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РОЗМОВА З МОЛОДИМ СУЧАСНИКОМ

З усією
відповідальністю
В середньому
молодь
складає четверту частину
працюючих у нашому гос
подарстві. Отже, звернення
знатного хлібороба Героя
Соціалістичної Праці В. С.
Андріяша у статті «Хліб
наш насущний» до молодих
трудівників не могло за
лишити нас байдужими. Ще
рік тому спочатку по від
ділках, а потім на загальних
комсомольських зборах на
шого радгоспу ми обгово
рили цю статтю. Відверта
розмова, самоаналіз робо
ти кожної ланки, де пра
цює молодь, дозволив дій
ти висновку: ми, хлібороби,
повинні працювати ще кра
ще, продуктивніше.
Багато роздумів виклика
ла стаття знатного механі
затора не тільки особисто в
мене, а й у кожного, хто
ще тільки
починає свій
хліборобський шлях. А по
чаток цього шляху не для
кожного, як-то кажуть по
чинається з легкої руки.
Одні немов народились хлі
боробами чи тваринника
ми, вступають у трудове
життя сміливо і легко. Іно
ді, чого гріха таїти, не зра
зу за ним закріплюють На
ставника, а скоріше він сам
його знаходить. Хоче швид

ше проявити свою самостій
ність, утвердитись на досві
ді того, за чиїм прикладом
прийшов до ЗЄ//ЛІ.
Різноманітні сільськогос
подарські професії обрали
собі молоді трудівники рад
госпу. Є трактористи й шо
фери, доярки й свинарки.
Молоді не цураються і ті
єї роботи, яку доводиться
іноді виконувати поза пря
мими
обов’язками.
Такі
працівники завжди йдуть в
авангарді
соціалістичного
змагання, ведуть за собою
інших... Коли тварин пере
водять на стійлове утри
мання, тут конче потрібна
допомога механізаторів. І
в цьому випадку на допо
могу тваринникам, як пра
вило, ідуть ті, хто і в гаря
чу жнивну пору йшов попе
реду.
Взяти
Олега Мудрака.
Добрий тракторист, досвід
чений комбайнер, при по
требі — вправний слюсар.
З ним і працювати легко, і
спілкуватись цікаво. Актив
ний агітатор у тракторній
бригаді четвертого відділ
ку. Найкращий метод агіта
ції — особистий приклад.
Він завжди встигає вчасно і
якісно підготувати закріпле
ну за ним техніку і майже

всю зиму допомагає тва
ринникам. Цю хліборобську
весну він теж почав успіш
но Та не лише він, а й ін
ші
молоді механізатори.
Майже по дві норми що
денно виконували на сівбі
ярих,
цукрових
буряків
брати Іван та Андрій Головчаки, Іван Салтан та Ана
толій
Погорілий, Микола
Гук та Олександр Вишня
ков, Олександр Кондратюк
та Григорій Микульган, Во
лодимир Чежук та- Василь
Мізолюк. Загальну повагу
викликала робота Василя
Величкевича та Олександра
Мазурака. Вони агрегатуЕа
ли з трактором іри зерно
ві сівалки, виконали потріб
ні роботи завчасно.
«Де юнко, там і рветься».
У процесі розвитку сільсь
когосподарської
індустрії
цей вираз переродився в
протилежний за змістом —
«Там, до добре, повинно
бути ще краще» Саме за
цим принципом ми вихо
вуємось і допомагаємо ус
відомити це тим, хто влива
ється в нашу хліборобську
сім'ю.
Надбання кращих
має насл дуватися. За цих
умов з'являється - гарантія

зростання колективної від
повідальності за результати
кожного і кожного за ко
лективне. Саме так працю
вав молодий електрозвар
ник Вадим Сазонік, ремон
туючи сільськогосподарсь
ку техніку. Його старання
забезпечили надійну і без
відмовну роботу техніки.
Саме така праця,
в якій
особиста
відповідальність
виконавця породжує колек~
тивні досягнення, відпові
дає тій головній
думці
статті В. С. Андріяша.
Може скластись думка,
що в нас , уже викувався
ідеальний ’ колектив.
Це,
звісно, не так. У нас теж є
недоліки, які ми, виходячи
з тих чи інших можливо
стей, стараємося ліквідува
ти. Найперше — це разом
з дирекцією та профспілко
вою організацією радгоспу
навели порядок з питань
раціонального використання
і збереження пального і ма
стил. Нині цей виробничий
ланцюг взято під неослаб
ний контроль «Комсомоль
ського прожектора». Вра
ховуючи важливість вико
нання Продовольчої про
грами, молодь нашого рад
госпу докладає максимум
зусиль, щоб закласти міцну
основу під урожай куку
рудзи цього року. Ми під
тримали ініціативу моло
дих кукурудзоводів Олек
сандрійського і Новоукраінського районів і дали слово
зібрати її не менш як 50
центнерів з гектара. Комсо
мольсько молодіжний
ко
лектив. який буде вирощу
вати кукурудзу, ОЧОЛИВ мо
лодий комуніст Сергій Кузь.
В. СМОЛЕНСЬКИЙ,
секретар комсомольсь
кої організації радгос
пу імені Димитрова.
Устиніеський район.

АШ [ятут
«Кожен третій гектар кукурудзи - наш, комсо
мольський, — так говориться у зверненні механізато
рів комсомольсько-молодіжних ланок колгоспів «Пра
пор комунізму» та імені Калініна до комсомольців і
молоді Олександрійського району. — І видасть він
країні не менш як по 50 центнерів зерна. Це буде наш
комсомольський внесок у реалізацію Продовольчої
програми».
1

Дружно, з перевиконанням норм потрудилася на сівбі
зернових ланка, очолювана молодим механізатором Пет
ром Гончаренком з колгоспу Імені XXII з’їзду КПРС, Добровеличківського району. Сплав досвіду і молодечого за
взяття дозволив членам колективу в стислі строки посіяти
овес І горох. Особливо старанно працювали механізатори
на сівбі нукурудзи. Відзначився комсомолець Василь Ниценно, своєчасно підвозячи посівний матеріал і туни.
" * ІЯІТЛА2:»?асиль КИЦЕККО (у центрі); ланковий
Разом 3 досвідченим механізатором
Ю. I. ПАВЛЕНКОМ перед виходом у поле. Фото В. ГРИБА,

