
Комсомольський привіт,
СЬОГОДНІ —
ОБЛАСНИЙ
ЗЛІТ червоногалстучне
ПІОНЕРІВ

плем’я!

НАГОРОДИ
За плодотворну роботу В||Г<І||а|

по комуністичному вихо- »11 кАНЦ
ванню трудящих Луган
ської області, мобілізації 
їх на виконання завдань
господарського і культурного будівництва і в зв’язку з 5О-річ- 
чям з дня виходу першого номера Президія Верховної Ради 
СРСР нагородила обласну газету «Луганская правда» орденом 
Трудового Червоного Прапора.

* • •
За активну участь у партизанському русі, мужність і стій

кість, виявлені трудящими Чернігівської області в боротьбі з 
ьімсцько-фашистськими загарбниками в період Великої Віт
чизняної війни, і за успіхи, досягнуті в розвитку народного 
господарства, Президія Верховної Ради СРСР нагородила Чер
нігівську область орденом Леніна.
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СЬКОГО ОБКОМУ АКСМІГ

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Рік видання VIII 0 П’ЯТНИЦЯ, 16 ЧЕРВНЯ 1967 р. ©

ХАБАРОВСЬК, 14 червня. 
(Спец. кор. ТАРС). Святково 
прикрашене місто прийняло 
сьогодні гостей з усіх кінців 
країни. Посланці молоді 15 
союзних республік прибули 
сюди на всесоюзний зліт 
молодих передовиків ви
робництва, на свято юності 
з нагоди 35-річчя Комсо- 
мольська-на-Амурі.

Свято 
пояостї 
на березі 
Амуру

Господарі міста—молодь 
заводів і фабрик, воїни — 
приймали у себе гостей. По
тім делегати зльоту пере
правилися на поромі через 
Амур, поїхали до легендар
ної Болочаєвської сопки 
вклонитися прахові героїв 
громадянської війни.

Увечері всі зібралися на 
одній з найбільших і най
красивіших площ Хабаров
ська, яка носить ім’я Лені
на. Після урочистого мітин
гу молодь міста провела 
делегатів всесоюз ного 
зльоту молодих передови
ків виробництва до набе
режної. Звідси на теплохо
дах «Хабарові» і «Седов» 
посланці молоді країни ви
рушили в Комсомольськ-на- 
Амурі, по шляху, який 35 
років тому пройшли молоді 
будівники міста юності, міс
та, яке стало легендарним.

Ціна 2 коп.

Пленум ЦК ЛКСМ України
Учора, 15 червня, в Киє

ві відбувся III Пленум Цент
рального Комітету ЛКСМ 
України. Його учасники об
говорили доповідь першого 
секретаря ЦК ЛКСМ Украї
ни Ю. Н. Єльченка про ро
боту комсомольських орга
нізацій республіки у зв'яз
ку з переведенням робітни
ків і службовців підпри
ємств, установ і організацій 
на п’ятиденний робочий 
тиждень з двома вихідними 
днями.

Доповідач та ті, що висту
пили у дебатах, відзначали, 
що Постанова ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР і 
ВЦРПС про переведення ро
бітників і службовців на 
п’ятиденний робочий тиж
день з двома вихідними 
днями має велике соціаль
но-політичне та економічне 
значення і є яскравим дока

, ВІД КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ КП УКРАЇНИ, 
ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, 

МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КП УКРАЇНИ 
ТА МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

Кіровоградський обласний комітет КП України, обласна Рада депутатіз трудя
щих, міський комітет КП України та міська Рада депутатів трудящих з глибоким 

сумом сповіщають, що 14 червня 1967 року після тяжкої хвороби передчасно помер 
кандидат в члени бюро обкому КП України, депутат обласної Ради депутатів трудя
щих, голова бюро обласного відділення Спілки журналістів України, редактор об
ласної газети «Кіровоградська правда» Бондаренко Микола Герасимович.

Обласний комітет КП України, обласна Рада депутатів трудящих, міський комі
тет КП України та міська Рада депутатів трудящих висловлюють глибоке співчуття 
сім’ї покійного.

Обком КП України Обласна Рада депутатів трудящих
Міськком КП України Міська Рада депутатів трудящих

зом того, як Комуністична 
партія і Радянський уряд 
послідовно і неухильно до
магаються підвищення доб
робуту трудящих, дбають 
про поліпшення умов їх 
праці та відпочинку. Ці за
ходи в поєднанні з впро
вадженням у життя нової 
системи планування і еконо
мічного стимулювання за
безпечують піднесення за
гального рівня і ефектив
ності виробництва.

Знаменно, що другий ви
хідний день трудящі нашої 
країни одержують в перед
день 50-річчя Великої Жовт
невої соціалістичної рево
люції, яка відкрила нову 
епоху всесвітньої історії, 
епоху краху капіталізму, по
вернула долю людства до 
соціалізму.

Першочергове завдання 
полягає в тому, щоб актив

(ТАРС).

но допомагати партійним і 
господарським органам за
безпечити ритмічну роботу 
кожного підприємства, цеху, 
дільниці, агрегату, при но
вому режимі роботи доби
тися виконання і перевико
нання встановлених планів і, 
соціалістичних зобов’язань.

На Пленумі підкреслюва
лось, що комітетам комсо
молу слід активно сприяіи 
високопродуктивній праці 
кожного молодого вироб
ничника, дбати про те, щоб 
він безумовно виконував 
норми виробітку і виробни
чі завдання, постійно підви
щував свою професійну 
майстерність, виробляв про
дукцію високої якості, праг
нув до суворого режиму 
економії, дотримувався ви
сокої трудової дисципліни, 

(Продовження на 2-й стор).

В НАС У КОЖНОГО В СЕРЦІ ЖАРИНА 
ВІД ВОГНЮ, ЩО В ЗНАМЕНАХ СІЯ, 
ЙДЕ, ДОЛАЄ КОМУНИ ВЕРШИНУ 
ПІОНЕРСЬКОЇ СЛАВИ СІМ’Я.

МИ ПРИЙШЛИ НА ЦЮ ЗЕМЛЮ ТВОРИТИ, 
БО ЄДИНА ДОРОГА — БАТЬКІВ!
НАМ ГРЯДУЩОГО СОНЦЕ СВІТИТИ 
У СУЗІР’Ї ЧЕРВОНИХ ВІКІВ.



