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Т@ місто,
! в якому ЖИТИ...
НАРОДНОМУ історпмузеї
Вмістако-краєзнавчому
ми побували вже

Плакат художнина Г. Гаусмана.
Видавництво «Плакат».

ВІД ВИБОРІВ ДО ВИБОРІВ
А Нині в області працює 1496 комсомольсько-мо
лодіжних колективів, що на 196 більше, ніж у 1982
році. У промисловості їх — 463, в сільському госпо
дарстві — 555. За бригадним підрядом працюють
448 КЛІК.
А У сільському господарстві нині працює 35 609
молодих виробничників. Торік за комсомольськими
путівками у сільськогосподарську сферу виробництва
направлено 2180 юнаків і дівчат.
А В області налічується 17 080 лікарняних ліжок.
Лікарів що обслуговують хворих, збільшилося за три
роки на 200 чоловік.
Д 810 молодих спеціалістів — випускників педвузів
і технікумів щороку починають свою трудову біогра
фію у навчальних закладах області.
А За останні роки в області збудовано і введено
в дію 4 районних і міських Палаци культури на 2 ти
сячі місць, 14 сільських клубів і будинків культури
па 3850 місць, 2 бібліотеки, два музеї.

ВИСОКА ВІДЗНАКА
КОЛЕКТИВАМ ОБЛАСНОГО ГОСПІТАЛЮ
ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
ТА КОЛГОСПУ ІМЕНІ КАЛ1НІНА.
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВРУЧЕНО
ПЕРЕХІДНІ ЧЕРВОНІ ПРАПОРИ ЦК КПРС,
РАДИ МІНІСТРІВ СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ

Повідомлення про те, що
колектив
обласного гос
піталю для інвалідів Ве
ликої
Вітчизняної
війни
за досягнення високих ре
зультатів у Всесоюзному
-досоціалістичному змаганні на
городжено перехідним Чер
воним прапором ЦК КПРС,
Ради
Міністрів
СРСР,
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ, ви
кликала гордість і радість
не тільки у самих медиків,
а й їхніх пацієнтів. І вчора,
коли в госпіталі відбувся
мітинг з нагоди вручення
міністром охорони здоров’я
УРСР А. 10. Романенком ви
сокої відзнаки колективові,
ветерани сердечно вітали лі
карів, медичних сестер, ня
нечок, дякували їм за теп
лоту, чуйність, увагу...
Голова ради громадськос
ті ветеран війни С. 10. Мат.^иієєв, привітавши колектив,
побажав і надалі не тільки
утримувати досягнутий рі
вень, а й постійно вдоско
налювати роботу. Про гор
дість і натхнення, про вели
ку відповідальність колекти

будівництві СЬОГОДНІ ОЛЄК
сандрійці завдячують пра
ні своїх роботящих рук
турботі партії, народній
владі. Тому не випадкове
нашу розповідь про сучас
ну. Олександрію ми вирі
шили почати репортажем
з агітацїніІЬТ'о пункту, який
розташувався в прпміщен
ні восьмирічної школи № 4
(колишньої міської школи
№ 3). Саме в цій школі
напередодні війни навчали
ся юні підпільники-комсо
мольці
М. Олсфіренко
О. Шакало,
Ф. Шпак.
М. Пащенко та інші, які в
роки фашистської окупації
хоробро боролися з воро
том.

після знайомства з олексапдрійцямн — героями
сьогоднішньої нашої роз
повіді, відвідавши і новий
сучасний мікрорайон Олек
сандрії «Південний», і рудоремонтнпй завод, погос
тювавши у одного з будів
ників шахти «Ведмежоярська» Сергія Гезенка... То
го дня ми побачили, сфо
тографували чимало тако
го, що не може не вража
ти, не радувати — це і
темнії зростання міста, йо
го культурний і господар
ський розквіт, це і дальше
поліпшення умов життя
Знайомтеся: Ірина Круп
олександрійців — шахта
ська, піонервожата школі'
рів, робітників численних №
4. Завтра вона голосу
підприємств,
будівельни ватиме вперше, і тому ці
ків. Та тільки побувавши в [Продовження на 2-й стор.).
музеї, ми сповна відчули
всю
масштабність, весь
розмах зробленого трудів
никами
славної шахтар
ської Олександрії. Адже в
музеї ми побачили, якою
була, чим жила колишня
Вуспківка (поселення, за
деякими даними, заснував
запорізький козак Вус), а
згодом Бечея...

Ірина КРУПСЬКА цього року

голосує вперше.

До
революції в Оленсандрії, повітовому місті
Російської імперії, пракметичко відсутня була
димна допомога населенню,
діти трударів
позбавлені
можливості здобувати осві
ту. Добре жилося тоді ли
ше підприємцям, поміщи
кам та попам, які нажива
лися на народному горі.
Лише один факт: напере
додні Великого Жовтня ро
бочий день на промисло
вих підприємствах Олек
сандрії
становив
12—14
годин.

Усім, чого досяглії в куль
турному та господарському

Йде засідання виборчої комісії дільниці № 7/28.

