-1960 
і 1961 роках жителі Кіропочра-

І дочка— 
в батька
да. За полотно «Напад коза
ків на шляхтичів» та * Битва 
козаків з шляхтичами» його 
нагороджено грамотою облас
ного управління культури, а 
остання його робота демонст
рувалась на республіканській 
виставці в м. Києві,

В батька пішла й дочка 
Світлана.

— На третьому курсі вищої 
Кудожньої студії в Дніпро- 
Іґетроіїську вчиться, — веде 
Василь Ларіопопнч. — Перед 
цим закінчила Кіровоградську 
художню школу.

На жаль, Світлана ще не 
приїхала па літній відпочинок, 
І Мені ||Є довелося з нею зу- 
сіфітнсь. Проте картини ї“’> 
>ік;*ф і батькові, захоплюють 
пілвідуиачій виставки.

Здавна славиться Ноиосави- 
пькс народними умільцями. 
Поруч з каріинамії в клубі 
можна побачити різноманіт
ні віііііинки Євгенії ШаііДРУ«. 
(•.вченії Красініїїсч.кої, Ольги 
Подолян та інших.

В БУРЯКОВ-
Долнпськіій оаі'іоіі.
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ф У 1968 році порівняно з 1950 роком поль
сько-радянський товарооборот зріс майже в 0 
раз. В .загальному обсязі польської зовнішньої 
торгівлі частка СРСР становила у 1968 році 
понад 35 процентів.

У післявоєнний період в Радянський Союз з 
Польщі було експортовано понад 70 тисяч ва
гонів, близько 480 суден, понад 600 мільйонів 
метрів тканин.

Тепер більше половшій польського експорту 
в СРСР становлять машини і промислове ус
таткування. В СРСР з ПНР доставлено понад 
100 різних промислових об’єктів.

ф Близько 80 проц. польського експорту —• 
готові вироби, в числі яких автокрани, елект
ричні двигуни, математичні машини.

ф У ііі лявоєпнин період Польща закупила 
о Радянському Союзі 100 мли. тонн залізної 
--------- ’ВНИНІ« ■ • 

Яка ти, Народна Польща, 
в спої 25 років? Багато це 
чи мало в твоїй тисячоліт
ній історії? З твого післяво
єнною життя я шість остан- 

_ріх років, . серцем і душею 
був з‘тобою, щогодини, ЩО
ДНЯ. В .списііу іноземних 
журналістів, акредитованих 
у твоїй прекрасній, відрод
женій і і попелу І руїн Вар
шаві, стояла цифра 60 і 
стільки ж було оцінок тво
єї праці. Кожен дивився на 
Народну Польщу по-своєму. 
Я бачив тебе вчора 1 сьо
годні, бачу твоє свіїлс май
бутнє. Завдячуючи сердеч
ності І ГОСТИННОСТІ польсько
го народу, мені довелося по
бувати на нових заводах і 
шахтах, побачити пам'ятни
ки сицої давнини, храми на
уки .і кафедральні собори. 
Я бачив і сліди минулих во- 

, що ураганом нропесли- 
над твоєю землею.

В переддень твого срібно
го ювілею я розповім про те, 
як ти трудишся, Народна 
Польщат Плоцьк, Одра, Лю
біш, Скавіиа, Кеіідзежіп. 
Адамув — -з перших букв 
них будов соціалізму скла
дається слово «Польска», 
іцо означає в перекладі 
«Польща». По цих геогра
фічних пл івах, які раніше 
нікому не були відомі, мож
на вивчати нову економічну 
географію країни.

«Словником 25-річ ч я », 
«Портретом Народної Поль
щі», «Сагою про Польщу» 
називають поляки «Малий 

'статистичний щорічник». 
Сьогодні він буде нашим пу
тівником і познайомить нас 
і і трудовими буднями краї
ни, яка впевнено будує со
ціалізм.

Наш «гід» говорить, що за 
останні 25 років країна асиг
нувала на капіталовкладен
ня в народне господарство 
фантастичну суму — 2 три
льйони злотих. Результат 
видно сьогодні: вся країна, 
під Бугу до Одри і від Тат- 
папських гір до Балтійського 
моря, е одним величезним 
будівельним майданчиком. 

чВ усіх куточках Польщі 
димлять труби майже 50 ти
сяч великих І середніх під
приємств. на яких зайнято в 
цілому більше 4 мільйонів 
чоловік, які щорічно випус
кають продукцію па 932 
мільярди злотих.

Завдяки самовідданій пра
ці народу Польща займає 
трете місце в Європі у до-

руди, 25 мли. тонн нафти, 1.600 тис. тонн ба
вовни, 87.000 автомобілів, 15.000 тракторів.