2 стор.
№ 71 (771)

У Люди „п ятірка
Пет-

У школах ідуть екзамени

... Па дошку лягає довгий 
ряд формул і знаків. Це деся
тикласник Віталій Гончар чітко 
і впевнено пояснює хід хіміч
них реакцій. А потім, вже в

Харківського політехнічного, 
то в Кіровограді.

На шкільному подвір’ї дере
ва задумливо хитають вітами. 
Вже в котрий раз вони провод-

НА ШКІЛЬНОМУ ПОДВІР ї не чути 
веселих жартів і пустощів. Ще б пак!

Попереду — два-три державних екзаме
ни — і вони, сімнадцятилітні, вже са
мостійні громадяни.

Хвилювалася і Люда Стасишіша. Хоч 
з року в рік вона вчилася лише на- п’я
тірки та й матеріал повторила добре, а 
все ж державний екзамен — не жарт. 
Та все вийшло добре. Дівчина чітко і 
грамотно відповідала на запитання, і 
екзаменатор та асистенти з задоволенням 
виставили Люді п’ятірки.

— Якщо говорити про любимий пред
мет, — чомусь ніяковіє Люда, — то це, 

- перш за все, математика. Не уявляю, як 
дехто може її не любити. Моя мрія — 
вступити до політехнічного інституту.

А от випускниця 
Надя Семениченк о 
про своє майбутнє ін
шої думки.

— Я бувала на екс
курсії на Другому імені
ровського цукрокомбінаті, — 
говорить вона. — і думки мої, 
зараз—там. Попрацюю, а потім 
і учбовий заклад виберу собі 
до душі.

— Вже зараз кожен випуск
ник школи знає, куди проляже 
його життєва стежина, — пові
домляє нам директор О. Г. Со
коленко. — Вчителі, класні ке
рівники не раз бесідували з уч
нями про те, куди піти вчитися 
чи працювати.

коридорі, весело підносить до
гори п’ять пальців. Ясно: «п’я
тірка». Віталія, як і багатьох 
його однокласників, приваблює 
професія інженера. Вже й ін
ститут вибрав. Це — філіал

мають у життя сімпадцятиліт- 
. ніх юнаків і дівчат, мовчки 
бажають їм щасливої дороги.

В. ДІМ1Н.
Олександрівська середня 
школа № 1.

На фото: Люда Стаси шина 
складає екзамен з геометрії 
(праворуч) і десятикласник , 
Віталій Гончар (вгорі) чітко 
оперує хімічними знаками.

Фото В. Ковпака.

Пленум ЦК ЛКСМ України
(Закінчення. Початок 

на 1-й стор.).

найефективніше використо
вував свій робочий час.

Переважна більшіс т ь 
сомсомольських організа
цій республіки правильно 
вирішує ці завдання. Ко
мітети комсомолу Запо
різьких моторобудівного і 
титано-магнієвого заводів, 
Ждановського заводу 
важкого машинобудування, 
Київського заводу «Черво
ний екскаватор», Одесько
го заводу імені Жовтневої 
резолюції, Сумського хім
комбінату, Тернопільської 
швейної фабрики та бага
тьох інших підприємств пов
сякденно піклуються про 
організацію праці молодих 
робітників і робітниць в но
вих умовах, зосереджують 
увагу на причинах невико
нання деякими з них вироб
ничих норм.

Важливим засобом підне
сення трудової активності 
молоді є соціалістичне зма
гання. На Пленумі схвальну 
оцінку дістали комсомоль
ські організації, які соціа
лістичне змагання серед 
молоді організовують ди
ференційовано. Правильно 
роблять комсомольські ор
ганізації Харкова, Львова, 
Одеси та інших міст, які 
проводять змагання за 
звання кращий молодий то
кар, фрезерувальник, слю
сар, влаштовують конкурси 
майстерності молодих.

Одним з основних шля
хів забезпечення високо- 
продуктизної праці молоді 
стало професійне навчан
ня, оволодіння передовим 
досвідом, прогресивними 
методами і прийомами пра
ці. Комсомольські органі
зації мають певний досвід 
створення шкіл, гуртків, 
курсів техмінімумів, де мо
лоді виробничники набува
ють нових знань, вивчають 
передову техніку і прогре
сивну технологію, вчаться 
застосовувати їх на прак
тиці.

Напередодні 50-річчя 
Великого Жовтня серед мо
лоді шириться змагання за 
дострокове виконання пла
нів, високу якість продук
ції, додержання суворого 
режиму економії та береж
ливості. Боротьба за досяг
нення рівня кращих світо
вих зразків, за підвищення 
надійності машин і 
нізмів, змагання за 
продукції з першого

д'явлення і підвищення 
сортності мають ще міцні
ше ввійти в практику ком
сомольської роботи.

На Пленумі йшла мова 
про те, як комсомол Укра
їни здійснює шефство над 
спорудженням 23 найваж
ливіших будов металургій
ної, хімічної, вугільної, наф
топереробної, легкої про
мисловості, енергетики, 
меліорації і водного госпо
дарства. Це відповідальна 
справа. Однак, на цих будо
вах ще багато недоліків.

Промовці особливо наго
лошували на необхідності 
рішуче посилити виховання 
юнаків і дівчат в дусі ви
сокої соціалістичної дис
ципліни. Треба, говорили во
ни, прищеплювати молоді 
високі почуття відповідаль
ності за свою працю і по
ведінку, за честь усього ко
лективу, створювати нетер
пиму обстановку навколо 
ледарів і прогульників, під
давати їх рішучому громад
ському осудові. Комітети 
комсомолу повинні краще 
використовувати різнома
нітні форми ідейно-вихов
ної роботи, ширше пропа
гувати славні трудові тра
диції, повніше розкривати 
творчу роль праці як дже
рела багатства і могутності 
нашої Батьківщини.