ву говорили на мітингу на
чальник госпіталю Л. О. Нагорний, секретар партійної
організації В. П. Шаповало
ва, завідуюча відділенням
Т. В. Багайлюк, медсестра
Тетяна Дерши. Вони запев
нили, що висока відзнака до
дасть колективу ще більшої
снаги.
Ниві медики спрямовують
зусилля на те, щоб піднести
ефективність своєї роботи і
мати змогу прийняти на лі
кування не тільки інвалідів
Великої Вітчизняної, а й ін
ших учасників війни.
*
*
*
В цей же день, в будинку
культури колгоспу імені Калініна Новоархангельського
району голова облвиконко
му В. І. Жєліба вручив тру
дівникам господарства пе
рехідний Червоний прапор
ЦК КПРС,
Ради Міністрів
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.
Цієї нагороди вони удостоє
ні за досягнуті успіхи у ви
конанні Продовольчої про
грами, завдань одинадцятої
п’ятирічки.

Комсомольсько-молодіжний нолектив Ніни

ГОЛУБНИЧОІ

один з кращих на рудоремонтному заводі.

2 стор.

«Молодий

Галина Павленко — вихо
вателька дитячого садка.
Через кілька місяців у гру
групи. Я і цього літа із за
пі, яку веде Галина, буде
доволенням наділа б студ
загонівську спецівку, але з випуск — її вихованці пі
весни у нас починається дуть до школи. А поки,що
піврічна виробнича практи вихователька вчить їх чита
ка, де ми працюватимемо ти н рахувати.
поруч досвідчених майстрівБагато клопотів у Галини
будівельників. Скільки разів на роботі. І вдома їх виста
мені мріялося, як я зроблю
чає. Дворічна 'Ганя і чоти
першу самостійну кладку, рирічний Олег покн-що в
пофарбую все красиво-кра
сиво в одній із квартир, і усьому потребують маминої
яка вона буде після того уваги й допомоги. Хоч чо
ловік і допомагає по дому,
світла, сонячна, затишна...
Майже всім у нашій гру однак і в нього часу об
пі по вісімнадцять. 1 завтра маль: працює Ігор головним
мої друзі Володимир Редь інженером на телеграфноко, Лариса Ткаченко, Світ телефонній станції, заочно
лана Сніцар, Анатолій Сав- навчається в інституті.
ченко, Ігор Бережний і я
Та піхто ніколи не чув від
вперше в житті із хвилю
ванням прийдемо па вибор Галини, що їй важко. Як за
чу дільницю № 20/2, щоб кінчила Г. Павленко у 1978
віддати свої голоси за на році Бердичівське педучили
родних обранців. Приємно, ще — від того часу й пра
що серед них є і представ цює в Оникіївському дитя
ник нашої однієї з пай- чому садку «Дюймовочка».
гуманиішнх на землі профе Може здатися декому, що у
сій.
Віктор
Олексійович Галини все життя зосеред
Мільченко — будівсльник- жене між сім’єю і роботою.
монтажннк ПМК-34 комбі Та це не так. Бо Галина
нату «Кіровоградважбуд»,
який обиратиметься депута Людвігівна крім обов’язків
том у міську Раду народ жінки, матері, трудівниці
має ще н відповідальні гро
них депутатів.
мадські.
Вона — депутат
Л. ЧОРГОЛАШВІЛІ,
обласної Ради народних де
учениця
Кіровоград
ського
будівельного
путатів. А нинішньої вибор
технікуму.
чої кампанії її висунули

І мій голос—за народ!
Моя мама — будівельник,
часто розповідала, коли я
ще зовсім маленькою все
допитувалася у неї: і як це
зростають такі красиві ди
тячі садки і кінотеатри, ве
личезні заводи і світлі шко
ли, просторі магазини і за
тишні житлові будинки. Ма
ма тоді відповідала: «Під
ростеш — і сама будеш їх
зводити, отже цс почесна
робота».
Так все і трапилося, Закінчила десятирічку у своєму рідному Руставі і при
їхала до Кіровограда всту
пати в будівельний техні
кум. Час навчання — ціка
вий, дуже насичений різ
ними подіями, іноді нелег
кий (маю на увазі сесію)
момент мого життя. Вва
жаю, що мені пощастило на
викладачів, друзів, що вча
ться разом зі мною, людей,
що оточують. У групі ми
звикли робити все разом.
Перші
практнчпі занят
тя безпосередньо по спе
ціальності багатьох пере
конали, що в навчальний за
клад будівельного профілю
вони вступили зовсім не ви
падково. Переконав у цьо'му ще й будівельний загін
«Бригантина», бійцями якоіо були майже двадцять
хлопців і дівчат із нашої
(і

комунар»----- •------------ -------------------•------- 23 лютого 1985 року

— Що ж вдалося зробити
впродовж першого строку
ваших депутатських повно
важень? — з таким запитан
ням звернувся я до Галини.

— Одного разу довелося

Депутатська

година
в депутатських справах по
по-
бувати в сусідньому з Ошікієвпм
селі — Плетеному
Ташлику. Скаржилися його
жителі, що не вистачало у
сільській дільничній лікарні
кадрів, а саму лікарню дав
но вже треба відремонтува
ти. Взялася за цю справу.
Порушила її у виконкомі
обласної Ради, виступила на
одній із сесій. Внаслідок
вжитих заходів було зроб
лено у лікарні необхідний
ремонт, обласні інстанції
■■В ІЯВИИІІ

А. МИХАЙЛОВ.

Маловисківський район.