ЯКЩО ДО ЗЕМЛІ
ПО-ХАЗЯЙСЬКИ
Члени
комсомольсько,
молодіжної
тракторної
бригади № 2
колгоспу
«Прапор комунізму» —
ініціатори почину — одніїми з перших у районі закінчили сівбу кукурудзи.
Молоді хлібороби, пра
цюючи дружно і злагодже
но, за три дні засіяли
160-гектарнпй
клин, на
якому зобов’язалися ви
ростити і зібрати не менше
55 центнерів зерна па круг.
Попереду у трудовому
суперництві були ланко
вий, член райкому комсомолу комуніст Микола Музафаров та кавалер орде
на Трудового Червоного
Прапора Дмитро Степано
вич Томіловпч. їх посівні
агрегати щодня перевпконували норми виробітку
на 15—20 процентів. Не
відставали від правофлан-

гових і молоді сівачі Ми
кола Ковальов та Станіс
лав Вакало. По-ударному
трудилися на внесенні гер
біцидів у грунт досвідче
ний механізатор І. О. Meташон і комсомолець Вік
тор Ковальчук. Вчасно і
якісно готували грунт для
сівби агрегатами з тракто
рами Т-150К молодий ко
муніст Валерій Подкур і
його старшин товариш по
лапці В. А. Безпальчук.
У святкові дні з ранньо
го ранку і до пізнього ве
чора не стихав гуркіт трак
торів у полі. Чим-то віддя
чить нива? Молоді хлібо
роби вірять у її щедрість,
адже весь комплекс весня
них агротехнічних заходів
проведено високоякісно і в
строк.
К. ПОВЕЛЬКО.

Олександрійський район.

ПЛЕНУМ
МІСЬККОМУ ЛКСМУ
Відбувся пленум Кіровоградського міськкому ЛКСМ
України, який розглянув питання «Про підсумки лютне--пго (1984 р.) Пленуму ЦК КПРС і завдання комсомоли-*
ських організацій міста, що випливають з рішень Пле
нуму і промови на ньому Генерального секретаря ЦК
КПРС товариша К. У. Черненка».
І доповідач, перший секретар міськкому комсомолу
В. Кулик, і виступаючі підкреслили, що комсомольці і
молодь міста, як і всі радянські люди, одностайно під
тримали рішення лютневого і квітневого (1984 р.) Плену/лів ЦК КПРС. На рішення партії юнаки і дівчата від
повідають конкретними трудовими справами. 132 ком
сомольсько-молодіжні колективи, більше трьох тисяч
молодих робітників міста перевиконали плани і соціаліс
тичні зобов’язання першого кварталу ц. р. Десять КМК
достроково справилися із завданнями одинадцятої п’я
тирічки. Ділом відповідаючи на заклик партії і підтри
мавши ініціативу кращих комсомольсько-молодіжних
колективів республіки, тисячі молодих трудівників зо
бов’язалися в нинішньому році підвищити продуктив
ність праці на один процент і знизити собівартість про
дукції на 0,5 процента.
Учасники пленуму говорили про шляхи і резерви, які
є в комсомольських організаціях міста по дальшому
зростанню продуктивності праці, збільшенню внеску
кожної молодої людини у виконання завдань четвертого
року і п’ятирічки в цілому. Було, зокрема, зазначено,
що комсомольським організаціям треба більше уваги
приділяти роботі КМК, сміливіше впроваджувати бригад
ний підряд, зміцнювати трудову і виробничу дисциплі
ну. В організаторській роботі.необхідно зосередити ува
гу на бойовитості комітетів комсомолу, вдосконаленні
їх стилю і методів роботи.
В роботі пленуму міськкому комсомолу взяли участь
і виступили на ньому перший секретар Кіровоградського
міськкому Компартії України В. О. Сокуренко і перший
секретар обкому ЛКСМ України І. О. Шевченко.

ВАХТА ПАМ'ЯТІ

дання. У дні Вахти нам’я
ті і миру молоді механіза
тори трудяться з високим
трудовим запалом і на.
І ЗА СЕБЕ.
тхненням. На польових
роботах значно перевпко.
І ЗА ГЕРОЇВ
пали норми виробітку спіл
Червоний куток комсо чани Олександр Панферов,
мольсько-молодіжної трак Микола Головач і молодий
торної бригади колгоспу кандидат у члени партії
імені Калініна. На видно Володимир Лісничий. А
му місці вивішено стенд з червоний прапорець лідера
портретами братів Василя соціалістичного змагання
і Олександра Хомутенків. майорить на тракторі ком
Колектив бригади вирі сомольця Володимира Рушив зарахувати земляків денка.
до свого складу і викову
В. МИЗІН.
вати за них виробничі зав Новоукраїнський район.

2 стор.
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«Молодий комунар» —
СЬОГОДНІ — ДЕНЬ ПРЕСИ

У ці травневі дні редак
ційна пошта як ніколи ба
гата. Бо крім повідомлень
про звитяжну працю мо
лодих хліборобів і ударни
ків п’ятирічки на заводах
і фабриках, крім заміток
при культурне життя в об
ласті і напружені спортив
ні змагання на легкоатле
тичних доріжках, мототрасах і стадіонах, окрім пов
них конвертів із віршами
чи піснями і фотоілюстра
цій на конкурс газети,
окрім листів із поміткою
на конверті «Вітрила»,
«Діалог»,
«Ерудит» —
окрім цієї багатої і цікавої
кореспонденції сьогодні на
редакційні столи лягають
ще й листівки від наших
позаштатних авторів. Чіь
тачі вітають свою газету
з Днем преси.
У ці травневі дні, взаєм
но поздоровляючи свій ав
торський актив, як ніколи
вдячно думаємо про ваго
мий внесок у справу вихо
вання підростаючого поко
ління, який робите ви, на
ші шановні і найголовніші
кореспонденти,

Власюку, Ірині Підопрпгорі, Науму Добріпу, Рома
нові Даіідакулову, Сергієві
Колесникову, Зої Татаровій, Юрію Іванову, Воло
димиру Євгснспку, Михай
лові Н’ожнову, Анатолієві
С а рже вс ько м у,
Ми ко л і
Литвинову,
Анатолієві
Крупському, Ігореві Крикуненку, Валентині Подобпнській,
Олександрові
Поповкіну,
Володимир}
Поліщуку з Кіровограда,
Аллі Семендяєвій, Олек
сандрові Різи ячейку, Ва
лентині Стах з Голованівського району, Вячеславу
Сокуренку
і
Борисові
Слюсарю із Світловодська,
Олександрі Ромаиовій і
Валерію Чалому із Долинської, Кузьмі Повсльку,
Миколі Чабану, , Михайлу
Івашківу, Клавдії Башлпковій, Олесі Єременко, Вя
чеславу
Колесникову з
Олександрійського району,
Катерині Кобзар і Вірі
Кордюковііц Надії Бужан,
Валерію Горенку із Вільшанського, Іванові Пальку,