На наших підприємствах, 
в колгоспах і радгоспах 
багато ініціативних, само
відданих труді в н и к і в, 
справжніх новаторів вироб
ництва. їх приклад має 
велике виховне значення, 
а досвід — дорогоцінний. 
Кілька років тому серед 
молоді був поширений рух 
під гаслом «Станемо врі
вень з героями!» Він відіг
рав позитивну роль, багато 
молодих трудівників стали 
відомими 
справи.
кам 
Г улій,
Срібній, 
Жиліну, 
іншим 
звання 
ної Праці. •

У зв'язку з новим режи
мом праці і відпочинку 
значно зростає відповідаль
ність комсомольських ор
ганізацій за раціональне 
використання юнаками і 
дівчатами вільного часу. 
Цей час треба використати 
для збагачування молоді 
знаннями, піднесення рів
ня їх професійної майстер-

майстрами своєї 
Активним учасни- 

цього руху Катерині 
Раїсі Пасічник, Ніні 

Вірі Глод, Борису 
Івану Костенку та 

присвоєно високе 
Героя Соціалістич-

ван

меха- 
здачу 

пре-

ності, розвитку талантів і 
організаторських здібнос
тей, гартування організму. 
П’ятиденна відкриває нові 
можливості для посилення 
всієї масово-політичної ро
боти, поліпшення діяльнос
ті клубів і політичних гурт
ків, молодіжних лекторіїв, 
широкого проведення ле
нінських уроків, диспутів і 
дискусій.

Виникає
вказувалось 
посилити політичну роботу 
з молоддю безпосередньо 
за місцем проживання: в 
житлових кварталах, гурто
житках, робітничих сели
щах, а також в місцях ма
сового відпочинку молоді.

Досвід колективів, які 
вже перейшли на новий 
режим роботи, показує, 
що кількість молодих відві
дувачів клубів, палаців 
культури зросла майже на 
третину. На Пленумі док
ладно аналізувалась діяль
ність комсомольської орга
нізації і Палацу культури 
імені Жданова Запорізько
го автозаводу «Комунар».

Це підприємство одним з 
перших на Україні переве
дене на п'ятиденний робо
чий тиждень з двома вихід
ними днями. В зв’язку з 
цим було переглянуто гра
фік роботи Палацу культу
ри. Тепер головне місце в 
його заходах займають пи
тання трудового виховання 
трудящих.

Досвід цього та багатьох 
інших вогнищ культури тре
ба зробити надбанням всіх 
комсомольських організа
цій.

У бюджеті вільного часу 
молоді значне місце посі
дає фізкультура і спорт. 
Необхідно всебічно зміцню
вати основну 
культурного 
вий колектив 
тури.

Робітничі 
гатьох міст республіки ство
рили на берегах річок, в га
ях і дібровах 
чинку, в яких 
вільного часу 
своє 
ня - 
майданчики, 
спортивні площадки, 
нярські бази і інше

Вільний час, підкреслю
валось на Пленумі, — це 
не просту дозвілля окремої 
людини, 'його організацію 
слід пав язувати з підви
щенням Ідейного, культур-

необхідність, 
на Пленумі,

ланку фіз- 
РУху — низо- 
фізичної куль-

колективи ба-

зони відпо- 
проблема 
знаходить 

комплексне вирішен- 
тут розміщені агіт- 

бібліотеки, 
чов-

АДРЕСУ • 
ПОВІДОМИЛИ 
ПІОНЕРИ •
Жінка схилилася над 

могилою. Вітерець поло- 
ше сиве волосся, немов 
намагається розрадити 
вдовине горе. Вона при
летіла з Воронежа, впер
ше за чверть століття 
дізнавшись від піонерів 
села Інгуло-Кам’янки, де 
похований її чоловік, що 
загинув у роки Великої 
Вітчизняної війни.

А поряд з нею — мати 
з далекого волзького міс
та Куйбишева, яка при
їхала вклонитися праху 
сина — В. П. Маслова і 
взяти з його могили гру
дочку української землі.

Вкарбовуються в серця 
юних піонерів щирі ма
теринські слова:

— Нехай ніколи не бу
де війни, щоб не гинули 
батьки і сини, щоб люди 
ніколи не бачили сліз.

М. КУРБАТОВА, 
вчителька.

Новгородківський 
район.

ОСТАННІЙ
ПОДВИГ

секре- 
О. П.

питан- 
відпо-

но-технічного і загальноос
вітнього рівня молоді, її 
участі в громадській роботі, 
фізичним розвитком.

Велику увагу учасники 
Пленуму приділили аналізо
ві досвіду комсомольсь
ких організацій Запоріж
жя, які завдяки постійній 
допомозі комуністів зумі
ли значно активізувати всі 
ланки ідеологічної роботи.

На Пленумі виступив член 
Політбюро, другий 
тар ЦК КП України 
Ляшко.

З обговореного 
ня Пленум прийняв 
відну постанову.

Від імені комсомольців і 
молоді республіки Пленум 
ЦК ЛКСМУ рішуче засудив 
криваву авантюру Ізраї
лю на Близькому Сході, ціл
ком і повністю схвалив Зая
ву керівників соціалістич
них країн, зовнішню політи
ку ЦК КПРС і Радянського 
уряду, спрямовану на при
пинення агресії проти араб
ських країн, негайне виве
дення військ окупантів з 
захоплених ними територій.

Інформацію про реаліза
цію критичних зауважень 
та пропозицій, які вислов
лювались на XX з’їзді ЛКСМ 
України та на 
комсомольських 
ренціях, зробив __
ЦК ЛКСМУ Л. В, Бихов.

В кінці роботи Пленуму 
перший секретар ЦК ЛКСМ 
України Ю. Н. Єльченко 
вручив Почесну грамоту ЦК 
ЛКСМ України інспекторові 
Керченського вок залу 
Кримської області, колиш
ньому секретареві Городо- 
цького райкому ЛКСМУ на 
Львівщині Т. Г. Гавриленко 
(Баляс). Ті ім’я занесене до 
Книги Пошани ЛКСМУ за 
мужність і стійкість, прояв
лені в роки боротьби з ні
мецько - фашистськими за
гарбниками. Перебуваючи 
в концтаборі Майданек, во
на зберегла 
мольський 
пронесла 
ВЛКСМ.

Почесні 
сомолу були вручені ряду 
обласних комсомольських

і групі товари-

обласних 
конфе- 

секретар

свій 
квиток, 
звання

комсо- 
високо 
члена

нагороди ком-

обласних 
організацій 
шів.

У роботі Пленуму взяли 
участь відповідальні пра
цівники ЦК КП України, 
ЦК ВЛКСМ, керівники ряду 
республіканських мініс
терств і відомств.

(РАТАУ).