МЯИВШ ІЛ

ТЕ МІСТО,

Г

■

няній війні, От тільки плит
полірованих гранітних, ще
не вдалося завезти. Треба
зрушити. справу з місця,
прискорити її.
Життя багатогранне, інко
ли доводиться депутатові
вирішувати делікатні питан
ня. Одного разу довелося
Галині заступитися за стару
жінку, яку ображали в сім’ї
сип і невістка. Побувала у
людей дома, поговорила з
усіма відверто. Конфлікт
після цього згас. Тепер жін
ка під час зустрічей з Га-

Поділилася вона й своїми
особистими планами на май
бутнє. Сказала, що хоче на
вчатися далі:
_ Ось чоловік закінчить
навчання в інституті, а піс
ля цього моя черга...
Для людніш дуже важ
лива така риса як націле
ність у майбутнє, твердий
курс у житті. Такий курс
обрала собі і Галина Пав
ленко — жінка, мати, ком
сомолка, депутат і кандидат
у депутати.

учасгь шахова команда це завжди ще й усвідомлен
Себе, як члена коленти
ху у складі Володі Копій- ня.
ву, колективу як єдиного
цілого, — у випадну, роз:
лейка, Віктора Поздняковказаному вище. В Олени
надиться усим, що стосує
ського та Віктора Косто Туз,
котра, утверджуючи
ться п участі в голосуван
марова (всі вони — члени сімейну традицію, стала,
ні. Член виборчої комісії
як
і
її
мати, перукарем, за
дільниці N9 7/28 по вибо
КМК механічної дільниці).
рах до Верховної Ради Ук
І ударну працю робітників
раїнської РСР та місцевих
напередодні виборів (неда
Рад
народних
------------депутатів
Олена Погрібна докладно
ремно колектив цеху зане
відповіла Ірині на записено на міську Дошку по
тання.
Того Ж дня в агітпункті шани, недаремно цех но
відбулася звірка списків сить високе звання колек
тиву комуністичної праці).
виборців. Члени виборчої
В
І\МК, де 7 з 12 членів—
комісії обговорювали та
комуністичної
кож хід підготовки до ударники
праці, постійно дбають не
дня виборів, вирішували
поточні питання цієї під лише про високі виробни
готовки. На знімку: слово чі показники, але й про те,
має член виборчої комісії аби кожен відчував, що
секрет ар комсомольської він є членом колективу.
організації авторемонтно Запорукою тому — участь
в багатьох К0ЛЄКТИВ1ПІХ
го заводу Микола Косяк.
починаннях, в ударній тру
Втім, не лише на агіт довій вахті напередодні
пункті відчувалося набли виборів. А ще хлопці вирі
ження виборів. На рудо- шили створити фотолітдремонтному заводі ми по пне бригади — про цс нам
знайомилися з комсомоль сказав групкомсорг Андрій
Проїжджаючи новими районами Олександрії.
сько молодіжним колекти Самойлов. У ньому має бу
після школи учи
ласної Ради), повз лікар
вом Ніни Голубничої з це ти все — і робота, і дозвіл нінчиаши
лище облпобугуправління
ні, магазини, гГо’вз пре
ху ремонту транспортного ля, і захоплення кожного.
з обласному центрі, це на
красний, єдиний в області
родило ще й почуття особ
обладнання. Все, про що
— А головне, — каже
ливої, родинної, так би
50-метровий
плавальний
розповідали хлопці та дів керівник КМК Ніна Голуб- мовити, відповідальності за
басейн «Дельфін»...
справу
своїх
рук.
Не
ви

чата КМК, вони обов’яз ннча, — буде збереження
І ось ми дивимося па
падково вона, працюючи
ково визначали словами традиції і приклад для на свого часу в центральній
щасливі обличчя малюків,
перукарні, не побоялася
іцо під наглядом досвід
«напередодні». І заводську слідування для майбутніх
перейти у віддалену, роз
спартакіаду, яка прохо робітників — тих, які при- ташовану на рудоремонт чених тренерів бавляться
ходіїтпмуть з часом до нас ному заводі, де працює й
(інакше ті не скажеш) у
дить напередодні виборів, па дільницю...
зараз. Особливих вигод їй
величезному басейні з го
ця переміна аж ніяк не
і в якій, скажімо, бере
Хороша традиція — це
лубою водою. Щойно пе
обіцяла — і добиратися з
дому, із місьного селища
ред тим інструктор басей
Перемога, на нинішнє міс
ну М. В. Литовченко рИзце роботи їй далі, і сама
цовіла нам про роботу ди
точка побутобслуговування
була тоді відстаючою —
тячо-юнацької снортшконеохоче йшли робітники до
ли плавания при «Делы|н«своєї» перунарні, — у
ні», про кращих вихован
центрі,
мовляв,
краще
стрижуть-бриють...
Олена
ців, нині вже майстрів
зуміла ЇХ переконати в про
спорту Юрка Цимбалюка
тилежному.
—- Тепер у мене склала (він навчається в СШ № 1),
ся своя постійна клієнту Юрка Гавриленка, Сергія
ра, — не без гордості ка Пенька та інших. НавелЬ
же О. Туз. — Цс робітни Маргарита Віталіївна й •
ки заводу, мешканці при цифри, які просто вра
жають.
леглого мікрорайону.
ЦИФРИ І ФАКТИ, Щодня
«Щиро вдячна майстру
басейн відвідує від 1200 до
О. С. Туз за увагу й куль 1500 олександрійців. При
басейні займається 4600
турне обслуговування» — любителів
плавання, об'єд
такий останній запис у
наних у 285 груп, серед
книзі відгуків клієнтки
них 38 груп середніх на
вчальних закладів і проф
С. Д. Шмаглій, датований техучилищ,
35 груп ДЮСШ
Ду'
22 січня ц. р.
плавання. Діє також при
Колектив міськпобутуп- «Дельфіні» 6 груп прихиль
ників аеробіки.
Протягом
равління висунув О. С. Туз минулого
року в басейні
кандидатом у депутати об побувало загалом 360 700
ласної Ради.
чоловік.
—— ----- -- —
ІРШІ ЧИН майстер комЦ А ЯКНИСЬ час машпОдне із захоплень Сергія ГЕЗЕНКА — сучасна мусомолець Сергій Гезей** на вже мчала нас міс
зика.
ко — один з багатьох по
том — повз стрункі ряди
нових житлових будинків, стійних відвідувачів «Дельнулого ліга. Живе С. Ге- від німецько фашистських
нові дитячі садки і школи, фіна». Щоправда, позна зенко з дружиною Ірнноіо
загарбників.
повз індустріальний техні йомилися ми із ним, моло
(вона працює на заводі
С. Гезенко працює іцкум (тут навчається де дим спеціалістом шахти
«Автоштамп») та сином
шахті, яку й будував (£&
«Всдмежоярська» не в ба-' Дмитриком
в’ятнадцятирічна
Ірина
па
вулиці редпій вік працюючих туТ
Дроботенко, яку теж вису, сейііі, а у нього на кварти 6 Грудня — названо її так
Нині Олену ТУЗ висунуто кандидатом у депутати до
складає 28 років). Він
обласної Ради народних депутатів.
нуто кандидатом до об- рі, яку Сергій одержан мпна честь визволення міста
член КМІ< дільниці внут(Продовження.
Поч. на 1-й стор.).

