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Доярка Ганна Цубера — одна з кращих 
в комсомольсько-молодіжній групі.

І
Ця розповідь — про ініціаторів ювілейного змагання 

комсомольсько-молодіжних молочно-товарних ферм облас
ті — колектив ферми колгоспу «Правда» Знам'янського 
району.

ДОВІРА, НА ТЕХНІКУ яддія
КОЖЕН
ЕАЖАЕ
ДОБРА

Якусь мить вагалась. Батьки 
радили середню освіту набу
ти, а мені після восьмирічки 
на ферму хотілось. Пішла до 
дівчат. А там же, як в завод
ському цеху — сучасні доїльні 
агрегати, різні транспортери. 
Комсомольці вели мову про 
те, що сквер, сад фруктовий 
біля корівників закладуть. По
вернулась додому і твердо 
заявила:

на фермі було, і 
підмінною дояр- 
не все виходило.

А до мене пі-

— Піду дояркою!
Батьки більше не перечили. 

Місце якраз 
мене взяли 
крю. Спершу 
Хвилювалась.
дійдуть Фаїна Горбуленко або 
Лідія Шедеменко і лагідно, 
по-дружньому:

— Не хапайся за все водно

раз. Стиснуте повітря не по
давай раптово...

І показують, яч що робити. 
Допомагали й інші доярки. 
Кожен бажав мені добра. Та й 
хто захоче невмілим рукам 
довірити свою групу корів.

Зараз складні агрегати вже 
підкоряються мені. Бажане 
стало дійсністю.

А про навчання я теж не за
була. Обов’язково закінчу еє- 

Ічірню десятирічку, а потім 
до інституту вступатиму. Для 
цього в нашому колгоспі ство
рені всі умови.

Л. БАЛЬЦ, 
доярка першої молочно
товарної ферми артілі 
«Правда».

Закінчення розповіді про 
доярок з «Правды» — на 
2-й сторінці.

----------®

НА ВСІХ ШИРОТАХСАМУРАЙСЬКИЙ ДУХ“
В ЯПОНСЬКІЙ ШКОЛІ

Ще зовсім недавно, коли на 
токійських вулицях японські 
школярі співали військові піс
ні, перехожі здивовано озира
лись на цих юнці» у форме
ному чорному одязі. Хто їх 
навчив «Параду самураїв», 
«Японських доблесних дозор
ців» та інших пісень, що зве
личують японську армію і її 
солдатів? Батьки? «Ні, — 
відповідав на»визнач ніша 
японська газета «Манніті». — 
Цьому навчають в школі».

Сьогодні уже стали звични
ми зустрічі школярів із сол
датами японських військових 
частин, що повертаються із 
маневрів. В школах демон
струються мілітаристські філь
ми, проникнуті тим самим 
«самурайським духом», який 
приніс стільки зла в недалеко

му минулому народу Японії. 
Все настирливіше організо
вуються спроби насаджувати 
старі мілітаристські порядки 
в навчанні дітей. Найвиразні
ше ці тенденції виявляються в 
намаганні змінити шкільні 
програми і шкільні приладдя, 
викоренити з них демокра
тичний дух і реабілітувати 
військово-фашистіьке минуле 
Японії. Багато нових підруч
ників мають фотографії, на 
яких відображені маневри 
японських збройних сил.

З мстою насадження в и,к°" 
лах старих порядків в країні 
ведеться активний наступ і 
на демократичний настрій вчи
телів.

Леонід НОСИРЄВ.

(ТАРС).
'»Х-Л *4»-

УСПІХИ ПІВДЕННО-
В’ЄТНАМСЬКИХ
ПАТРІОТІВ

ХАНОЙ. Народні зброй
ні сили визволення Пів
денного В’єтнаму доби
лись нових успіхів. В 1967 
році, без врахування да
них за грудень, противник 
втратив убитими і пора
неними близько 365.000 чо-

МІЖНАРОДНА 
ВИСТАВКА 
ВІДКРИТА

і ДЕЛІ. В місті Мадрасі 
відкрилась міжнародна 
торговельна і промислова 
виставка. На ній пред
ставлені товари майже 20 
країн, у тому числі Ра
дянського Союзу. 

ловік, в тому числі понад 
170.000 американських сол
датів і солдатів військ- 
сателітів. Збито або зни
щено па землі 3.200 літа
ків, виведено з ладу 8.500 
військових автом а ш и н, 
730 артилерійських гар
мат, 200 військових ко
раблів і сторожових ка
терів, захоплено десятки 
тисяч одиниць зброї і ве
лику кількість іншого вій
ськового спорядження.

Павільйон СРСР — най
більший на виставці. Ві
сімнадцять радянських ор
ганізацій демонструють 
продукцію важкого маши
нобудування, верстати і 
бурове устаткування,елек
троустаткування, тракто
ри, вантажні автомобілі, 
а також високоякісні фо
то- і кіноапарати та інше.

(ТАРС).

ПОКЛИКАЛИ
»мша
ПОСВЯТА В ХЛІБОДАРИ

Це був незвичайний 
вечір. Будинок культури 
випромінював теплі пос
мішки літніх хліборобів і 
ніякові погляди «іменин
ників». Над сценою на

Стежка веде на ферму.■■■■■■■■■а

кумачі горіли слова «Хва
ла рукам, що пахнуть 
хлібом!»

Місця в президії зай
мають молоді колгоспни
ки і секретар партійної 
організації Є. С. Кадуба. 
Звучить урочиста музи
ка. Через увесь зал із 
червоним прапором гор
до проходять ветерани 
артілі Т. Ващук і доярка 
Н. Мунтян. З напутнім 
словом до майбутніх хлі
боробів звертається Єв
ген Сидорович Кадуба.