Смертельно поранений 
фашистський звір чинив 
шалений опір. Гвардійці 
окремого Кіровоград
ського авіаполку завда
вали нищівних ударів по 

вворожих 
І Екіпаж під командуван- 
И ням гвардії 
1 Георгія Бондарева готу- 
И вався до чергового ви- 
3 льоту. В той день коман

диру минуло двадцять.
я — Відправимо гітле- 
П рівцям подарунок, а піс- 
м ля відсвяткуємо, — го- 
И ворив Георгій товари-
■ шам.

Жителі сіл Копанок І 
а Льодяного почули гудін- 
И ня радянського бомбар- 
9 дувальника. Георгій Бон- 
И дарєв разом з трьома 
щ бойовими товаришами 

віз фашистам свій «імен- 
п ний» подарунок.
І І раптом розмірені 
г] звуки мотора змінилися 
Е переривчастим пирхан- 
К ням. Льотчик глянув на 
Н висотомір. Стрілка по-
■ зрадницькому падала 

вниз. Літак почало кида
ти з боку на бік. Треба 
було залишати машину. 
Але внизу відпочивали 
тільки-но звільнені від 
німецької неволі села.

1 То невже смертельний 
вантаж, приготовлений 
фашистам, упаде на го
лови радянських людей?

Георгій подає товари
шам команду стрибати, а 
сам останнім зусиллям 
виводить машину за се-

скупченнях.

лейтенанта

за які заги-
Ми зараз 

але надію

ло. Мить — і вогненний 
смерч освітив рівнину... 
Вранці над мальовничою 
Малою Виссю виросла 
могила...

Відтоді двадцять весен 
відшуміло зливами і гро
зами, над могилою виріс 
обеліск. Юні слідопити 
Маповисківської серед
ньої школи № 3 виріши
ли будь-що розшукати 
рідних відважного льот
чика. Шість місяців не
втомних пошуків, і пошу
ки приводять у Сверд- 
ловськ, на «Уралмаш».

«Дорогі діти, добрі ук
раїнські люди! — пишуть 
Петро Васильович і Ма
рія Юхимівна Бондарє- 
ви, батьки героя. — Як 
хочеться побачити місця, 
які звільняв і 
нув наш син. 
нездужаємо,
побувати на Україні не 
втрачаємо. Спасибі вам 
за всі турботи».

В школі побували гості 
з Уралу, які розповіли 
юним слідопитам про 
батьків воїна. Петро Ва

сильович і Марія Юхи
мівна більше ЗО років 

працювали на «Уралма- 
ш'”- Це їх танки восени 
1943 року в складі 116-ї 

танкової бригади звіль
няли Олександрію. Біль
ше ста чоловік з роду 
Бондаревих і зараз тру- 

Д\/ТЬСЯ На знаменитому 
«Уралмаші». В одному з 
Цехів стоїть перший ви
пущений заводом екска
ватор, на якому слова: 
«Екскаватор імені ди
настії Бондаревих».

о. КОВТУН, 
вчитель Маловис- 
ківської середньої 
школи № з.

Гоголь у Журавлинці
Драмгуртківці Журавлин- 

ського сільського Будинку 
культури здійснили поста
новку п’єси М. В. Гоголя 
«Одруження», в головних 
вч°итель Спектаклі° зайняті 
вчитель Місцевої ВОСЬМИ
РІЧНО! школи п. Базднирєз 
°блшовець рільничої брига
ди Н_ 1 в. Поліщук, тракто-

ристи О. Шкуровський, 
О. Скрипник, А. Русанов- 
ський та інші.

Постановку гоголіаського 
твору здійснили завідуючий 
Будинком культури С. Ян' 
чук та обліковець трактор* 
ної бригади Н. Побережець* 

Л. ПОЛІЩУК.
Голова нівський район.
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Микола Герасимович
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Після тяжкої хвороби на 
53-му році життя перед
часно помер кандидат у 
члени бюро обкому КП 
України, депутат обласної 
Ради депутатів трудящих, 
голова бюро обласного від
ділення Спілки журналістів 
УРСР, редактор обласної 
газети «Кіровоградська 
правда» Микола Герасимо
вич Бондаренко.

Невмолима смерть вирва
ла з наших рядів вірного 
бійця партії комуністів, та
лановитого журналіста і ре
дактора, чуйного виховате
ля журналістських кадрів.

М. Г. Бондаренко наро
дився 15 серпня 1914 року 
в селі
Олександрі вського 
Кіровоградської області 
родині селянина, 
днів своєї 
ності він бере 
участь в 
житті, працює у виконкомі 
сільської Ради, в місцевому 
колгоспі «Комунар». В 1935 
році переходить на журна
лістську роботу. В редак
ціях газети політвідділу 
Трелівської МТС Знам’ян- 
ського району, а згодом 
Єлизаветградківської район
ної газети займає посади 
відповідального секретаря. 
З 1936 по 1946 рік пеоебу- 
ває в лавах Радянської Ар
мії, пройшовши шлях від 
курсанта школи молодшого 
командного складу баталь
йону зв’язку до помічника 
начальника штабу зенітно- 
артилерійського полку. З 
самого початку Великої Віт
чизняної війни і до останніх 
її днів М. Г. Бондаренко бе-

ре участь в боях з фашист
ськими загарбниками та 
японськими мілітаристами. 
Ратний шлях бойового 
командира ознаменований 
багатьма подвигами в ім’я 
рідної Вітчизни. На фронті в 
1943 році

Доніно-Кам'янці, 
району, 

в 
З перших 

трудової діяль- 
активну 

громадському

м. Г. Бондаренко

зв’язав свою долю з Кому
ністичною партією, якій вір
но служив протягом усього 
життя.

Після демобілізації з ря
дів Радянської Армії в 1946 
році Микола Герасимович 
знову віддається улюбленій 
справі — журналістиці. Спо
чатку працює відповідаль
ним секретарем, а потім 
редактором Єлизаветград- 
ківської районої газети.

З 1948 року М. Г. Бонда
ренко навчається у Вищій 
партійній школі при Цент
ральному Комітеті Комуніс
тичної партії України, яку 
успішно закінчує в 1951 ро
ці. Тоді ж він призначається

завідуючим відділом пар
тійного життя редакції «Кі
ровоградської 
1963 році М. Г. Бондаренко 
— заступник 
цієї ж газети, а 
редактор. На цьому відпові
дальному посту він працює 
до останніх днів свого 
життя.