Я

кіль липою завжди висловлює їй
подяку за доброту і чуй
ність.
І нині у Галини справ, що
Недавно відбулася зустріч
вимагають
невідкладного
вирішення, чимало. До дня депутата і одночасно капПеремоги планують відкри дпдата в депутати Г. Пав
ти в Оннкієвому меморіаль ленко з виборцями свого
ний комплекс односельцям, округу. Багато теплих слів,
загиблим у Великій Вітчиз- добрих побажань їй висло
вили. Дали й накази: в Оникієвому й Плетеному ТащНАШІ КАНДИДАТИ лпку відремонтувати лінії
електропередач, допомогти
збудувати кілька кілометрів
доріг в селах...
{М*
— Дала і я собі наказ,
сказала,
розмовляючи зі > .
мною Галина. — Завжди бу- 4
ти серед людей, допомагати
їм у всьому, виправдати їх
нє високе довір’я.

кандидатом у депутати об направили до лікарні
ласної Ради вдруге.
кох спеціалістів.

Інмаг

іЖаЕЗЯЯЖ ІМПМИІ п-н^чічіи

ІЯВЯИИИИИ

23 лютого 1985 року ---------------- ---------------------------- «Молодий

комунар» —

З стор.
своїм
рідним. Зі
скромності не згадали, як
отримували нагороди під
час спортивних змагань па
призи Олександра Терлець
кого та Івана Семіхова, не
було там і рядків, що ста
ли відмінниками бойової і
політичної підготовки. Про
це пізніше напише їхній
командир — у військкомат,
в рідну школу. А батькам
коротко: «Спасибі за вихо
вання хорошого спна-воїна.
Ним гордиться паша заста
ва. Вій справжній спадкоє
мець слави свого героїчного
земляка...».
Отримували ті листи в
Миколаївці,
Терновому,
Добровелпчківці, Новостаикуватому.
Комсомольські
активісти зачитували їм на
уроках мужності, де трива
ла розмова про Олександра
Терлецького, на воєнізова
них спортивних турнірах на
приз пам’яті героя-земляка,
що проводилися у дні мі
сячника
оборонно-масової
роботи.
І було втішно всім — вчи
телям, комсомольським пра
цівникам. І батькам. Бо си
ни виконали їх наказ — ста
ли відмінними воїнами. Як
і Олександр Тсрлецький.
Естафета вірності і слави
передана в надійні руки.

СЬОГОДНІ — ДЕНЬ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ І ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ СРСР листи

ЕСТАФЕТА ВІРНОСТІ
Анатолій Янкевич ще ні
коли так не хвилювався. Він
сидів за столом, покритим
червоним шовком, слухав
Офіцера
райвіськкомату,
який розповідав про ного
старших товаришів, котрі
уже повернулися з армій
ської служби, — Анатолія
Мартишока, Валерія Романенка, Олександра Козаць
кого. Служили вони там, на
заставі свого славного зем
ляка, яка носить ім'я Олек
сандра Іерлецького. Повер
нулися додому із знаками
військової доблесті. Естафе
ту слави прийняв племін
ник І ероя — комсомолець
Олександр Терлсцький, який
став прикордонником у сім
десяті роки. Він теж з честю
виконав свій обов’язок пе
ред Батьківщиною. І ось
Анатолій чує своє ім’я:
— Призовник
Янкевич
сумлінно готувався до ар
мійської служби. Добре
вчився в ІІовостанкуватській
восьмирічці, постійно зай
мався спортом, і тут, в
Добровеличківській школіінтернаті, його знають як
кращого юнармійця. Тепер
він — значківець
ГПО,