Олександрові Гавриленку
і Володимиру ЛашКулу з
Бобрннецького, Миколі Кщрилеику з Онуфріївського, Василеві Білошапці і
Борису Ярмоленку з Олек
сандрійського,
.Василеві
Кудрі, Георгію Поздияку,
Григорію Красному із Маловисківського,
Тетяні
Мельниченко, Петру Цимаховському з. Новоархангслбського, Костянтину Лесьєву і Наталі Сич з Гайворонського, Володимирові
Призу, Миколі Литвиненку, Віктору Шульзі, Ми
колі Сухов}' з Новомиргородського,
Анатолієві
Кримському і Ользі Бон
даренко з Кіровоградсько
го, Ніні Савенко, Антонімі
Ящпшиній з. Устпнівського, Ользі Сігаєвін з Новоукраїнського, Надії Гребе
шок, Леонідові Дмитришину, Ользі Чабанюк із .
Ульяновського районів.
Ми бажаємо вам, дорогі
друзі газети, міцного здо
ров’я, щастя. Хай вас не
покидає натхнення, хай
вам твориться і пишеться.
Сподіваємося, що в газеті
з'являтимуться нові і нові
імена позаштатних авторів.
З Днем преси, шановні
наші помічники!

нострічка «Наша Тамара
Іванівна» теж була відзна
чена на обласному кон
курсі.
Кор.: — В чому зи бачи
те свій успіх? Що б пора
дили колегам — фотоко
респондентам, фотоамато
рам?
Андрусенко: — Цікаву
композицію знайти нелег
ко. І на художнє осмислен
ня образу треба немало
творчої думки, узагаль
нення. Щоб зробити ори

гінальний знімок, треба
наперед побачити ракурс,
і неодмінно слід бути зав
жди серед людей, в не
повторному світі природи.
Люблю
фотографувати
людей з добрими і щири
ми очима. Очі — це від
блиск світла душі.
З фотоапаратом не роз
лучаюсь . ніколи. Навіть
після виконання редакцій
ного завдання. Дуже люб
лю мандрувати берегами
річки, в степу, лісі.

За пристрасне слово

них джерелець, — так не
може газета виходити у
світ без допомоги наших
громадських, позаштатних
авторів. Це правило давнє
і ніколи не' зживе себе.
Ми, журналісти молодіж
ної газети, і позаштатні
автори, по-різному знахо
димо один одного. Та спра
ва не в цьому -г головне,
щоб була від цієї співпра
ці користь читачеві.
Зовсім недавно на шпаль
тах’нашої газети з'яви
лись публікації інструкто
ра Олександрівського рай
кому комсомолу Василя
Нечая. Сьогодні багата і
різноманітна ; інформація
надходить із цього району,
інформація потрібна. Бо
добре слово зі сторінок га
зети про сумлінного тру
дівника чи відмінника в на
вчанні окрилює, наснажує.
Багато років йдуть хоро
ші нариси, оперативні ре
портажі, дотепний гумор із
Як не може велика ріка Новомиргородського ра
існувати без малих струм йону від ветерана учитель
ків, ручайків і геть дріб- ської ниви М. О. Стояна.

Микола Олександрович не
тільки сам пише в газету,
а й виховує молодих робсількорів — з пристрасним
словом літописця сьогод
нішньої доби звертався він
торік па зльоті позаштат
них активістів «Молодого
комунара» до юнаків і дів
чат, звертається на місцях,
куди приводять його жур
налістські стежки.
Проблемні роздуми на
теми економного викори
стання ресурсів, про дос
від передових комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів міста Світловодська не
перший рік надсилає до
редакції робітник Світловодського заводу чистих
металів Сергій Тишко. Ло
го виступи завжди акту
альні, а тому знаходять
дорогу до читача.
Часто буває в редакції
заступник директора об
ласної бібліотеки для ді
тей імені А. Гайдара, член
міської літературної студії’
«Сівач» Ангоніна Корінь,
її рецензії на поетичні і

прозові книги письмеїиіпків-земляків,
......
ОГЛЯДИ
(ЮШТП
заочної студії «Сівач», ію-

відомлення про справи біб
ліотечні в області, вірші,
фейлетони і пародії не раз
відзначалися па редакцій
них летучках, привертали
увагу читачів.
Про кожного нашого ав
тора можна говорити бага
то. Бо це справді цікаві
люди. Сьогодні ми дякуємо
їм за те, що зі своїми дум
ками, пропозиціями, пора
дами вони звертаються на
самперед до своєї обласної
молодіжної газети.
Ми дякуємо за пристрас
не публіцистичне слово,за
активну робсїлькорївську
діяльність Валентині Де
вочкой Людмилі Крамарен
ко, Володимирові Решет
никову, Тетяні Смазі, Володимнру, Вакулпчу, Оле
ні Кецько’ Анатолієві Курганському, Володимирові
Базплевському, Василеві
Переверзеву, Любові Щер
бині, Миколі Рибалку, Іва
нові Братчеику, Вікторові

організації дозвілля
лоді. А як тепер?

мо

Андрусенко: — На гро
мадських засадах продов
жую працювати як режи
сер театрального колек
тиву Малинівського будин
ку культури. У минулому
році поставив
вистави
«Ясонівські молодиці» та
«Трибунал»
за п’єсами
Олександра Підсухи.'та
Андрія Макайонка. Обидві
відзначені грамотами об
ласного відділу культури.
Крім цього, керую люби
На знімках, що надіславше. Андрусенко на редакцій
тельською
кіностудією. ний конкурс:
Операторська і. режисерА Микола Петрович Ворона працює фельдшером Но-

ська робота мене неабияк востародубської амбулаторії Петрівського району. А по
захоплює. І це захоплення го дружина Надія Гіолікарпівна — медсестра районної
передаю своїм молодшим лікарні. Обоє — учасники Великої Вітчизняної війни,
друзям — школярам. Кі- А Додому!.,

Фотокореспонденту петрівської районної газети «Тру
дова слава» Сергію Андрусенку — 27 років. Десять із
них він активно співробітничає в «Молодому комунарі»,
є пашим громадським кореспондентом. Напередодні Дня
преси наш кореспондент взяв інтерв’ю в С. Д. Андрусенка.