Куди б не посилала пар
тія Миколу Герасимовича 
Бондаренка, він -----------  5
всюди віддавав 
знання, вміння, 
енергію, багатий 
організаторські 
великій справі будівництва 
комунізму. За заслуги пе
ред Батьківщиною в грізні 
роки війни і в час мирної 
праці М. Г. Бондаренко на
городжений орденом Тру
дового Червоного Прапора, 
двома орденами Червоної 
Зірки та медалями.

М. Г. Бондаренко обирав
ся членом Єлизаветград- 
ківського районного, Кіро
воградського міського і об
ласного комітетів партії, де
путатом обласної Ради де
путатів трудящих, . головою 
бюро обласного відділення 
Спілки журналістів УРСР, 
був членом обласного ко
мітету народного контролю.

М. Г. Бондаренко корис
тувався великим авторите
том і повагою всіх, хто з 
ним разом працював і хто 
його знав.

Світла пам’ять про Мико
лу Герасимовича Бондарен
ка — вірного сина Кому
ністичної партії, здібного 
організатора, невтомного 
трудівника і чуйного това
риша надовго збережеться 
в наших серцях.

правди», В

редактора 
з 1964-го —

завжди і 
усі свої 

кипучу 
досвід і 
здібності

М., Кошевський П. С., Валявський І. П., Власова 3. І.,Кобильчак М.
Герман В. М., Добрін Н. Н., Єгоров О. С.. Жмак Д. Т., Жук К. Г., Кате- 
ринчук Б. К.Жовшар Г. П.. Кондратенко М. Т., Корнєєв П. В., Кравченко 
Л. Г., Куроп’ятник М. І., Лесняк М. М., Марченко П. Д., Мостовий А. П., 
Піскунов О. К., Погрібний В О., Рабцун В. С., Редько П. В., Сергієнко 
С. В., Сиволап Д. С., Сиротюк М. Д., Смітюха А. М., Суркін М. П., Суха- 
ревська Н. П., Суханов А. Д., Устинчик О. К.

комісії по організації похорону М. Г. Бондаренка
Комісія повідомляє, що 

труна з тілом Миколи Гера
симовича Бондаренка буде 
встановлена в Палаці куль
тури ім. Жовтня.

Для прощання з покійним 
відкрито доступ 16 червня з 
11 години ЗО хвилин до 14 
години ЗО хвилин.

Винос труни з покійним 
о 15-й годині. Похорон від
будеться на Далекосхідному 
кладовищі.

В РАЙКОМІ-НА
ДОБРОМУ
РАХУНКУ...

Закінчила десятирічку, обрали 
секретарем. Ледь відчула себе на 
цьому відповідальному посту, як 
доручили ще й завідувати клубом.

— Тепер ти, Таню, в селі найпо- 
чесніша людина, — чи то всерйоз, 
чи жартома сказав секретар гіарт- 
організації артілі Олександр Же- 
лізняк.
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Вийшла «Книга про 
справи комсомольські. 
1921 —1941 роки». Про
читавши її, ви дізна
єтесь, як вороги стріля
ли з обрізів у вікна ак
тивістів, як били їх, під
палювали хати, розбива
ли перші машини. Це 
були дуже важкі роки. 
І на боротьбу за нове 
життя, на найвідпові
дальніші ділянки роботи 
йшли комсомольці.

Зараз 
почути 
тання;

часто можна 
від молоді пи- 
«А чи є за-

ТЇИШЕ замайорить за селом білою хус- 
тиною мамина постать, як Васцд^кр 

притьмом кидається їй назустріч. ДАати 
гладить стрижену синову голівку, а він, 
щебечучи, показує новий подарунок. По
ки мама працювала, Василько змайст
рував скрипку. І скрипка, і смичок —• 
як справжні. Радіє мати — вмілі у си
на руки. Он уже кілька мініатюрних му
зичних інструментів в його «господарст
ві», а він мудрує над чимось новим.

Вже Василько став широкоплечим па
рубком, коли над селом повисли чорні 
хмари. Обійняв востаннє матір і пішов 
відбивати ворожу навалу, звільняти 
рідний край від німецьких поневолюва
чів. А коли над Берліном струснув по
вітря останній гарматний залп, закинув 
за плечі немудрі солдатські пожитки та 
й подався додому, на Україну.

Не те вже здоров’я у Василя Івано
вича — підірвала його війна, порівняно 
молодий чоловік став пенсіонером.

А руки-тужили за працею, за справж
німи ділом.

Щоб ракети 
летіли далі
Згадав Василь Іванович Запорожець 

своє дитяче захоплення і прийшов до 
Аджамського будинку піонерів. Так з’я
вився в гуртку «Умілі руки» новий керів
ник.

Василь Іванович з гордістю показує 
витвори юних умільців. Ось, як на 
справжньому полігоні, вишикувались, 
поблискуючи крилами, червонозорі літа
ки. Немало праці і видумки вклали в 
їх створення восьмикласник Микола 
Черненко, шестикласник Іван Кухта й 
інші. Та з особливою любов’ю розпові
дає Василь Іванович про своїх «кос
монавтів».

— Хлопців уже не задовольняє стан* 
дартна конструкція ракети, — говорить 
він. — Гриша Придибайло, наприклад, 
сконструював нове сопло до своєї експе
риментальної моделі. Перша невдача йо-

Т> КИТАЙСЬКІЙ пресі опуб- 
" ліковано постанову Шан
хайського «революційного 
комітету», створеного чо
тири місяці тому замість 
конституційного органу вла
ди — Народного комітету 
Шанхая. В постанові твер
диться, що після того, як 
владу в місті взяло у свої 
руки «з'єднання сил трьох 
сторін» (хунвейбіни і цзао- 
фані, представники армії 
і кадрові працівники, які 
підтримують Мао Цзе-дуна), 
в Шанхаї нібито створилась 
«прекрасна обстановка» і 
перед ним відкрилося «світ
ле майбутнє».

Однак зміст постанови і 
директивні вказівки, які в 
ній є, не підтверджують

Кожен день приносив усе нові й 
нові турботи, менше ставало віль
ного часу, недосипала, бо за день 
слід було зробити безліч невід
кладного.