в

спор і смен-розрядник, склав
екзамени в дтсаафівськін
школі, здобув спеціальність
шофера. Райком комсомолу
рекомендує направити слу
жити ііою па заставу Терлецького.
А потім тривала розмова
про подвиг мужньою ко
мандира
прикордонників,
ім'я якого носить колгосп
в Новостапкуватому. і ву
лиця в його рідному селі
Терновому.
...Ось уже другу юдину
над полущеними скелями
снуються клубки диму, на
дають у безодню вогняні
валуни. Здається, каміння
починає вже плавитись. А
вогняна віхола все на
ростає і наростає. Падають
снаряди, не вщухає міно
метний шквал.
Начальник
застави, зі
бравши групу бійців, ска
зав:
— Камінь не витримує, а
ми маємо вистояти. Бо цей
перевал — наша
фортеця.
Немає куди нам відступа
ти — бо тут наша земля.
І наказав
приготувати
гранати.
Фашисти посунули до пе

ревалу. Та шлях їм пере
крив " кулеметний вогонь.
Неймовірно — палають ске
лі, а люди витримують.
Так день, другий, третій.
Застава стоїть. Стоять при
кордонники насмерть.
— За Севастополь! За
полеглих моряків-чорномор
ців! — то голос Олександра
Терлецького, який першим
кидається навперейми фа
шистам,
відбиваючи їхні
атаки.
1 знову пекельний гурки
каміння.
На райок отримали на
каз:
«Покинути перевал,
відійти... Ваш шлях — па
Севастополь...».
І вони пішли до оточено
го міста...
Молодих прикордонників
знайомили із заставою. В
Ленінській кімнаті Анатолій
Янкевич побачив портрет
Олександра Терлецького. А
поруч листівку, що розпові
дає про його подвиг. За
стійкість під час відбиття
атаки фашистів в зоні за
стави і вміле керівництво
Балаклавськнм
партизан
ським загоном його нагород
жено орденом Леніна. Ді

якому

знався Анатолій ще про од
ного начальника застави —
капітана Івана Федоровича
Ссміхова, який через кілька
років після війни знешко
див у воді міну, що випір
нула там, де купалися ту
ристи. Капітан загинув, ря
туючи життя іншим.
А потім про Володимира
Розсохатного, комсомольця
із Добровелрчківкп почув.
Він був нагороджений зна
ком «Відмінник Радянської
Армії», входив до складу
комсомольського бюро, був
громадським фізоргом, не
раз виявляв ініціативу й ви
нахідливість під час вико
нання завдання... Такі ж
слова похвали про Анатолія
Мартпшока, Олександра Кознцького, Валерія Романси
ка, Віктора Горба, Миколу
Коберннка...
...Заступали в дозор Вік
тор Баранов, Микола Коло
дій, Анатолій Мельниченко,
Володимир Яровий. І він,
Анатолій Янкевич. Шикува
лись біля обеліска, па яко
му
золотом внкарбуване
ім’я їхнього земляка — ко
лишнього начальника заста
ви. Щойно хлопці написали

М. ВІНЦЕВИЙ.
Добровеличківський
район.

ПРИГОДА

По тонкому льоду...
Якось під вечір учень Кі
ровоградського медичного
училища імені Є. О. Мухі
на Сашко Скороход про
гулюючись, підійшов до
берега
Інгулу. Посеред
річки гралися двоє дітла
хів. Коли юнак уже зби
рався повертатися додому,
помітив, як один з хлопчи
ків провалився у воду, а
другий від несподіванки
почав несамовито кричати.
Олександр схопив шмат
рейки, що попалася під
руки, і побіг до дітей. Але
через кілька кроків і сам
опинився в крижаній воді.
Він скинув валянки і поповз по льодовій кірці.
Наблизившись до потерпі
лого,
Сашко протягнув
йому залізяку, .але хлоп
чик не міг схопитися за
неї руками, бо воші не
згиналися від холоду і бу
ли в численних порізах.
Годі юнак зняв із себе ре
мінь і кинув один його к інсць малому. Таким чином рятівникові вдалося
витягнути хлоп’я з води.
Потім швидко відвів потерпілого Гену Листопада
додому.
О. КОШЕЛЄВ.
м. Кіровоград.

жшж;

рішахтного рейкового тран
спорту, яким- керує Я. К.
Спиця.. У Сергія — чимало
захоплень. Серед них —
сучасна музика і кіно. Зні
мати.кіно Сергій почав, ще
навчаючись у Дніпропет
ровському гірничому інсти
туті (звідти, до речі, два
роки тому до Олександрії
разом з ним приїхало 8 мо
лодих спеціалістів одного
випуску). Останні роки ба
гато займається підводни
ми кінозйомками. Однак
їіс покинув знімати й «подієві» фільми. Один з ос
танніх — про
відкриття
рідної шахти.
,

Так, багато чого з того,
про що ми розказуємо
сьогодні, стане з часом іс
торією — так, як стали
історією відображені на
стендах народного історико-краєзпавчого музею пер
ші польоти в космос зем
ляка олександрійців двічі
Героя Радянського Союзу
Л. І. Попова. Виростуть
діти, яких ми бачили того
дня в басейні «Дельфін»
(можливо, саме вони збу
дують нові прекрасні ба
сейни, школи, дпво-машипи, висотні будинки). На
родяться діти. Ті, які теж
Мріятимуть вирости пошвидше, щоб творити, бу
дувати, вигадувати,—тоб;

Грають дівчата з ансамблю баяністів педагогічного училища
Г. А. ЗАЗИМКА.