ф СРСР покриває майже 100 процентів 
треб Польщі в нафті, 85 процентів — у заліт
ні іі руді.

ф Близько 80 промислових підприємств 
ПНР працює на устаткуванні, поставленому з 
СРСР. 200 Іііших підприємств частково облад
нані радянськими машинами і пристроями.

ф Протокол про взаємні поставки і плате
жі па 1969 рік передбачає зростання - товаре 
обороту між двома країнами па 18 процентів, 

(Кор. ТАРС).

буванні кам'яною пугілля <і 
у виробництві цукру, друге 
— У добуванні цинкової ру
ди й у виробництві пшени
ці, вівса і картоплі, сьоме— 
по випуску цементу 1 буро
го вугілля, дев'яте — у ви
робництві пароплавів і 
електроенергії.

Як же не пишатись Поль
щі такими чудовими усиїха-

ми, якщо перед другою сві
товою війною трудівники 
полів ділили кожен сірник 
на чотири частішії і ходили 
босоніж. Пригадується бесі
да з відомим партійним і 
громадським діячем ПНР, 
колишнім партизаном нині 
головним редактором газети 
«Хлопська дрога» Мечи
славом Руг-Свестском, який 
розповідав:

— У моєму рідному селі 
Келецького воєводства жив 
до війни старий. Зморшку
вате, продублене вітром об
личчя. Вуса з прокуреними 
кінцями, що здригалися час 
під часу. Односельчани час
то підсміювались над «им: 
«Дідусю, скажи. — говори
ли вони, — що б ти купив, 
якби несподівано розбага
тів»... Дід задумувався і 
неспіхом, розтягуючи слова, 
відповідав: «Спочатку купив 
би и пуд пшениці. А якби 
залишилися гроші, то обо
в'язково чоботи, а то все 
життя проходив босоніж...»

Таких сіл тепер немає в 
Народній Польщі. Кожен 
житель 40 тисяч сіл країни 
скаже: «Від нашої праці за
лежить наше майбутнє, і ми 
працюємо на благо всього 
народу». До недавнього час} 
в О польському воеводстпі 
було село під назвою «Злид
ні». Колись польський 
князь, що заблудився, по
трапив у хатину, в котрій 
не знайшов ні шматка хлі
ба, ні води, й у відчаї на
писав на дверях: «Ой злид
ні, злидні!». Життя саме 
внесло пійіравку в цю гео
графічну назву: на місці 
старого села підпилося 400 
світлих цегляних просторих 
будників.

' 1.
...А серце Шопена ще билось, 
а серцю робилось тісно, 
а серцю Шопена снилось 
Мазовше па схилах Віслн. 
Коли' несли з Пср-Лашсзу 
серце в прозорій .рані — 
шуміли сади Шампані, 
Щоб смуток сердечний щезнув. 
Говорило планеті серце: 

ще не смерть цс, 
І знов оживало серце 

то добре, то 
То співало, то гриміло

мрійне.
над світом 

серце
«Етюдом революційним».

*; |' 1 -
Посивіло
і земля н 
лютувала війною, 
бо була, як війна шалена. 
Та катедра.
Стара,'наче світ, катедра 
пульсувала серцем Шопегга.

3.
Червона кров. 
Червоний дим печей. 
Білочервоний стяг.
.Червона слава.
1..А Піка понад Віолою з мечем 

молода, і сива, як Варшава.
Олександр ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

Желязова Воля — Кіровоград.

Н • :• ' 2.
Мазовше •

ніс вогнем не стерта

Молодість нової Польщі.

Ми ж додамо від себе, по
славшись па нашого «гіда». 
За даними на кінець 1968 
року, в сільському госпо
дарстві Польщі було 19,9 
мільойиа Голів великої ро
гатої худоби, 13,9 мільйона 
голів свиней, 3,3 мільйона 
голів овець. Було внробле-, 
но 6,3 мільярда штук яєць 
і зібрано 50 мільйонів тони 
картоплі, а також 17,6 міль
йона тонн зерна.

Юнаків І дівчат країни по 
праву називають будівника
ми соціалізму. Вони склада
ють нині половину 32,5-міль- 
йоніюго населення Польщі. 
Перед ними відчинені двері 
в середні й вищі учбові за
клади. Близько 9 мільйонів 
чоловік навчається в шко
лах, ліцеях, технікумах • 
вузах. Адже зовсім недав
но, якихось 20 років тому,

• польський сейм прийняв 
надзвичайно важливий до
кумент — закон про лікві
дацію неписьменності.