Зранку спішила на ферми, в 
бригади, відшукувала групкомсор- 
гів, нагадувала їм, що завтра кін
чається строк сплати членських 

внесків; до обіду просиджувала в 
бібліотеці — незабаром змагання 
КВК, а теми ще не підібрано; по
спішала відкрити клуб, випускала 
стіннівку, писала протоколи засі
дань комітету та зборів, складала 
плани робіт, а ночами до півнів 
просиджувала над книгами.

В кінці березня відбулися другі 
в цьому році комсомольські збори, 
де проводжали з рядів ВЛКСМ мо
лодих колгоспників, яким вийшов 
комсомольський вік. Перші були в 
січні: висували кандидатів до ок

раз Павки Корча г і- 
ни?»

Саме на це питання 
відповідає книга К. Ско- 
піної «Всім людям рід
ня».

«Не забудьте невтом
но збирати відомості 
про тих, хто поліг за 
себе і за васІ Не було 
безіменних героїв, а бу
ли люди, які мали своє 
ім’я, своє обличчя, свої 
сподівання і надії. Хай 
же ці люди будуть завж
ди близькі вам, як друзі, 
як рідні, як ви самі»,

Ці слова Юліуса 
чіка є епіграфом до 
ру «Вічно живі», 
розповідається 
юних піонерів, які 
ли участь у боротьбі за 
побудову соціалізму, у 
Великій Вітчизняній вій
ні: Володю Дубінінз, Ві- 
тю Коробкова, Васю 
Коробка і багатьох ін
ших. А чи всі знають, 
що в роки війни муж
ньо боролися з ворогом 
і піонери Кіровоградіци- 
ни?- Про це прочитаєте 
в оповіданні «Пастушки».

Фу- 
тво- 
Тут 
про 

бра*

го не зупинила. Хлопець весь в пошуку, 
Хоче, щоб ракета летіла ще далі,

То нічого, що Сергій Меркотан, Толя 
Зубенко, Льоня Маленко мудрують нині 
над іграшковими автомобілями. Цс ма
шини поки що пробігають по 70—80 
метрів, а незабаром, можливо, сім’я ра
дянських інженерів поповниться новими, 
творчо неспокійними членами. Бо недар
ма ж витвори умілих рук відібрані з об
ласної виставки на республіканську.

Чималу користь приносять гургківиі й 
школі. В ленінській кімнаті, наприклад, 
красується майстерно виготовлений роз
бірний стенд, у фізичному кабінеті біль
ша частина унаочнень — справа «умі
лих рук»...

В. ШАРІЙ.

На фото: перед запуском двоступін
частої ракети. П'ятикласник Сергій Мер
котан (зліва) та семикласник Гриша 
Придибайло.

Фото В. Ковпака.

Події в Китаї
цей оптимістичний висно
вок.

У постанові говориться 
про підприємства, устано
ви і організації, де ще «тре
ба захопити владу». Відзна
чається, що «тепер части
на мас і кадрів усе ще не 
приєдналася» ні до однієї 
організації, створеної при
хильниками Мао Цзе-дуна, 
і що частина народних мас 
вважає за краще залишати
ся я «консервативних орга
нізаціях».

Новий Шанхайський ко
мітет по суті справи визнає,

ружної виборчої комісії. Були засі
дання комітету. Відбулося змаган
ня веселих і кмітливих між комсо
мольцями - виробничниками т а 
школярами.

Все це зроблено на перших по
рах Таниного секретарювання.

А нині все менше й менше запи
сів у книзі добрих справ комсомо
лу села. Збігло три місяці^як від
булись останні збори. Творче горін
ня молодого секретаря гасне в 
недописаних планах роботи, прото- 

'колах, проектах рішень. І до цього 
часу вона одна старається. Тим ча
сом спокійнісінько б’ють «козла» 
та заганяють кулі в більярдні лузи 
заступник секретаря Василь Мазу
ра, члени комітету Микола Тита
ренко, Віктор Коверга, Василь Пуля.

Можна було б довго і багато 
моралізувати про те, що за стан 
комсомольських справ в організа

Піонери всієї країни 
йдуть походами бойової 
слави, 
загони 
питів. Про романтику 
пошуків тарашанськими 
піонерами відомостей 
про те, де зароджувався 
Таращанський 
яких обставин 
склалося його 
ядро, 
книзі 
про 
ський».

організовують 
червоних слідо-

полк, за 
і коли 
бонове 

розповідається в 
Б. Рогози «Слово 
полк Таращан-

Л. ЗБОРОШЕНКО.

що противники Мао Цзе-ду
на продовжують зберігати 
серйозні позиції в місті. 
Комітет вимагає «повністю 
очистити всі сфери життя 
Шанхая від згубного впли
ву найвизначнішої особи, 
що стоїть при владі всере
дині партії і йде по капіта
лістичному шляху» (мається 
на увазі голова КНР Лю 
Шао-ці і його прихильники).

Повідомлення, які надхо
дять з Китаю, свідчать про 
те, що «культурна револю
ція», як і раніше, лихома
нить країну.

ції відповідає кожен комітетник, д 
кожен активіст, кожен член ! 
БЛКСМ. Та хвилює інше. Виявляє- | 
ться, ця комсомольська організація 
в райкомі на доброму рахунку.

Такої думки і перший секретар 
Раїса Онищенко, і другий — Ва- . 
ленгин Кондратьев, і інші райкомів- !, 
ці. При нагоді Тані вручать грамо- І 
ту, спершу перелічивши всю ту що- г 
денщину, яку дівчина переробила, 
пережила...

Хтозна, чи потрібна сьогодні Та
ні похвала. Може, краще б розібра
тися райкомові в дійсному стані і 
справ очолюваної нею організації, 
підтримати творчий вогник у секре
таря, а ще важливіше — запалити 
його в інших комітетників.

М. УСПАЛЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».
с. Тернівка,
Новоархангсльського району.

Ранок 
Комишуватого

Сірий степ, промережа- 
ний кількома борознами, 
спливає за горизонт. Звідти 
важко ступає пара круторо
гих волів. Потім на ек
рані з’являється перший 
трактор, молотарка. При
сутні в залі, затамувавши 
подих, слідкують за кож
ним кадром, вловлюють 
кожне слово ведучого. А 
коли спалахує світло, на

сцену сходить голова кол
госпу Василь Карпович По
повній.

— Наші діди і прадіди, — 
говорить він, — ніколи б не 
впізнали сьогоднішнього 
Комишуватого. На місці по
хилих хатинок — красиві 
будівлі, є в селі своя лікар
ня, побутовий комбінат, 
приміщення для пошти...