до
КРАСИ

Кор.: — Яка ваша улюб людьми. У дні 40-річчя оизлена тема, кого частіше волення району від ні сторінках «Молодого ко
фотографуєте?
мецько-фашистських
за мунара» вже були опублі
Андрусенко: — В моєму гарбників зробив серію ковані портрети молодих
архіві найбільше фотознім репортажів з мітингів біля ^гвардійців • п’ятирічки —
ків з дітей. Коли б не по- пам’ятників, з уроків муж робітників, хліборобів, тва
їхаз у села району, неод ності, із зустрічей ветера ринників.
Кор.: — Як відомо, ви
мінно завітаю з дитячий нів війни з молоддю. Ві
садок, школу. Як приємно дібрав, на мій погляд, ці за освітою клубний праців
бачити щаслизі дитячі очі, каві роботи для обласної ник, брали активну участь
котрі милуються сонцем! фотовиставки, що присвя у художній самодіяльнос
Радістю для мене є й зу чуватиметься 40-річчю Ве ті, допомагали місцевим
комсо
стрічі з колишніми фрон ликої Перемоги. Третя те культармійцям і
товиками, цими мужніми ма — людина праці. На мольським активістам в

7 ТРАВНЯ

ДЕНЬ РАДІО

«У нашому випуску
Кожного понеділка, коли
вся школа шикується на
загальну лінійку, з дина
міків звучать знайомі го
лоси дикторів шкільної
радіогазетп 'учнів 9 «Б»
класу Людмили Штоііко та
Василя Цій,ібала: «Увага!
йвага! Говорить шкільний
радіовузол... Сьогодні у
випуску Вину
радіогазетп —
традиц
авяя. Але в ішиішньому навчальному ро
ці всі відчули зміни в ро
боті радіогазетп, помітили,
так би мовити, перехід її
на вищий ступінь органі
зації діяльності.
Протягом навчального

року здійснюється близь
ко сорока планових ви-,
пусків. Крім того, газета
активно відгукується на
важливі події в країні, ра
йоні і школі (розповідає
про участь учнів у трудо
вих десантах, здобутки
спортсменів школи тощо).
Кілька слів про компо
зицію газетного випуску.
Основне навантаження ля
гає на передові статті. Ось
теми деяких: «Ленінський
урок», «Велике щастя —
бути громадянином СРСР»,
«Закон — про нас, ми —
про закон», «Продовольча
програма — наша ударна
справа», «День юного ан-

тифашпета», «Наші вчите.
лі», «Успішно скласти ек.
заменії — твій обов’язок
перед
Батьківщиною»,
«Допомога колгоспу «Іс
кра», «За бережливе став
лення до природи».
Не залишаються поза
увагою і червоні дати на
календарі та ювілеї видат
них людей — державних
діячів, письменників, уче
них. Цікавими були пере
дачі, присвячені Дню Ра
дянської Армії і Військо
во-Морського Флоту, 114-й
річниці з дня народження
В. І. Леніна, 80-річчя з дня
народження А. П. Байда
ра, Міжнародному жіно-

»

. чому дню, комуністичному
суботшіку.
Завжди уважно слухає
учнівський колектив ін
формацію іїро підсумки со
ціалістичного
змагання
між комсомольськими гру
пами, піонерськими заго
нами і жовтенятськпмп
класами. В одних на облнччях з’являється радіс
на усмішка при повідом
ленні про зайняті ними
кращі місця, в інших — зо
середження і роздуми при
повідомленні про «хвосто
ві» місця класу.
Не менш цікаво сприй
мається і рубрика «Вісті з

класів». Сюди включаю,
ться і матеріали, подані
класними кореспондента
ми (у нас їх іназивають
«класкорами») про най.
кращі справи протягом
тижня в класах,, гуртках,
спортивних <секціях, про
успіхи учнів у шкільних,
районних і обласних олім
піадах, про цікаві екскур
сії па підприємства сели
ща і району, про зустрічі
з ветеранами війни і праці
тощо.
Газета падає трибуну і
дебютантам,
тим,
хто
вперше пробує своє перо.
Неодноразово звучали в
передачах вірші авторівпочатківців Надії Матюхіної, Людмили Шкіпдср,
Оксани Ткаченко.
Жоден випуск не вихо
дить без критики, тому не

раз і не одному учневі до
водилось червоніти .перед
своїми товаришами за по
рушення дисципліни, за
пропуски і запізнення на
уроки, за двійки, за неви
конане те чи інше дору
чення.
Хто робить радіогазету?
Основну частину матеріа
лів постачає клас, що чер
гує протягом тижня, актив
газети. Постійними автора
ми є Світлана Костенко,
Іппа Яспненко, Ольга Яро
ва, Ніна Овчаренко, Гали
на Ярема, Люба Гамеико.
Радіогазета — паш на
дійний помічник у навчан
ні,’ у суспільно корисній та
виховній роботі, в органі
зації дозвілля.
Б. ЯРМОЛЕНКО,
вчитель Олександрів- ■
ської СШ № 1.

5 травня 1984 року

«Молодий комунар»
ОПЕРАЦІЯ «ЗГАДАЙМО ВСІХ ПОІМЕННО»

ОБЕЛІСКИ
Нині в області триває операція «Згадаймо всіх по
іменно», присвячена 40-річчю Великої Перемоги.
Комсомольські організації, включившись в цю патріо
тичну акцію, ведуть пошук нових матеріалів про героїв-земляків, визволителів нашого краю від німець
ко-фашистських загарбників, обладнують експозиції
в музеях і кімнатах бойової слави, упорядковують
меморіальні кладовища, беруть участь з оновленні
обелісків.
’*•
Сьогодні ми починаємо публікацію матеріалів про
вихованців обласної комсомольської організації, які
здійснили подвиги на фронтах Великої Вітчизняної
війни. їм встановлено пам’ятники, їх імена викарбувані па меморіальних дошках, стелах Слави, про них
розповідають музейні експонати.