1
то, шукати своє місце,
свою долю, своє покликан
ня у житті. Чим би не зай
малися вони — чи то ви
вчали
історію
рідного
краю, нашої країни, як
члени загону червоних слі
допитів «Пошук», який діє
при музеї, чи то б захоп
лювалися музикою й спі
вом, як учасники ансамблю
баяністів Олексаидрійсько-

На тренуваннях у «Дельфін!'

го педагогічного училища,
чи працювали б на полях
підшефних колгоспів, як
старшокласники багатьох
олександрійських шкіл, —
треба, щоб для них істо
рія не ставала чимось ем
піричним. Треба, щоб вона
приходила до них факта
ми життя їхніх батьків,
сповненого не лише свят
кових, але й буденних зви

під

керуванням

чайних турбот, освячених,
однак, високим змістом.
Цю думку, до речі, того
дня ми почули від беззмін
ного
керівника
загону
«Пошук»’ І. А. Шульги.
Одинадцять років працює
вона на цьому посту—так,
так, саме посту, тому, що
робота керівника вимагає
од неї такої напруги усіх
життєвих сил, що її годі
було б витримати довго,
аби Інна Антонівна не ма
ла величезної підтримки
в своїх вихованцях, у їх
ньому
прагненні знань,
здорового самоутверджен
ня. Ці тридцять хлопчиків
та дівчаток загону, який
ніші очолює семикласниця
першої
міської
школи
Л. Пашковська, так само,
як і ветерани, члени ради
старійшин Герой Радян
ського Союз}' А. Ф. Худякова, Л. В. Жарій, Є. А.
Пасічннченко, В. А. Шумовськай, О. Ф. Іванов та інщі, — це теж сьогоднішня
Олександрія, її гордість і
Слава. Величезну пошуко
ву роботу проводить ’ за
гін — це аж ніяк не пере
більшення. Причому діти,
все роблять своїми рука
ми — і листи пишуть, І
альбоми готують, і мате
ріали впорядковують. Во
ни ж вийшли переможця
ми у трьох турах конкур-

Гарно співає солістка ансамблю баяністів педучиль
ща третьокурсниця Тетяна ЛЯХОВИЧ.

су-вікторнни «Пионерской
правды» — «Червона зір
ка». Власне, наша зустріч
з < Пошуком» теж мала
попередню причину — то
го дня ми вручали загоно
ві грамоту редакції та цін
ний, подарунок за перемо
гу у вікторині «Молодого
комунара», яка називала
ся «Чи добре ви знаєте
свою історію?-.
Отож, росте Олександрія,
будується, розквітає. Запо
рукою тому — ударні спра
ви
олександрійців, тих,
ним вона гордиться по
праву. Тих, кому присвяти
ли свої пісні, танці, вірші
учасники передсвяткового
нонцерту художньої само
діяльності в Палаці куль
тури шахти «Світлопільська», і серед них — наші
добрі знайомі з ансамблю
баяністів
педагогічного
училища.
Тих, хто завтра прийде
до виборчих дільниць, щоб
віддати свої голоси за канЗидатів блоку комуністів і
езпартінних. Тих, за кого

віддадуть свої голоси тру
дівники
шахтарського
краю.

Нещодавно кількість на
селення в Олександрії сяг
нула за 100 тисяч. Та в
значно більшій мірі Олек
сандрія виросла не кіль
кісно, а якісно, так би мо
вити. Виросла з тих пір, як
робітники н селяни краю
взяли владу у свої руки,
як заклали основу нашої
сьогоднішньої демократії.
Виріс не просто рівень
життя
народу — утвер
дався новий стиль життя,
новин тіш взаємовідносин
між людьми. Сьогоднішня
Олександрія — цс
місто
нашого
. соціалістичного
сьогодення, де наглядно
проявляється основний за
кой діяльності Радянської
держави — все для наг
лу. все в ім’я народу.
П. СЕЛЕЦЬКИЙ,
В. ГРИБ (фото).
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«Молодий

Мати з усіх матерів
(ОГЛЯД

ЛІТЕРАТУРИ)