Такий тематичний вечір — 
«Стоїть село там, де стояло, 
але до міста ближче ста
ло» — проведено в селі Ко- 
мишуватому, Новоукраїн« 
ського району.
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спортивне досягнення відзна
чила команда. В той сезон вона 
забила у ворота суперників 104 
м’ячі, повторивши тим самим 
рекорд московських 
ців по кількості 

м’ячів в офіційних матчах 
рік. Армійці знову завоювали приз мо
лодіжної республіканської газети.

В команді грали і виховувались такі 
відомі футболісти, як Турянчик, Беца, 
Щербаков, Басалик, Копаєв, Пузач, Се- 
кеч та інші.

Дебют армійців у другій групі першо
го ешелону радянського футбола 
(1966 рік) був вдалим. Ко
манда зайняла третє місце 
в підгрупі, поступившись ли
ше луганській «Зорі» та ки
ївському СКА.

Баланс торішніх зустрічей 
«Зірки» з львівським СКА 
на користь останніх. В Кіро
вограді вони звели матч вні
чию (0:0), а на своєму полі 
виграли з рахунком 3:1. 
Завтра наші земляки грають 
з армійцями у Львові.

М. МАР’ЯНЕНКО.

ПІСЛЯ
АНТРАКТУ

1963 рік. 
фінальних 
забитих у

СУПЕРНИКИ „ЗІРКИ“

друже

ВИПУСКНЕ ПЛАТТЯ -
БІЛЕ

завжди не були 
видумку. Вони

від коліна і ши- 
сантиметра, без

ни мають бути рівними 
римою не більше 20—21 
манжета.

СКА (ЛЬВІВ)
Футбольна команда Львівського спор

тивного клубу армії створена наприкінці 
1953 року. Після цього вона протягом 
12-ти років брала участь в розиграшу 
першості країни по класу «Б». В 1958 
році армійці зайняли перше місце в сво- 

відстоятиїй зоні, але потім не зуміли 
право виступати у вищій лізі.

Знаменний для львів’ян 
Команда стала учасницею 
ігор, а за найбільшу кількість 
чемпіонаті м ячів була нагороджена ру
біновим кубком газети «Молодь Украї
ни».

В 1964 році львівський СКА на висо
кому рівні провів кубкові ігри, дійшов
ши до чвертьфіналу. «По дорозі» були 
виведені з розиграшу дніпропетровсь
кий «Дніпро», ярославський «Шинник», 
горьківська «Волга», ростовський СКА.

Але найбільшого успіху добилися 
армійці позаторік. Збулася їх заповітна 
мета — перехід у клас «А». І ще одне

Після двотижневої перерви команди 
вищої ліги знов почали боротьбу за 
першість країни з фугбола. Московський 
«Локомотив» програв у вівторок на своє
му стадіоні в Чсркізові єреванському 
«Арарату» — 0:1, динамівці Києва з ра
хунком 2:0 перемогли луганську «Зорю». 
14 червня аутсайдери чемпіонату — ар
мійці Москви — у себе вдома відібрали 
два очка у мінського «Динамо» (1:0).

динамів- 
забитих 

за один

ТУР НІЧИЇХ

До редакції «Молодого комунара» надходить багато листів від десятикласни
ків з проханням порадити, як одягнутись на випускний бал, яку зачіску зробити.

А ось що пише нам група матерів з Бобринецького району: «В газетах і жур
налах ми часто читаємо про моди і правила поведінки для дівчат. А от для хлоп
ців... Нас, матерів, дивує, де вони беруть такі моди. Штани носили спочатку такі 
вузькі, що ноги не пролазили, а тепер якісь кльоші. Ще й гудзики нашиті на 
швах. Або зачіски. Волосся довге, скуйовджене. Нас дуже хвилює те, як одяг
нуться наші хлопці на випускний вечір. Порадьте, будь ласка, які модні зараз 
костюми і зачіски для юнаків».

Наш кореспондент взяв інтерв’ю у спеціалістів: О. Сннициної — закрійниці 
Кіровоградського спеціалізованого платтяного ательє, В. Михненка — майстра 
ательє № 3 та І. Левіта — перукаря, майстра першого класу.

Ось що вони розповіли.

ПЕРЕДПЛАТА
НА ГАЗЕТУ

Ми вже повідомляли, що в черговому 
матчі на першість країни з футбола 
«Зірка», виступаючи в Тулі, здобула од
не очко. Вона зіграла внічию (1:1) з міс
цевим «Металургом». Взагалі цей — 
чотирнадцятий — тур у другій групі, 
другої підгрупи класу «А» можна наз
вати туром нічиїх. Лише в двох матчах 
зареєстровано переможний результат. 
Армійці Києва з рахунком 2:0 завдали 
поразки своїм львівським одноклубни
кам і з 22 очками продовжують очолю
вати турнірну таблицю, а львов'яіш з 
п’ятого місця опустилися на дев’яте. Два 
«сухі» м'ячі забили у ворота «Шинника» 
футболісти «Сокола». Завдяки цьому 
саратовці піднялися па три сходинки в 
турнірній таблиці — з восьмого на п’я
те місце.

Нульовими нічиїми закінчилися зуст
річі між одеськими армійцями і вінни
цькими залізничниками, «Молдовою» і 
«Карпатами», «Трудом» і горьківською 
«Волгою», калінінською «Волгою» і 
«Авангардом», «Таврією» і запорізьким 
«Металургом», «Суднобудівником» і 
«Металістом». Як і в «Зірки», рахунок 
1:1 був у матчі калузького «Локомоти
ва» з «Дніпром».

Біле плаття завжди має чепурний 
вигляд, з чого б ви ного не зробили — 
з шерсті, крепу, шовку. Зараз особливо 
модний гіпюр. Чи то зробити з нього 
оздоблення, чи все плаття на чохлі. 
Для випускного балу воно буде особли
во ефектним.

Цьогорічна мода не вносить великих 
змін. Вона залишається простою і при
родною. Фасони можуть бути різні, але 
деталі — однакові.

Дуже модні плаття з напівприлягаю- 
чим передом. Спина може бути притале
на або зовсім рівна. Косі виточки вже 
вийшли з моди.

Плаття має набагато нарядніший виг
ляд, якщо його зробити без рукавів, із 
завищеними проймами.