1. МАТРОСІВЦІ
ЧИТЕЛЬ

приніс

на

мужності газе
Втуурок«Правда»
за 27 жовт

Змістовно проводять своє дозвілля ^молоді трудівники колгоспу «Росія» Кірово
градського району. Вони беруть участь у гуртках, художньої самодіяльності; комсо
мольські активісти.разом з культармійцями влаштовують вечори відпочинку, зустрічі
з цікавими людьми, усні журнали, тематичні перегляди художніх кінофільмів.
Чи не найбільшою популярністю в аджарців користується хоровий колектив бу
динку культури, якому п’ять років тому присвоєно' звання народного.. В ньому спі
вають цілі хліборобські сім’ї, вчителі місцевої школи, медики, спеціалісти і керівники
господарства.

На знімку: керівник народного самодіяльного хору будинку культури кол
госпу «Росія» Б. В. ПРИТУЛА з кращими співаками аматорського колективу.
Фото В. ГРИБА.

ВІЗЬМЕМО
В СУПУТНИКИ
ЗАВЗЯТТЯ
Учасниками зустрічі з випускниками, які виявили ба
жання працювати в тваринництві (вона відбулася в Киє
ві у ЦК ЛКСМУ), були і представники нашої області —
Лілія Нестсрчук з Глодо.ської середньої інколи ІІовоукраїнського району, заступник командира загоні' юних
тваринників «Молодість», і Сергій Єзсєєв — старшоклас
ник Чечеліївської десятирічки ГІегрівського району, бри
гадир учнівської, виробничої бригади. Наш кореспондент
О. Скиртань попросила школярів розповісти про те, яким
було для них минуле трудове літо, чому вони вирішили
обрати- сільськогосподарські професії.
Лілія НЕСТЕРЧУК-,—Якось
трохи не з руки згадувати
минулорічні успіхи,, коли
до наступного трудового
'літа лишається зовсім не
багато часу. Але хочеться
повернутись
до черзня
1983-го, бо саме він став
початком народження у
нашій десятирічці загону
юних тваринників. На загальношкільних
комсо
мольських зборах 44 учні
виявили бажання працю
вати в цьому загоні, кож
ному була вручена комсо
мольська путівка. Першо
го червня наша «Моло
дість» приступила до ро
боти.
На фермі нам сподоба
лося відразу. Бо вперше
по-справжньому
відчули
себе дорослими, побачи
ли, що нам вірять. Прав
ління місцевого колгоспу
імені Фрунзе виділило на
шому загонові корівник. І
кожного, хто приходив на
ферму, зустрічав великий
плакат, який повідомляв,
що тут працює загін юних
тваринників. Доярки, .за
чиїми групами ми догля
дали, відпочивали у від
пустках, а нам тепер тре
ба було ділом
довести,
що роботи не боїмося і
працювати вміємо.
22 члени загону на. ці
лий місяць стали доярами
і доярками, шістнадцяте
ро — пастухами,
а ще
шестеро підвозили корми
худобі.

Отак і працювали. Зви
чайно, було важко, прихо
вувати нічого, але сама
думка про те, що працює
мо нарівні з дорослими,
підносила у власних очах.
Між хлопцями й дівчата
ми організували соціаліс
тичне змагання, тож пасти
задніх ніхто не хотів. Під
сумки
змагання серед
доярок підбивалися що
дня після вечірнього доїння. Результати висвітлю
вались на дошці показни
ків, а переможцеві‘вручав
ся перехідний вимпел. У
Лариси Чуйко мама пра
цює дояркою, тому той
факт, що саме Лариса ста
ла першою у соціалістич
ному змаганні за місяць
нашої роботи, нікого не
здивував. Від матері пере
далась їй любов до цієї
нелегкої справи. Леонід
Тофан і Сергій Наливай
ко, певно, теж стали доя
рами, тому, що не раз до
помагали матерям пора
тися біля корів.
Надоїли ми 60 тонн мо
лока, доглядаючи 270 ко
рів. Пастухи наші випаса
ли 550 голів рогатої ху
доби. Отак і минув місяць
роботи. Але багато хлоп
ців і дівчат залишились
працювати ще, хто місяць,
а хто й до кінця канікул.
Допомагали рідному гос
подарству, як могли.
Я була дояркою всі три
місяці. На. цій же фермі
працює моя сестра Алла,

Після закінчення серед
ньої школи вона поїхала
до міста, але невдовзі по
вернулася додому і осГь
уже майже рік порається
біля корів. Думаю, сестра
не помилилася, прийняв
ши таке рішення. Тому
вважаю, що й мій вибір—
не випадковий.

Тепер ось закінчується
навчальний, рік. Незаба
ром — літня
трудова
чверть і я вірю, що «Мо
лодість» працюватиме ще
краще, ніж у минулому
році.

Сергій ЄВСЄЄВ: У нас,
на жаль, не було стаціо
нарного місця роботи, як
у хлопців та дівчат із І лодоської середньої школи,
однак вважаю, що попра
цювали ми теж непогано.
Більшість членів шкільної
виробничої трудилися в
садово-городній
бригаді
колгоспу «Перше травня».
Ми доглядали за помідо
рами, огірками, капустою,
починаючи від висаджен
ня розсади в грунт і закін
чуючи збиранням овочів.
Світлана Лавецька, Вале
рій Луценко, Іван Басараб,
Лілія Дяченко та ще бага
то інших хлопців і дівчат
щодня
перевиконували
□станозлені норми. Знаю,
що у бригаді ними були
задоволені.
Кілька хлопців випасали
колгоспну
худобу.
Ми
організували такі дві мінібригади: Іван Жуган, Юрій
Скрипник і Анатолій Яре
менко доглядали 80 бич
ків, а Юрій Ковальчук, Ми
кола Рогожко і я — 180
нетелей. Добивалися хоро
ших приростів живої ваги.

Коли закінчився місяць
нашої
роботи,
багато
хлопців і дівчат і потім
працювали в полі,-на току,
допомагаючи колгоспни
кам збирати врожай, за.
готовляти корми для ху
доби. Василь Хортюк, на
приклад, був у свого батька-комбайнера
помічни
ком.

Цієї весни я закінчую
десятий. Як і багато моїх
однокласників,
вирішив
присвятити
своє життя
сільському господарству,
Знаю, що Василь Бабенко,
Микола Стець, Микола Ро
гожко, Василь Хортюк за
лишаються працювати в
рідному селі. Землі по
трібні наші молоді руки,
тому в супутники беремо
завзяття і сумлінність.