Так. дійсно, як багато мо
же вміститися в 25 роках і 
який великий цей відрізок 
часу в порівнянні з усією 
тисячолітньою історією поль
ської держави! Погляньте, 
"які досягнення. Порт 
ціп гостинно прийняв 
100 тисяч 
прапорами 
Лампочка 
уже в 
сіл. За виробництвом трау
лерів Польща вийшла на 
перше місце в світі. Поні 
створила столицю сталі І 
вугілля (Катовіце), столицю 
велосипедів (Бидгош), сто
лицю мотоциклів (Свіднік), 
столицю сірки (Тарнобжег), 
столицю міді (Любін), сто
лицю пісні (Ополє). Вона ек
спортує одяг і тканини в 
114 країн світу.

Вчені підрахували вар
тість народного майка — 
будинків, фабрик, заводів, 
шкіл, лікарень, залізниць 
побудованих за останні 25 
років. Вона виражається 
астрономічною цифрою — З 
трильйони 100 мільярдів зло
тих! В цій сухій і лаконіч
ній цифрі відображ єно 
справді титанічний труд по
ляків, які відзначають у ці 
дні срібний ювілей своєї на
родної держави, перші на
родні чверть віку в тисячо
літній історії польської дер
жави.

Віктор КУЗНЕЦОВ, 
кореспондент ГАРС.

Варшава.

ЦЕЙ ВИПУСК 
«ПЛАНЕТИ» 
ПРИСВЯЧЕНИЙ 
ДНЮ 
ВІДРОДЖЕННЯ 
ПОЛЬЩІ

22 липня 1944 року 
Радянська Армія 
п о чала зв ільпя ти 
Польщу
від гітлерівців

ВАРШАВСЬКІ 
СЮРПРИЗИ
За кілька кілометрів від Західного вокзалу 

у Варшаві перехожі з подивом дивляться на 
одинокий стовп з табличкою: «Алеї Єрозо.тім- 
ське», що стоїть посеред картопляного поля. 
Далеко, ніби в тумані, видно силуети висот
них будників. Сюди протягнеться одна з го
ловних магістралей міста на Віслі. Таких сюр
призів у польській столиці багато. Всі вони 
свідчать про широкий розмах будівельних ро
біт у Варшаві, про бажання її архітекторів 
зробити столицю ще кращою. Тому ніхто із 
варшав’ян не жалкує, коли неподалік від Па
лацу культури і науки стали зникати довоєн
ні старі забудови.

В найближчі дні неподалік г.ід Палацу куль
тури і науки спалахне неонова реклама трьох 
найбільших універмагів, загальна довжина 
яких вздовж Маршалковської вулиці майже 
400 метрів. Першим відкриє свої двері скля
ний «Юніор» — універмаг для молоді і дітей 
загальною площею 13 тисяч квадратних мет
рів.

Невеликий загін архітекторів разом з армі
єю будівельників змінює, прикрашає озеле
нює столицю Народної Польщі. В ній 4 тися
чі будівельних майданчиків І майже кожного 
дня здаються в експлуатацію нові житлові 
будники, адміністративні будівлі, школи, лі
карні, кафе і бари. Жоден будинок не схо
жий па інший.

Головний архітектор міста Чеслап Коте.ія за- 
явнв кореспонденту ТАРС, іцо в майбутній 
п’ятирічці (1971—1975 рр.) у Варшаві буде 
збудоване місто розміром з Ольштнн: перед
бачено здати в експлуатацію понад 90 тисяч 
квартир, тобто на ЗО процентів більше, ніж 
будується сьогодні. Таким чином, Варшава 
збереже провідне місце у всепольському масш- 
штабі за темпами і розмахом житлового бу
дівництва. Щодня її житловий фонд буде 
поповнюватися 50-ма новими квартирами 
редиьою площею 41 квадратних метри.

(Кор. ТАРС).

З ПОЛЬСЬКИХ СТАПЕЛІВ
л ЇДНОБ'УДІВНА прб- 
** мислОвість-одна з нових 
галузей індустрії, створе
ної за роки народної вла
ди. Суднобудівна верф у 
Гданську, яка в минуло
му будувала невеликі ри
бацькі катери і човни, за
раз випускає продукцію
на рівні сучасного світо
вого суднобудування. За 
20 років зі стапелів верфі 
зійшло більше 520 суден, 
з яких 400 побудовано на 
замовлення Радянського 
Союзу. Великі вантажні 
судна, сучасні траупери 
будуються на верфі імені 
Паризької Комуни в Гди- 
ні і верфі імені Л. Персь
кого в Щгціні. За експор
том риболовних суден 
польські судноб удівн ики 
вийшли на перше місце в 
світі. Дише в 1969 — юві
лейному для ПНР році зі 
стапелів верфей у Гдан
ську, Гдцні й ІЦсціні зійде 
62 торговельних і риболов
них суден загальним тон
нажем майже в півмільйо-

■на тонн.
Па знімки: на гданській 

верфі.