Для випускного плаття дуже пасува
тимуть різні оздоблення — рюші, вола
ни, вишивка бісером, стеклярусом.

КІЛЬКА СЛІВ 
ПРО ЗАЧІСКИ

„ДЗВІН“—МОДНО?

Зачіски для юнаків 
багаті на фантазію і 
прості і скромні.

Для випускного 
юнацьку зачіску 
назва говорить за 
саме 17—20-річним. Робиться вона з ко
ротко стриженого волосся з пробором. 
Досить схожа на цю зачіску стрижка 
«Канадка». Різниця та, що вона робить
ся з більш довгого волосся.

Ніколи не старіє всім відома «поль
ка».

Отож, якщо ви облюбуєте собі одну з 
цих зачісок, то будете мати охайний і 
юний вигляд.

Що ж до жіночих зачісок, то в цьому 
сезоні залишається модною коса, тільки 
природна, своя.

Звісно,

вечора пропонуємо 
«Молодіжна». Сама 
себе, вона до лиця

по-Зараз на багатьох юнаках 
бачити чудернацькі штани 
низом, так званим дзвоном, 
помиляється, хто думає, що 
Модні, як і завжди, строгі 
костюми ( штани — рівні, 
вих завужень донизу і, тим 
розширення). Колір може бути різний, 
але для випускного вечора один — чор
ний. Матеріал — костюмне трико, 
шерсть з лавсаном і ін.

В цьому сезоні модні однобортні під
жаки з кишенями «в рамку» або боко
вими розрізами. Застібка па два гудзи
ки.

Особливо елегантними і нарядними є 
піджаки фрачного типу — з одним або 
двома розрізами на спині.

Декілька слів про ширину штанів. Во-

можна
з широким 
Той дуже 
так модно, 

англійські 
без особ.ти- 
більше, без

Зараз турнірна 
гляд:

таблиця має такий ви-
І В 1-1 П М О

СКА (К) 14 9 4 1 17:3 22
«Т руд» 14 8 4 2 18:7 20
«Локомотив» 14 8 3 3 24:13 19

(В)
«Дніпро» 14 7 5 2 16:9 19
«Сокіл» 14 6 4 4 12:6 16
«Металург» (3) 14 4 8 2 11:7 16
«Карпати» 14 6 3 5 17:11 15
«Зірка» 14 5 5 4 12:9 15
СКА (Лв) 14 5 5 4 12:10 15
«Авангард» 14 4 6 4 10:10 14
«Металург» 14 5 4 5 12:12 14

(Т)
«Молдова» 14 3 8 3 5:5 14
«Металіст» 14 5 3 6 10:10 13
«Волга» (Г) 14 2 9 3 5:7 13
СКА (Од) 14 7 3 4 6:10 13
«Локомотив» 14 4 3 7 12:20 11

(Кг)
«Шинник» 14 5 0 9 11:18 10
«Суднобудів
ник» 14 1 7 6 15:14 8

«Волга» (К) 14 1 4 9 7:23 6
«Таврія» 14 1 4 9 13:31 6

Молоднй

ФІЛАТЕЛІЯ

Філателія — колекці
онування марок—виник 

ла більше ста років то
му, після появи першої 
поштової марки. ’

У нашій країні філа
телія одержала громад
ське визнання. В 1966 ро
ці було створено това
риство філателіє т і в.

НА ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ 
ЗАКІНЧУЄТЬСЯ.
Не забудь оформити 
передплату 
в найближчому 
відділенні зв’язку, 
в листоноші або 
в розповсюджувача 

преси по місцю роботи 
чи навчання.

дівчина має такуне кожна

розкіш. Але хай церозкіш. Але хай це не засмучує. Дуже 
розповсюджені зараз різні види стри
жок. Це дуже зручно і разом з тим мод
но.

До святкового вечора із коротко стри
женого волосся можна зробити нарядну 
зачіску, підготувавши його попередньо 
на бігуді.

СУБОТА, 17 червня. Перша про
грама. 17.40 — Телевісті. (К). 
18.00 — До Дня медичного, праців
ника. «На сторожі здоров’я». (К). 
,8.30 _  «День за днем». (Кірово
град). 18.55 — Телефільм. (Кіро
воград). 19.30 — Художній фільм 
«Мандрівник □ багажем». (Кірово
град). 20.55 — «Філіппінки у Кис
ні». Фільм-концерт. (К). 22.00 — 
«Експо-67». (М). 23.00 - «Золотий 
ключ». Міжнародний конкурс тан
цювальної пісні. (Братіслава),

Друга програмо. 11.00 — Наш 
коментар. (К). 11.Ю — «Історія 
мосї дурості». Новий художній 
фільм. (К). 17.00 — «Дядя Стьопа— 
міліціонер». Мультиплікаційний
фільм. (К). 17.25 - До 50-річчя 
Радянської влади. «Від лютого до 
Жовтня», Після червневої демон
страції. (Ленінград), 18-30 — 
Концерт естрадного оркестру під 
керуванням заслуженого артиста 
РРФСР Е. Рознера. (К). 19.30 — 
«Історія мосї дурості», Новий ху
дожній фільм. (К),

Перша радянська мар
ка з’явилася 25 жовтня 
1918 року, в річницю 
Жовтня (див. фото).

В «Куточку колекціо
нера» — він адресуєть
ся в першу чергу філа
телістам — наша газета 
буде розповідати про 
новинки з світу марок, 
про історію пошти, ці
каві знахідки.

Запрошуємо філате
лістів, нумізматів, ін
ших колекціонерів роз
повісти на сторінках 
«Молодого комунара» 
про свої колекції.
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ПОГОДА

«молодой КОММУНАР» — 

орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ,

Вдень 16 червня 
території області 
місту Кіровограду 
редбачається мінли
ва хмарність, корот

кочасний дощ, можлива гро
за. Вітер східний, помірний. 
Температура повітря: по 
області — 19—24, по міс
ту — 21—23 градуси.

по 
та 

пе-

Колектив редакції газети «Молодий комунар» 
глибоко сумує з приводу передчасної смерті кан
дидата в члени бюро обкому КП України, депута
та обласної Ради депутатів трудящих, голови бю- 
рообласного відділення Спілки журналістів Ук
раїни, редактора обласної газети «Кіровоградська 
правда» 1
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