ня 1971 року і прочитав
повідомлення:
— Мурманське морське
пароплавство поповни
лось новим теплоходом,
збудованим
на верфі
міста Ростока Німецької
Демократичної Респуб
ліки. Потужний сухогруз
названо іменем 15-річного
героя-піоиера Толі
Комара, який бився з
фашистами, в 1943 році
повторив подвиг Олек
сандра
Матросова. В
перший рейс теплохід
«Толя Комар» вийде в
канадські порти.
...Це сталося в листо
паді 1943-го на підступах
до Онуфріївни. Взвод
молодшого
лейтенанта
Колесникова
отримав
завдання пройти ворожі
заслони і виявити в тилу
гітлерівців їхні вогневі
точки. В степу вирувала
осіння злива. 1 сміливці
без особливих перешкод
пробиралися передови
ми позиціями ворога. Ось
ржє й узлісся, за ним —
нейтральна зона. 1 рап
том темряву розсікли
вогневі блискавиці. Заго
ворили фашистські авто
мати і кулемети. Розвід
ники зрозуміли — вони

ться на кулеметне гніздо
з гранатою.
На ранок, маючи доне
сення взводу Колеснико
ва, радянські воїни пі
шли
знову в наступ.
Онуфріївну було визво
лено від окупантів. Біль
ше 50 визволителів було
поховано в братській мо
гилі. А могила Толі Ко
мара, якого посмертно
було нагороджено орде
ном Вітчизняної війни
1-го ступеня, там, де він
зробив останній стрибок
в безсмертя — за життя
своїх
бойових друзів.
Школярі зі своїм учите
лем виходять на оновле
ну вулицю. І прямують
в степ — до пам’ятника
піонера з м. Слав’янська
Толі Комару. Щоб дати
клятву на вірність Віт-'
чіізні.
* * *
ЕРШЕ бойове хрещен
ня комсомолець Ар
мія Маціта отримав на
берегах річки Реут. Виз
воляв Румунію, Польщу.
1 ось уже Берлін. Минув
рік, як вій ходить в ата
ку. 1 за цей час жодної
вісточки від матері, дру
жини. Як там маленький
' Сашко? Чи живий бать
ко, який пішов на фронт
влітку 41-го?
Відділення ' сержанта

П

повинні знищити цю вог
неву точку. До неї на
ближається Прокопенко,
а Керім і Архип прикри
вають ного автоматним
вогнем. Іван кинув дві
гранати. Кулемет
на
якусь мить замовк. Про
копенко припав до бруку,
стікаючи кров'ю. Архип
намагався зробити йому
перев’язку. А звідусіль
уже линуло переможне
«Ура!». У цю мить дзот
знову сипнув смертель
ним полум’ям. Назад во
роття немає. Маніта під
водиться на коліно, ки
дає останню гранату• і
знову повзе вперед. Там,
де була вогнева точка,
снується дим. Поранений
сержант зводить автомат
і падає знесилений па па
рячий камінь. Підводіггь
голову, а з дзота знову
зблиски вогню. Фашисти
продовжували стріляти.
Ще б одна граната. Але
її він не в силах кинути.
І десь взялася та сила,
вона підняла сержанта
на ноги, і він кинувся на
дзот грудьми, всім тілом.
Грамоту Героя Радян
ського Союз}’ отримала
мати
Архипа Пелагія
Микитівна. Про його по
двиг розповів лозуватцям
однополчанин матросівця Г. О. Бондаренко.
І перті експонати сіль
ського музею, що відкри
вався в Лозуватому Уль
яновського району, —
розповідають про земляка-матросівця — ного
листи, газетні публікації,
фотографії. Поруч вели
ка картина — сержант
/Ланіта йде в останню
атаку з автоматом в ру
ках.

Пам’ятник комсомольцю Костянтину Омеляненку, який, повторив подвиг Олек
сандра Матросова на підступах до станції Павлиш Онуфріївського району.
Фото М. САВЕНКА.

у ворожому кільці, яке
звужувалось і звужува
лось. Бій був затяжний.
Ще кілька хвилин і їх
схоплять. Магазини ав
томатів розвідників по
рожніли. Закінчувались і
гранати. А треба обов’яз
ково прорватись до сво
їх — в планшеті Колес
никова карта з познач
ками вогневих точок гіт
лерівців. Здавалося, роз
відників вже ніхто не
врятує. З усіх сторін на
ближаються до них авто
матники. Місце для про
риву одне — там, де ку
леметне гніздо. А воно не
змовкає. Найближчо до
нього Толя Комар. Ось
він повзе назустріч вог
няній виході. Ривок — і
юний розвідник кидає

Манітн готувалось взяти
новий квартал. І раптом
Архнпу принесли неве
личкий трикутник. Лист
від Олени. Радість —
Сашко вже навчився хо
дити. Живий батько —
десь на Уралі гоїть свої
рани. А старшин брат за
гинув смертю героя в по
вітряному бою...
Немає вже в нього бра
та. а він живий. Він по
винен по.мстнтнся за ньо
го проклятому фашисту.
Ворожі позиції атакує
весь батальйон. А площа
в перехресному вогні —
гітлерівці стріляють з ві
кон, підвальних пройм.
Але найбільша небезпе
ка — дзот. Іван ГІрокопеико, Керім Руєтанов і
Архпп Маніта будь-що

Під час святкування
65-річчя-з дня народжен
ня Ленінського комсомо
лу в селі Лозуватому
відкрили пам'ятник ге
рою. Гірлянду Слави до
ного підніжжя поклали
призовники Сергій Чаповськіш, Михайло Козішкурт, Василь Яровенко
і Юрій Буран. А напере
додні син героя Олек
сандр вручив їм приз іме
ні Архива Манітн, який
вони вибороли під час
л турніру з'військово-при
кладного багатоборства.
Воші, майбутні воїцн;
були готові до подвигу...

М. ШЕВЧУК.