СТУДЕНТАМИ 
СТАНУТЬ 
КРАЩІ
Рано прокидається Варшава, але 

ще раніше встають абітурієнти. Вони 
поспішають в університет, політехніч
ний інститут, медичну академію та ін
ші вузи. Йдуть встуйні екзамеші. Че
рез два тижні щасливці стануть сту
дентами, а поки що... Засідають фа
культети! екзаменаційні комісії, го
туються до великої робота інсти
тутські приймальні комісії. Адже для 
того, щоб вступити до вузу, недо
статньо здати добре вступні екзаме
ни. Треба набрать відповідне число 

«ПУНКТІВ».
У головному штабі нинішньої 

баталії — в міністерстві освіти ко
респонденту ТАРС повідомили, що 
за право навчатися у вищих учбо
вих закладах зараз борються ІОН 
тисяч юнаків і дівчат, в той час Як 
місць — 47 тисяч. Величезний по
тяг молоді до вищої освіти.

і найбільш підготовлені 
розраховувати па сту- 
квптки. При зарахуванні

молоді 
лише 

можуть 
дентські 1 
у вуз вирішальне значення, звичайно, 
мають екзаменаційні оцінки. Врахо
вуються також оцінки, одержані з цих 
предметів у школі. Звертається ува
га ил соціальне походження і стаж 
роботи за обраним профілем до всту
пу у вуз. З них компонентів і наби
раються «пункти», тобто кількість 
очок.

Як заявив директор департаменту 
планування і фінансів міністерства 
освіти Ф. Павула, народна влада від
пускає па розвиток вищої освіти ве
личезні кошти. З року в рік в рес
публіці росте число студентів. Якщо- 
перед війною в 32 учбових закладах 
вчилося трохи більше 49 тисяч чоло
вік. то в ювілейному році понад 304 
тисячі будуть навчатися у 84 універ
ситетах, інститутах, академіях. В ці 
дні розпочато прийом у трьох нових 
пінних учительських школах. Заразу 
кожному воєводському центрі є ви
щий учбовий заклад. До війни на 10 
тасян жителів в країні припадало ли
ше 14 студентів, а зараз — близько 
100. Це значно більше, ніж у таких 
розвинених країнах як Франція, Іта
лія. ФРН.

Серйозна увага в ювілейному році 
буде приділена викладанню суспіль
них дисциплін. У програми вузів вве
дено обов'язковий предмет — основи 
політичних наук. Поглиблено будуть 
вивчатися марксистсько-ленінська фі
лософія та політична економія.

За 20 міжвоєнних років Польщі за
кінчило вузи близько 83 тисяч чоло
вік. У Народній Польщі в переддень 
срібного ювілею республіки буде ви
даний півмільноіший диплом. Більше 
половшій студентів польських вузів— 
ліні робітників і селян.

В. МНХАЛЬЧЕНКО. 
кореспондент ТАРС.

Варшава.

ОІІ’СДН линя 
ЧАКЛУНІВ
Зайдіть в Палац культури і науки 

у Варшаві, в нові магазини, розташо
вані в центрі столиці, у будь-які ад
міністративні установи, готель чи рес
торан — всюди стіни прикрашені ке
рамічною мозаїкою, декоративно-оз
доблювальними плитами, зробленими 
руками майстрів «Цепелії», або поль
ських чаклунів, як їх тут називають.

«ЦепелІя» — об єднання, що 
складається із 79 промисловик коо
перативів народних умільців і 200 
магазинів, розкиданих по всій краї
ні, — відзначає свій 20-річний юві
лей. Щороку це об'єднання постав
ляє на ринок продукцію на суму в 
півтора мільярда злотих. Зона відріз
няється доброю якістю та широким 
асортиментом.



*

4 стор. „Молодив комунар0

Микола ЛИТВИНЕНКО —-студент Кіровоградського педінс
титуту. Читач ^Молодого комунара» знає його як нашого актив
ного кореспондента. Але Микола пробує своє перо і в худож
ній прозі. І хоч у молодого прозаїка не завжди вистачає слів, 
зате щирістю і теплотою ного щедро наділила природа. 

” Пропонуємо на суд читачів оповіданий М. Литвнненка.

• ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»

БАБИН ЗІ.ІІІІІ
Аж ген-ген на самому 

покуті села, на белебені, 
бовваніє старий, продутий 
наскрізь вітряний млин. 
Він відслужив своє... Ко
ли-не-коли збіжиться сю
ди дітлашня повибрику- 
вати, та й годі...

■— Г^й, хлопці! То звід
ки ж будемо починати? — 
звернувся бригадир до

, трактористів, які пускали 
І синюваті кільця диму, див

лячись на почорнілий 
згорблений вітряк. Нав
круг нього стояли скре
пер, бульдозери, кран.

— То почнемо? — ска
зав Трохим Опанасович, 
мнучи в руках сигарету. 
Він підійшов до драбини, 
спружинив на ній, ніби пе
ревіривши на міцність, і 

І подався на дах. Вітер ку
йовдив волосся, що кура
їною вибивалося з-під 
кашкета.

Бригадир стояв на гре
бені млина, як привид се
ред білого дня. Він добре 
бачив, як вишумовували 
достиглі жита, хоча де-не- 
де поле було побите чор
ними плямами, немов віс
пою обличчя. Тут хліб 
не родив ще з війни.

— Агов, Трохиме Опа- 
насовичу! Що ви там вов
тузитесь? — озвалися тра
ктористи.

Коли жилаві руки Трохи
ма мусили взятися за 
трос, щоб закріпити, він 

І ■ - -■

кзмивО П О ВІДА11Н Я
побачив, 
через жита, 
хустиною, 
тильгала баба 
Вона була 
стара. Біле 
прикривало 
того лоба.
мабуть, завжди у неї бу
ла біля серця. • Боліло...'
— А подивіться-но, хлоп

ці! Чого це несе нашу 
Митриху?

Коли захекана Митри- 
ха прибігла до здивова
них хлопців, хтось недо
речно сказав:

— А що, бабусю, чи не 
допомагати

Митриха, 
зморщені 
нулася з лайкою на хлоп
ців:

— Шибеники! Щоб 
грім побив! Це ж хто 
дозволив?
'Митриха кидалася 

одного тракториста до ін
шого, як горохом, сипала 

образи, 
слухали

як навпростець, 
вимахуючи 

поспішно шку- 
Митриха. 

не по роках 
пасмо волосся 
їй зморшкува- 
А ліва рука,

прийшли?... 
піднявши свої 

кулачки, наки-

вас 
вам

ВІД

все нові й нові 
Хлопці очманіло 
химерну бабу,_не знаючи, 

чого їй треба.
— Бабуню, в 

є на те, щоб 
млина в інше 
намагавсь пояснити бри
гадир. — Будинок культу
ри маємо ставити, а тріш
ки далі нову вулицю забу
довуватимемо. Вже й наз
ву придумали.

— А може, баба тут хо-

«

нас бомага 
перенести 

місце, —

мажввязктяамкзпмакни

ПРАВЛІННЯ Спілки письмен
ників СРСР І секретаріат ЦК 

ВЛКСМ прийняли постанову 
про проведення відкритого літе
ратурного конкурсу імені Олек
сандра Фадєєва, присвяченого 
25-річчю Перемоги над фашист
ською Німеччиною. На конкурс 
•приймаються прозаїчні і поетич
ні твори (нариси, оповідання, 
поеми, балади, цикли віршів), 
які раніше не публікувалися > 
які пройняті пафосом радянсь
кого патріотизму, інтернаціона
лізму. величчю подвигу радян
ських людей, комсомольців і 
молоді у Великій Вітчизняній 
війні і в наші мирні дні.

10 1000 року -____ .

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА 
ФАДЄЄВА, ПРИСВЯЧЕНИЙ 25-РІЧЧЮ ПЕРЕМОГИ 
НАД ФАШИСТСЬКОЮ НІМЕЧЧИНОЮ

Рукописи не повинні переви
щувати півтора авторських ар
куші для прози і 500 рядків — 
для поезії. Твори національних 
авторів приймаються в худож
ньому перекладі російською мо
вою.

Для переможців встановлені 
премії: дві перших — по 1000 
карбованців, три других —• но 
500 карбованців, чотири третіх 
— но 300 карбованців кожна.

Твори переможців конкурсу, 
а також відзначені жюрі кон
курсу як кращі, будуть опублі
ковані на сторінках альманахів 
і журналів — органів Спілки 
письменників СРСР і ЦК 
ВЛКСМ, а також окремими ви
даннями. \

Рукописи з поміткою «На кон
курс» приймаються до ] лю
того 1970 року.

начікував -ко- 
Темним оло-

че змолоти останній раз? 
— зробив припущення 
якийсь жартівник.