6 березня минає 150 ро
ків з дня народження Ма
рії Олександрівни Ульянової — жінки-матері, яка
дала світові великого Ле
ніна,
виховала видатних
діячів революційного руху.
За словами Марії Іллівни
Ульянової: «Це була не
абияка людина, дуже об
дарована, яка мала, крім
того, великий педагогічний
такт, велику силу волі і
палке мужнє серце... Не
обмежуючи без потреби
свободи дітей, вона мала
на них величезний вплив,
користувалася їхньою не
обмеженою повагою і лю
бов’ю». Цитовані рядки із
спогадів
Марії
Іллівни
Ульянової про матір, які
ввійшли у книгу «Про Во
лодимира Ілліча Леніна і
сім’ю Ульянових. Листи.
Нариси». (М., Политиздат,
1978).
Тяжкі випробування ви
пали на долю Марії Олек
сандрівни, але вона стійко
зустрічала кожен удар до
лі, пережила велике го
ре — смерть старшого си
на Олександра, який був
страчений за участь у під
готовці замаху на царя
(1887 р.). Усі молоді Ульянови стали на шлях ре
волюційної боротьби. Пов
ністю поділяючи погляди
й прагнення своїх дітей,
Марія Олександрівна віри
ла, що справа, якій вони
беззавітно служать, спра
ведлива. Марія Олександ
рівна
завжди прагнула
бути поруч з тим із дітей,
хто найбільш потребував
І її допомоги. Зворушливі
И слова про Марію Олек! сандрівну знаходимо і в
спогадах Надії Костянти
нівни Крупської. (Н. К.
Крупська
«Спогади про
І Леніна»).
З винятковою
синів
ською теплотою ставився
до матері В. І. Ленін. Про
це свідчать листи Володи
мира Ілліча до матері, які
ввійшли в збірник «Люб
лячий тебе В. Ульянов.
Листи В. І. Леніна до мате
рі». (М. Молодая гвардия, 1978). У цих листах,
які незмінно починались
зверненням «Дорога ма
тусю» — синівська
ніжІність, вдячність і любов.
У багатьох листах Володи
мира Ілліча до матері,
сповнених турботи про її
здорсЕ я, ніжної синівської
любові, порушуються та
кож складні
теоретичні
проблеми, з приводу яких

він на рівних веде розмову з матір'ю,’ як з другом
по боротьбі. Марія Олек
сандрівна виконувала чис
ленні доручення свого си
на, здійснювала постійний
зв язок між ним і його по
літичними соратниками.
Таким постає її образ зі
сторінок «Повісті про ма
тір» О. Вечтомової, яка
ввійшла в книгу «Сім’я
Ульянових» (М., Политиз
дат, 1984). Повість приваб-

г

лює достовірністю зобра
ження, ретельно вивчени
ми і тактовно внесеними
в розповідь деталями то
дішнього часу. На цьому
майстерно виписаному фо
ні перед нами проходить
життя жінки воістину не
звичайної, яка знайшла в
собі мужність та високу
громадянську
доблесть,
щоб допомогти своїм ді
тям у боротьбі в ім'я ви
щої
справедливості, за
щастя всіх людей.
Цікавий
образ Марії
Олександрівни
створили
також М. Шагінян в книзі
«Ленініана. Сім'я Ульяно
вих. Нариси і статті». (М.,
Молодая гвардия, 1980) і
В. Нанівець — «Ульянови»
(Твори: у 4-х т., Т. І. — К.:
Дніпро, 1983). У цих кни
гах злиті воєдино Документальна точність і поетична натхненність авторів образом Матері вели
кого Леніна.
Т. НЕДАШКІВСЬКА,
завідуюча довідковоінформаційним відді
лом обласної бібліоте
ки імені Н. К. Круп
ської.

КОЛИ
НАЙКРАЩЕ
ПОМИРИТИСЯ
З ТЕЩЕЮ?
Ви читали свій горо
скоп? Потішно? Напевно.
Для тих, хто ставиться
до його знаменувань і
передбачень з відповід
ною іронією, ми пропо
нуємо поради ще одно
го — грецького, який
друкував афінський жур
нал «Ііебо».
Виявляється, що якесь
сузір’я кожен день вн-

значає твої вчинки. Ну,
скажімо, «якщо ви вирі
шили зробити щось хо
роше, то повинні знати,
який час для цього най
сприятливіший.
Кожен
день має 24 «планетні»
години, які не співпада
ють з тими, що показує
звичайний
годинник».
Кожна «планетна» годи
на знаходиться під впли
вом -однієї планети і го
диться для певного роду
діяльності.
Наприклад,
«година Сонця» — спри
ятлива для зустрічі з на
чальством чи тими, у ко
го ви можете просити
допомоги для написан
ня листів, підписання
контрактів
та
інших
юридичних
документів,
а також для купівлі ре

«Молодой коммунар» —

▲ Любляча ма
ти, щирим това
риш, мудра по
радниця — такою
була для своїх ді
тей Марія Олек
сандрівна Ульянова.

15 грудня минулого року у випуску «Клуб молодої сім’ї» було надруковано
лист Людмили М. «Так хочеться бути щасливою...». Читачі відгукнулися на цю
сповідь жінки. Кілька з їхніх листів ми друкуємо сьогодні.

Жіночі радощі й печалі
Коли мені було 23 роки,
я вже мала трьох дітей.
Подруги нашіптували: «На
віщо зв’язала собі руки?
У такому віці ще погуля
ти б, у кіно, на танці по
ходити...». Інколи мені й
справді було досадно, що
молоді роки проходять у
безкінечних клопотах, тур
ботах. Втомлювалась, не
досипала... Але чоловік
весь час втішав мене і за
спокоював, що коли діти
підростуть, то нам ще бу
дуть заздрити... Так воно
й вийшло.
Я маю десять дітей, де
сять вірних і люблячих,
надійних моїх помічників.
Я щаслива мати. Ми ніко
ли не мріяли про вишука
ний побут, вбрання, а хо
тіли тільки, щоб здорови
ми, дружними росли наші
діти.
Тепер я точно знаю, що
найщасливіша від усіх сво
їх подруг. І вже давно не
жалкую, що колись «не
дотанцювала» свого. Тож,
Людмило, нікого не слу
хайте і не радьтесь, не
вмовляйте чоловіка, а на
роджуйте дитину. Не бій
теся, що він вас покине.