(Далі буде).
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ОБРЯДИ НАШІ, РАДЯНСЬКІ

І весілля, і зорини
За підсумками минулого року колектив Новомлр- ством, перед Радянською
державою. Нагадати про
городського відділу загсу однії із переможців облас те, якою ціною дісталися
поколінню
ного огляду-конкурсу обрядових свят. Сьогодні ми нинішньому
матеріальні й духовні бла
пропонуємо розмову нашого громадського кореспон га, що дає їм наш народ.
Тому щоразу на реєстра
дента із завідуючою відділом О. А. Мережко про ро
ції виступають перед мо
боту по упровадженню в І Іовомиргородському райо лодими найавторитетніші
люди міста і сіл району,
ні повіте радянських обрядів.
найчастіше — депутати
районної та сільських Рад,
НОР.: — Віднедавна всі
Нам, працівникам загсу, ветерани війни і праці. З
обрядові свята у вашому самим завжди хочеться, їхнім
добрим напутнім
загсі проходять з участю щоб весілля чи інше яке словом молоді й вступа
Еоналької групи...
сімейне свято пройшло, ють у самостійне життя.
по-святковому,
НОР.: — Про видовнщО. А. МЕРЕЖКО: — Так. справді
радість. Тому ність і святковість реєстра
До її складу ввійшли ве принесло
ції шлюбу у вашому загсі
терани війни та праці спі постійно дбаємо про ви свідчить, певно, й те, що
користання яскравої атри
вак Тимофій Омелянович бутики, створення гарних до вас нерідко приходять
Опальченко, баяніст Олек сценаріїв, їх вдосконален із заявами молоді люди, які
сандр Карлович Помпа, з ня. При цьому слідкуємо і живуть в інших містах?
О. А. МЕРЕЖКО: Як пра
молодших — Любов Ко за тим, аби поряд з но
лісник, яка працює секре вим, радянським, зберег вило, це ті хлопці та дівча
тарем районної організа лося все краще, що є у та, котрі виросли в Новодавніх народних обрядах; миргороді. І нас завжди
ції товариства «Знання», маю на увазі збереження радує, коли вони хочуть
бібліотекар Галина Моска неповторної
української відзначити таку велику по
ленко, інспектор районно мелодики весільних пі дію у своєму житті, як
го відділу культури Надія сень, одяг хористів тощо. шлюб, саме в рідному
Куницька та інші. Саме їх
Найбільша увага — збе місті. Ну, ось, приміром,
ня в першу чергу заслуга, реженню самого характе недавно у нас взяли шлюб
що останнім часом і мо ру обряду з побажаннями студент з Кіровограда Вік
лодята, і батьки часто дя взаємної любові, чистоти тор Гороб'ченко та фарма
кують нам за організацію
цевт з Одеси Світлана
свята. Та і як можуть не сімейних відносин, вірносМацкул.
Я нині можу з гор
ті
ь
взаємодопомоги,
—
тобсхвилювати, приміром, та
дістю
повторити
їхні сло
то
всього
того,
без
чого
кі слова майстерно вико
не може бути міцної сім’ї. ва про те, що реєстрація
наної весільної пісні:
Весілля — це велика по шлюбу їм сподобалася. А
Не впади, порошино,
дія у житті двох. Це поча- ось недавно у нас відбуло
На весільну стежину.
"ток нового життя, життя в ся комсомольське весілДе зійшлися дві долі
подружжі. Для нас це ще ля — побралися прохідник
в житті.
«Новомиргорододна нагода нагадати мо шахти
В ці хвилини святкові
ська» Анатолій Перешеїн і
лодим
про
їхній
обов
’
язок
На яснім рушникові
не лише один перед од перукар райпобуткомбінаВам єднатись навіки,
ним, а й перед суспіль ту Любов Хомера.
Молоді, молоді!

КОР.: — Наступне після
шлюбу свято молодої сім'ї
— це, як правило, зорини...
О. А. МЕРЕЖКО: Торік
батьки
дев'ятнадцяти з
кожних двадцяти наших
новонароджених побажали урочисто відзначити цю
подію в нашому загсі. Ми
робимо все для того, щоб
батьки всіх без винятку
новонароджених
зверта
лися до нас за організа
цією урочистого обряду.
НОР.: — Чи трапляються
вас при цьому якісь
труднощі/
О. А. МЕРЕЖКО: — На
жаль, так. Зокрема, остан
нім часом у салоні «Обря
довість» нашого побуткомбінату бракує зірочок для
новонароджених. Не на
лагодили ми ще тісних кон
тактів із профспілковими
організаціями підприємств,
де працюють молоді бать
ки. Адже подарунки від
рідного
колективу, від
профкому
підприємства
можна і слід вручати саме
в загсі. Це надасть святу
більшої урочистості, наго
лосить на приналежності
молодих до ударних справ
трудівників нашого міста.
Ще одне наше бажан
ня — це будівництво но
вого приміщення загсу.
Можливо, є резон у ново
му багатоквартирному бу
динку,
який зводиться
шахтобудівельним управ
лінням N2 1, відвести для
служб і обрядового залу
загсу дві—три кімнати. А
ще часто не вистачає атри
бутики для обрядових кім
нат при сільських Радах
нашого району.
Вирішення цих питань
дуже допомогло б нам у
дальшому вдосконаленні
нової обрядовості, в по
ліпшенні обслуговування
сімейних свят новомиргородців.
Вів розмову В. ШУЛЬГА,

КЛУБ

Вся
їхня
родина
МОЛОДОЇ
СІМ’Ї
А ВАША ДУМКА?

ТІЛЬКИ
ДЛЯ СЕБЕ?
«Сім’я починається з ді
тей»,
ці слова належать
Герцеііу. Підготовка мо
лодих людей до ролі ма
тері, батька — одна з від
повідальних завдань су
спільства в його ідеологіч
но-виховній функції. Ллє,
будемо відверті, ми не
завжди надаємо
цьому
першочергового значення.
І як наслідок: часто мо
лоді
люди,
готуючись
вступити на поріг самостій
ного життя, про материн
ство, батьківство думають
в останню чергу. Часом ' і
старші, батьки наставля
ють молоду пару: пожи
віть, мовляв, для себе.
Намагаючись жити ви
ключно для себе, окремі
молоді сім'ї обкрадають
своє щастя. Діти для них—
зайвий клопіт. Чи ж нор
мально це?
А з іншого боку.
Чи
часто ми говоримо про це
молоді так, щоб вона нас
зрозуміла?

У двох минулих випус
НА СІМЕЙНУ РАДУ
ках «Клубу молодої сім'ї»
(№ 15 та № 33) наші чита
чі вели розмову про при
Можливо, цей лист дещо ступатися одне одному.
чини самотності жінок. У виходить за райки розмо
Якщо деякі твердження
названих номерах спою
здаються
вам, шановні чи
ви
суто
про
самітність.
Але
думку з цього приводу ви
словлювали чоловіки. На вони про те, без чого не тачі, дещо категоричними,
стільки втішними були для вирішується ця проблема — можете посперечатися з
жінок ці монологи, допо
авторкою.
Че
може нам зрозуміти лист про взаєморозуміння, про нашою
нашої читачки. •
взаємоповагу і вміння по- каємо ваших листів.