Враз Митриха стихла. 
Вона стала якоюсь ма
ленькою. Тремтячі паль
ці безпорадно бгали хус
тину, а по глибоких рівча- 
ках-зморшках накочува
лися сльози...

— Синів! Синів моїх 
тут...

...То була остання ніч у 
житті Митришиних орлят. 
Бліде сяйво місяця вихоп
лювало з пітьми напруже
ні обличчя братів. Млин 
сторожно 
жен шерех,
вом виблискувала річка.

Брати 
вен кілька 
рошном 
сплеснули 
поспішали. , ,,__ ,
їм треба повернутися. .

Але ранок випередив їх. 
Чужий, холодний він скру
тив юним мельникам ру
ки за спиною і штовхнув- 
до дверей млина. Сюди ж 
фашисти зігнали все село.

— Слухайте мене, — 
сказав-офіцер, повертаю
чись до натовпу. — Ось 
ці допомагали партизанам.

І потім, блиснувши золо
тою оправою окулярів, в 

. тлертвій тиші проказав:
— Ми їх повісимо. Так 

буде з ’ кожним, хто...
Він говорив і .говорив, 

а люди його не чули. Во-. 
ни дивилися на крокви, де 
дебелий гітлерівець лаго
див дві мотузки...

У селі, свято. Відкрива
ється Палац культури. А 
перед ним — млин. Той 
самий. Стоїть як обеліск. 
А далі виструнчилася но
ва вулиця. Вулиця імені 
Митришиних синів...

поклали на чо- 
мішків з бо- 

і ледь чутно 
веслами. Вони 

До досвідну

ДІВЧАТА СМІЮТЬСЯ
Нещодавно редакція одержала лист:
« — Я автор збірки «Лірика і сатира» та співавтор двох ко

лективних збірок «Під московським небом», «Шлях до зірок». 
Зараз займаюся складанням збірки «Іноземний гумор». Кілька 
мініатюр з неї надсилаю Вам. Василь Смирнов. Москва».

— Ластівоньки моя, якщо 
ти скажеш «ні» — я покінчу 
з собою, а якщо скажеш 
■«гак» — умру від радості.

* * *
— Я вивчила англійську 

мову по радіо.
— Цс помітно. В твоїй 

вимові відчуваються атмо
сферні перешкоди.

* * *
Бабуся говорить виучці:
— Сучасні дівчата не ма

ють уяви, для чого потріб
на голка.

— Як. не не мають уяви?, 
— обурилася внучка.—Гол
ка потрібна для програвана.

* * • *
Дівчина городянка, по

вернувшись із села, гово
рить своїй подрузі:

— Цс неправда, що коро
ви дають людям молоко. 
Люди силою його беруть.

* * *
— Якщо ви, лікарю, не 

дасте мені бюлетень з по
стільним режимом, то я аж 
до самої столиці дійду.

ИЮі
Ж'

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 20 липня. Перша 

програма. 12.30 — Наша афі
ша. (К). 12.35 — «Увага, свис
ток» . Спортивна передача з 
піонерського табору. (Одеса) 
13.29 — До 100-фіччя з дня на
родження В. І. Леніна. «Два 
місяці в Києві». (К). 13.45 — 
Реклама. (К). 14.00 — Для во
їнів Радянської Армії і Фло
ту. (ЛІ). 14.35 — Телефільм
«Марш ентузіастів». (М). 
15.20 — «Українська кінопа- 
іфрама». (К). 16.50 — Відлуп- 
ия далекого грому». 17.30 — 
Програма кольорового теле
бачення. «Клуб кіпо.мапдрів- 
пнків». (М). 18.30 — Дві
культури ПНІ’ в СРСР.

«Ставка, більша від життя». 
XI серія. (ЛІ). 19.30 — Програ
ма кольорового телебачення. 
Кубок СРСР з футбола. Пів
фінал. (М). 22.00 — «Сім
днів». Міжнародна програма. 
(ЛІ). 22.30 — «Улібблспі співа
ки». «Ян Кіпура». (М). 23.30 
— «Камертон доброго наст
рою». (К).

ПОНЕДІЛОК. 21 липня. 
Перша програма. 10.00 — Но
вини. (М). 10.15 — Для дітей. 
«Лялька на екрані». (Ленін
град). 10.30 — Програма ко
льорового телебачення. (М). 
12.00 — Телевісті. (К). 12.10 — 
Паші оголошення. Цуірово- 
град). 12.(5 — Кіножурнал та 
художній «фільм .«Замерзлі 
блискавки». І серія. (Кірово
град). 17.00 Повний. (М). 
17.20 — «Піонерія». Телеві
зійний журнал. (К). 18.00 —
Гелсвісгі. (К). 18.20 — До
-’5-річчя—«Польща сьогодні». 
(К). 19.00 — Інформаційна про
грама '«Час». (ЛІ). 19.30 —
Програма кольорового телеба
чення. (М). 21.15 — Вистава

ВАСИЛЬКУ, агов! — гукає мати хлопця. —
— Васильку!