стосунки
МОЇХ
Якщо справжній — ніколи сімейні
не зробить цього, якщо ж батьків не склалися. Але
піде від вас — нема за мама, 'залишившись з дво
ким жалкувати. Буде у вас ма дітьми, не впала у від
дитина, буде і щастя. А чай, а всю <;вою любов, все
гроші його не принесуть— своє тепло душі віддала
це зрозуміє колись і ваш нам — своїм дітям, за що
ми Їй будемо вдячні все
чоловік.
своє життя.
Щасти вам, ЛюдоІ
Сама мама дорогих ре
З повагою —
чей не носила, машини не
В. П. ШЕРСТЮКОВА,
мала, але вона мала доб
48 років.
ре серце, мала нас. Так
Маловисківський район.
що, Людмило, я з Вами
згодна — все ще у вас бу
Шановна редакціє!
де: килими, машини, гро
Лист Людмили М. «Так ші, але не буде головно
хочеться бути щасливою...» го — материнського щас
дуже схвилював мене. І я тя, сімейного затишку. Не
вирішила взяти участь у старайтесь «збирати гро
розмові. Людмило, мені ші на дитину», бо поки
19 років, тому я хочу ви зберете, то й старість на
бачитись перед вами, як ступить, а ваші гроші і ва
що моя порада Ва/л не за ша молодість дарма ви
радить. Я працюю вчите трачені на придбання ма
лем в Мошоринській се шини, дорогоцінних речей
редній школі, сама робота залишаться нікому не по
зв’язує мене з різними трібні. Так що, не бійтеся
сім’ями, різними дітьми. народити дитину. Якщо ж
Але при кожній зустрічі з життя знову ' не складе
батьками моїх вихованців ться, то ви ж зможете
його
заради
я переконуюсь, що голов прожити
ним щастям для кожного своєї дитини. Ваше дитя
вам і буде щастям.
з них Є ЇХНІ ДІТИ.

Я сама в 7 років залиши
лась без батька, тому, що

І. ЛОЗИНСЬКА.
Знам’янський район.

Лкіргариті три роки.
Проте її тато й мама —
Василь Нечитайло, на
ладчик цеху № 4 заводу
«Гідросила»,
та Алла
Нечитайло,
студенткап’ятикурсниця
електро
механічного факультету
КІСМу, вважають її не
офіційним лідером своєї
сім’ї. Поки що вона вно
сить корективи у їхній
побут, вільний час, у
плани на рік, на місяць і
навіть на годину.

На знімку:
сім’я
НЕЧИТАЙЛ1В у повно
му складі. «Заходьте, по
чаюємо!».
Фото В. ГРИБА.

чей, які б ви хотіли пе
репродати (мабуть, для
спекулянтів?).
«Година
Венерн»
хороша
для
всього, «особливо для
одруження, для кохан
ня». «Година Місяця» —
для морських подорожей
і роботи,
зв’язаної з
присутністю жінки, а в
«години Юпітера», ви
являється, найкраще на
лагоджувати стосунки з...
тещею!
Можна
спробувати
уявити, у що перетвори
ться власне життя, як
що строго дотримувати
ся подібного розпоряд
ку: не встигнеш відпра
витись на морську про
гулянку, як треба повер
тати назад, бо настав

орган Кировоградского
областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 00381.
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ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

▲ Сімейне жит
тя — надзвичайно
цікаве, якщо під
ходити до окре
мих його перипетій з гумором...
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час купувати щось для
перепродажу. Л не дай
бог, переплутаєш і вирі
шиш миритися з тещею
в «Годину Марса», най
сприятливішу для «сути
чок і сварок з іншими
людьми...».

ОЦЕ ТАК
ПОВЕЧЕРЯЛИ!
А. Лопатіна (місто Го
мель, Білорусія) сорок ро
ків відбивала м’ясо, розка
чувала тісто круглою ме
талевою стукачкою. І ось,
прийшовши якось з робо
ти, попа вирішила пригос

ПРО СЕРЙОЗНЕ — ЖАРТОМА
тити домашніх тушкова
ним м’ясом з картоплею.
Засунула кастрюлю в ду
ховку, для щільності при
давила кришку стукачкою,
а поки блюдо готувалось,
пішла в кімнату, де сім’я,
чекаючи вечері, дивилася
телевізор. Могутній вибух
па кухні сколихнув увесь
будинок. Коли Лопатіпи
забігли туди, то побачили
сумну картину: зруйнова
на плита, розкиданий по
всій кухні посуд, а в кут
ку — розірвана «стукач
ка». Сапери, що прибули
на місце вибуху, одразу
впізнали в ній німецьку мі
ну часів другої світової
війни.
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Рекорд ідіотизму
Американка
Косандра
Вільямс, нише бельгійська
газета «Суар», дала своїй
новонародженій
доньці
ім я з 1019 літер, склавши
його з імен родичів, назв
міст, країн і марок авто
мобілів. Вона сама зізнає
ться, що запам’ятати ім’я'
не може. Зате честолюбна
матуся потрапить у «Кни
гу рекордів Гіпнеса». За
висловом «Суар», Вільямс
заслужила титул «рекорд
сменки з ідіотизму».
(За матеріалами преси).
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