НЕ СКУПІТЬСЯ НА НІЖНІСТЬ
Добрий день, дорога по
друго, газета «Молодий
комунар»!
Прочитала у «Клубі мо
лодої сім’ї» лист О. Дмнтрієва «Головне — мораль
ний затишок». Слова: «А
ми, чоловіки, хочемо ба
чити біля себе ис роздра
товану миттям підлоги
особу, а привітну, врівно
важену жінку, котра вміє
створити в домі не тільки
побутовий, а іі моральний
затишок», — викликали в
мене велике обурення.
Мені 34 роки. ІЗ років
працювала дояркою. Є в
мене сім’я. Думаю, в нас є
два вороги непримиренні—
душа і роки. Серце не хо
че миритися з роками, просить уваги і тепла. Кілька
теплих слів можуть бути
тією рятівною соломин
кою, яку подружжя може
підкинути у ВОГОНЬ, ІЦО ко
лись зігрівав їхні серця, а
тепер почав згасати.
Так, жінка роздратована миттям підлоги. Але ж

ти забув, що і вона при
йшла з роботи, що і в неї
могли б бути неприємнос
ті. А вже до цього миття
вона
встигла
впирати
твою сорочку, напекти пи
ріжків. Старалася, щоб ти,
прийшовши з роботи, не
супив брови, був задово
лений затишком. Але ж
минула година, а то і біль
ше, як ти повинен уже
прийти з роботи, а тебе
нема і нема. Ти забув, що
тебе чекають удома. А во
на робить свою щоденну
роботу і з тривогою погля дає па годинник: «Пови
нен уже бути і нема! А,
може, щось трапилося? А
може, аварія? А може?
— непокоїться кожна жін
ка.
Ти ж у цей час вирі
шуєш з друзями якусь
проблему,
сперечаєшся
про футбол або ще.щось...
І ось ти прибув додому.
Жінка роздратована мит
тям підлоги? Ні, тобою
вона роздратована, а . по

підлогою. А ти спробуй,—
не кричи їй па всю кімна
ту про свою любов, не
обіцяй золотих гір, а прос
то скажи: «Ти втомилася,
Галинко? Дай я винесу
брудну воду, що ти нею
мила підлогу!».
Всього-павсього кілька
слів. І обличчя зразу ста
не привітним, і втоми —
як не було. Ось тобі і вся
моральна атмосфера. Ти
бач, жінка повніша вміти
створити... А що ти сам
зробив для того, щоб у
твоєї подруги було при
вітне обличчя і в домі був
затишок?
Чекаєш, щоб
дружина
готовий, нею
створений моральний зати
шок піднесла па тарілці?
Так не буває. У неї теж е
почуття, про що ви часом
забуваєте, шановні чоло
віки.

У родині Шслсверів ста
ло правилом щовечора ра
зом розбирати пошту. Та
кі хвилини полюбили всі
члени сім’ї: Варвара Іва
нівна з цікавістю перегля
дає сторінки чергового но
мера «Радянської жінки»,
Іван Михайлович читає
«Сільські вісті», над моло
діжною газетою схилилася
десятикласниця Людмила,
дворічна Валя, наслідую
чи дорослих, гортає сторін
ки ілюстрованої книжеч
ки... Зосереджене
об
личчя у шестикласника Віталпка — йому завтра
проводити в класі політіпформацію про життя ра
йону та області. Хлопець
розгорнув свіжий помер
обласної газети «Кірово
градська правда», і рап
том... На першій сторін
ці — Указ Президії Вер
ховної Ради УРСР про на
городження багатодітних
матерів і в ньому — таке
рідне ім’я: Шелевср ’ Вар
вара Іванівна!
Так. цс про його матір,
колгоспницю колгоспу іме
ні Кірова Устипівського
району, яка народила і ви
ховала шестеро дітей і ни
ні удостоєна медалі Мате
ринства 1-го ступеня!
Доля не балувала Варва
ру. Сім’я Салтапів (дівоче
прізвище.В. Щелсвер) рано
залишилася без батька. Не
легко було матері Варвари.
Іванівни у скрутні повоєн
ні роки самій виховувати
восьмеро дітей. Та не зви
кати було Кплині Василів
ні до труднощів. Не з тих.
хто боїться, була вона,
одна з перших комсомолок
села, активістка, передова
колгоспниця,
солдатська
вдова. Таки зуміла підняти
старших на ноги. А потім
померла Пилипа Василівна.
А її найстарша. Варвара,
взялася виховувати двох
менших братів.
— Заміж виходила за
свого Іванка, — розпові
дає вона,.— коли братики
ще малими були. Та чоло
вік не побоявся, взяв мене
-і з таким
«приданим».
Старші брати і сестри до
помагали. Вивели молод
ших в люди.
Хата у Шелсверів —
простора, добротна, гар
но вмебльована. G чим
і гостей почастувати, IIйні Сергій Шелевер уже
працює в колгоспі тракто
ристом. Його шанують за
сумлінність, товариськість,
душевну щедрість. Добре
вчаться у школі семиклас
ник Микола і шестиклас
ник Віталій. lie так давно
повернувся з армії Іван.
Він нині вчиться в Олек
сандрійському культосвіт
ньому училищі. Мріє по
вернутися працювати до
, рідного селища. І дорослі,
і малі діти Шелеверів в
усьому прагнуть бути схо
жими на своїх
" батьків,
’
гор
даться ними. Гордяться
тим, що Варвара Іванівна,
де б не працювала — дояркою, телятиицею, а в
останні 8 років ланковою
рільничої ланки — ' скрізь
була серед перших у тру
ді, стала ударником кому-’
пістичної праці, А Іван Ми
хайлович багато років про

працював механізатором.
Шанований в селі чоловік.
Нині завідує колгоспною'
пасікою.
...Вечірньої пори в про-,
' сторому привітному бу
динку по вулиці Чапаєва
у селищі Устинівці зби
раються всі ІПелевери.
А. ЯЩИШИНА,
громадський корес
пондент «Молодого
комунара».
емт Устинівка.

П. ДУПЛОНОЖЕНКО,
доярка,

с. Вільшанка,
Новоархангельський
район.
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