Та вій не чує. Не може ж він, і справді, 
викопувати дві справи одразу: слідкувати за 
горобцем і слухати, чи не гукає мати. А го
робець — скік-скік. Ухопив щось, подивився 
на Василька, цвірінькнув і — фур-р-р... Поле
тів.

— Васильку!
Та він знову не чує, бо он на леваду вибіг 

сусідський бичок. Смішний такий, на Миколу 
схожий... ■

Огак і заробить, бува, лозини. Хан слухає 
та дурницями це займається. Бо пуста люди
на, як бур’ян на городі.
• Зітхала мати, пестила його неслухняного 
чуба:

— І що воно за хлопець 
росте?

Та й відкіля їй було зна
ти, що отой- самий бичок 
згодом, через багато років,

Д' ОЛЯ привела Василя Бєседіна в місто над
Кременчуцьким морем, на Світловодсьмнй 

завод керамічних виробів. Перший рік пішов 
на налагодження технології художніх виро
бів. Поступово глина підкорилась художнико
ві.

В 1967 році на обласній художній виставці 
глядачі змогли ознайомитися з першими робо
тами художника — вазою для квітів, квасни
ком «Півень», «Оленем, що п’є воду» з ті 
«Оленем гордим», «Бичком», «Півником».

У робочій кімнаті Бєседіна — стелаж, на 
якому красуються улюблені роботи художни
ка: набір для пнва «Осінній», квасник «Бик», 
пази для квітів «Віть», «Шипшина» та інші.

Багато з них пішли у виробництво. Кращі 
— експонувались на республіканській і все-

«А МАЛЮВАТИ’'
красуватиметься на вітринах 
крамниць України, і що ко
лись незнайомий юнак пода
рує того бичка своїй наре
ченій на щастя.

МОЖНА?»
у ДИТИНСТВІ Василь Бєсєдін не мріяв 
* стати художником, хоч малював десь із 
п’яти років. Було, йде мати на роботу, нака
зує:

— Ти ж тут, не пустуй.
— А малювати можна, мамо?
— Можна. На печі малюй, синку.
Тільки гцо тієї печі на цілий .день? Маги, 

повернувшись, заставала розмальовані шмат
ком вуглини стіни своєї хати.

Важкими були післявоєнні роки. «Уламок 
олівця серед однокласників вважався за 
скарб. ’ ’ ’

Малював Василь шкільні стіннівки, оформ
ляв піонерські куточки. Дома ж копіював 
малюнки з журналів. /\ коли закінчив сім 
класів, порадили з’їзди ги до Києва, в худож
нє училище. Так і став він. учнем керамічно
го відділення Київського училища приклад
ного мистецтва.

З подякою і тепер згадує він Дмитра Фе
доровича Головка, нині заслуженого діяча 
мистецтв УРСР, народних майстрів Федора 
Івановича Олсфіренка, Олександру Павлівну 
Прядунову. Це вони привели його до народ
ного мистецтва, до того невичерпного джере
ла, яке завжди щиро напувало таланти. То
му в перший рік самостійної роботи, на Ба* 
снльківсько.му майоліковому заводі, з’явили
ся вдалі роботи художника — «Олень». «Ма-

союзпій виставках творів самодіяльних худож
ників і народних майстрів. Саме після цих 
виставок до майстра прийшло визнання: Ьє- 
еєдіпа було нагороджено дипломами грі-тьіі- 
го ступеня і медалями лауреата реснублікаїг- 
ської та всесоюзної виставок.
ТВОРИ художника вдало поєднують фанта

зію і стилізацію, що йде під народного ми
стецтва, та стислість художньої мови і під
креслену чіткість силуету. Нін використовує Ч 
основному червону глину та кольорову 'ла
зур. Та коли в художньому творі, за задумом 
автора, переважають народні традиції, він 
удасться до ро'зпису. Тоді на поверхні виробу 
з’являється чудовий орнамент або декоратив
ні мотиви, в яких кохався художник іцс в 
дитинстві, в своєму рідному селі Новосільці 
на Київщині.

Показові в цьому відношенні декоративні 
миски та набір для рибальської юшки. Ос
танній вій назвав «Кремгссівським», на честь 
міста, що стало для художника рідшім.

Ось уже три роки працює Василь на кера
мічному заводі у Світловодську. Продукцію 
заводу можна зустріти в крамницях багатьох 
міст України, вона самоцвітом радості входить 
в оселі трудівників. Будуть заводські вироби 
й на цьогорічній літній республіканській яр- 
марці в Полтаві. Більшість з них виконана 
руками Василя Бєседіна.Б. КУМЛНСЬКИЙ.

м. Світловодськ.донька лань».

Архашсльського театру. (Кі
ровоград).

ВІВТОРОК, 22 липня. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. 
(К). 11.10 — Кіножурнал та 
художній фільм «Замерзлі 
блискавки». 2 серія. (Кірово
град). 16.15 —• «Граніти При- 
бужжя». (Миколаїв). 16.30 — 
До ІСО-річчя з дня народжен
ня В. І, Леніна «Ідеї і справи 
Леніна — безсмертні». «Ленін
— засновник і керівник пер
шої в світі соціалістичної дер
жави». (К). 17.09 — Телевісті. 
(К). 17.15 — Самоцвіти. (К). 
18 00 — «Показує рейдова». 
(Кіровоград). 18.15 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 — 
До 25-рІччя ПНР «Нових успі
хів тобі. Польща». (ЛІ). 19.00
— Відкриття декади узбецько
го мистецтва і літератури в 
РРФСР; (М). В перерві «Ін
формаційна програма «Час». 
(М). 22.00 — На VI .міжнарод
ному кінофестивалі. (М). 23:00
— Новини.' (М).
0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

НЕДІЛЯ, 20 липня. 9.00 —

Гімнастика для дітей. (М), 
9.15 — Новини. (М). 9.30 — 
■«Будильник». (Вільнюс). 10.09
— «Музичний кіоск». (М).
10.30 — Для юнацтва. Теле-
клуб «Шукачі», (М). 11.30 — 
Сьогодні — День металурга. 
(М). 12.15 — Новини. (ЛІ). 
12.35 — «Увага, свисток». 
(Одеса). 13.20 — До 100-річчя 
з дня народження В. І. Лені
на. «Два місяці в Києві». (К). 
14.00 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. (М). 14.30 •— 
Телефільм «Марш ентузіас
тів». (К). 15.20 — «Українська 
кіпопанорама». (К). 16.50 —
«Відлуння, далекого грому». 
(К). 17.30 — Програма кольо
рового телебачення. «Клуб 
кіномандрівників». ЇМ); 18.30
— Польський телефільм 
«Ставка, більша від життя», 
XI серія. 19.30 — Програма ко
льорового телебачення. Кубок 
СРСР з Футбола. Півфінал. 
(М). 22.00 — «Сім днів». Між
народна програма. (М). 22.30 
Художній фільм «Війна і 
мир». II серія.

■■■■■■ і і — ■ і .............. 1.11 11 і .—і

ФУТБОЛ

ЩЕ ДВА ПІВФІНАЛІСТИ
Обидва чвертьфінальні матчі на Кубок СРСР, що г,і/^_ 

булися позавчора, виявилися нещасливими для дннамів- 
ціп. Кияни потерпіли поразку у Москві від команди 
ЦСКА (на 14-А хвилині додаткового часу гол у їх ворога 
забив Б. Абдураїмов), а московське «Динамо» поїхало 
переможеним з Ростова (тут такий же рахунок — 1:0).

Отже, в другому півфіналі зустрічаються армійці Рос
това і Москви.

Т. в. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ.

і < 1

'/■) Наша адреса ї телефони
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

«МОЛОДОП КОММУПАР» — орган Кировогралского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

і '

Друкарня ім, Г. М. Димигрова обласного управлінця 
по пресі м. Кіровоград, вул. Гліпкп, 2.

КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАОЧНИЙ 
ГІРНИЧОРУДНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1969 - 70 
НАВЧАЛЬНИЙ Рік

ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:
На вечірнє відділення (па базі 8-Ю класів): підземна 
розробка рудних і нерудних родовищ;
гірнича електромеханіка.
На заочне відділення (на базі 8 111 класів) 
підземна розробка рудних і нерудних родопнш? 
відкрита розробка родовищ корисних копалин, 
.збагачення корисних копалин: 
будівництво гірничих підприємств; 
гірнича електромеханіка; 
гірниче машинобудування;
техніка, розвідки родовищ корисних копалин (тільки U“ 
1 курс).
Прийом заяв:, па вечірнє відділення — до (6 серпня. 
На заочне відділення — до 10 серпня.
За довідками звертатися на адресу: м. Кривий Ріг, про* 
спект Дзержинського, 7. Тол. 29-31-98. ДИРЕКЦІЯ'

і
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