Від винуватців свята 

виступає член комітету 
комсомолу Лариса Ва
щук. Вона запевняє одно
сельчан, що вони, молоді 
колгоспники, з честю 
нестимуть прапор артілі. 
Адже це прапор їхньої 
совісті, честі і гордості.

На сцену накочується 
барвистою хвилею піоне
рів, що прийшла привіта
ти своїх старших товари
шів із 
єю у 
лодим 
чають 
із землею.

знаменною поді- 
іхньому житті. Мо- 
колгоспникам вру- 
червону скриньку

В цей вечір, присвяче
ний прийому молоді до 
славних лав хлібодарів, 
новоєгорівці вітали сіль
ську юнь, що після шко
ли лишилася працювати 
в рідному колгоспі. Це 
— Віктор Діденко, Вік
тор Дзеркаль, Лариса 
Ващук те інші.

О СИНЕНКО, 
секретар комсомоль- 
ської організації кол
госпу «Україна* Но- 
воукраїнського рано- 
”У-

ВОІІН БУДУТЬ НА XV КОМСОМОЛЬСЬКІЙ
ВИРІШУЄМО САМІНовобранець похмурий, мовчазний. На жарти не відповідає. Команди виконує, але зброю взяти до рук відмовляється. Віра забороняє.— Кулинича до командира! — чую. Пішов.

— Ось що, Миколо, візьміться за хлопчину, поясніть.Мене тоді обрали секретарем комсомольської організації військової частини. Скільки клопоту було з тим хлопцем, скільки бесід проведено і на бюро, 1 наодинці. Та все ж став він 

солдатом. Ще й сміявся потім з своєї химери.А зараз переді мною — Валерій. Студент. Хлопець здібний, а в навчай; ні відстає. Поговорили щиро. «Хвости» зникли.Цього разу обійшлося без деканату, без адміністрування. Адже ми, члени факультетського бюро, — самі студенти, і ближче знаємо своїх товаришів, їх характери 1 запити.Лозунг: «Комсомольські справи вирішують самі комсомольці» підтри

мує 1 партійна організація інституту. Ми з числа студентів готуємо агітаторів, лекторів.Та все ж головне для студента — навчання. І ми поставили перед собою завдання — зустріти 50-річчя комсомолу без невстигаючих студентів.
М. КУЛИНИЧ, 

секретар комсомольського бюро 
факультету машинобудування Кі
ровоградського інституту сільсько
господарського машинобудування.
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ТЕХНІЦІ-ДОВІР А, 
НА ТЕХНІКУ—НАДІЯ

Тут господарі — комсомольсько-моло
діжна група Віри Горобснко.

Фото В. КОВПАКА.

Скінчились турботи в корівнику. Тепер 
можна і погомоніти в ^червоному кутку 
молочно-товарної ферми.

І ДОЧКУ 
ЗА СОБОЮ
ПОВЕДУ

І< І ЗАВЖДИ, Ніна прокину
лася о сьомій. Мерщій до Саш- 
кового ліжка. Трирічний бра
тик ще спав. Підійшла до 
вікна. Замилувалась бузком, 
що покрився інеєм і був схо
жий на весняний, розквітлий.

— Встала?
Це мати. На обличчі дівчини — 

вираз здивування. Раніше в цю по
ру мати вже була на роботі, а сьо
годні вдома.

■— А чом не на фермі, мамо?
— Завтра мені туди йти. В ко

рівниках поставили багато різних 
машин. Тепер доярки працюватимуть 
у дві зміни.

— Покажеш мені ці
— Гаразд. Ось як 

зміна в неділю, візьму 
му. А зараз вчи уроки.

машини? 
попаде моя 

тебе на фер-

ва. Все її цікавить». Ще раз глянула 
на Ніну, яка стояла біля столу з кни
гами. Така ж, як і вона, — білява, 
голубоока.

А раніше не так фермою цікави
лись. Он Ліда Бочкова. Попрацюва
ла трохи і в рільництво перейшла. 
Тепер жалкує. Подала, було, заяву 
про переведення в ланку і Віра Гор- 
буленко.

— Потерпи трохи, — радила їй 
Ганна. — Чула, що для ферми прав
ління багато техніки замовило.

— Коли то воно буде... — не ві
рила Горбуленко.

— І все ж раджу почекати.
Залишилась доярка. Не жалкує. 

До того ж, недавно за успіхи, до
сягнуті у виробництві молока, її на
городжено медаллю «За трудову 
доблесть».

Були вагання і в нинішнього груп- 
комсорга Віри Горобенко. Та в такі

хвилини поряд з нею була старша 
подруга Ганна Приймак.

І ось минуло два роки з дня пере
ходу на двозмінну роботу. Тварин
ники артілі «Правда» дійсно тепер 
більше схожі на операторів.

Якось був такий випадок. Доярки 
прийшли на роботу. Заглянули в 
апаратну — слюсаря-наладчіжа не
має.

— Захворів ваш механік, — пові
домили з контори.

— Доведеться самим запускати 
установки, — мовила Приймак і, не 
гаючи часу, направилася в ипаратну.

Швидко і вправно склала фільтри 
молокозбирачів, 

ввімкнула 
постояла, 
машин, а

та холодильники 
перевірила інші вузли і 
компресор. Якусь мить 
прислухаючись до роботи 
тоді до дівчат:

— Можете починати!
Задзвеніли стакани доїльних апа

ратів. А через кілька хвилин в скля
них трубах вже задзюрчало мо
локо...

Після закінчення зміни доярки са
мі ж промили і зупинили машини.

... Ніна запросила матір у школу 
на ялинку. Та погодилась. Зустрі
лась там з учителями. Хвалили дів
чинку. А один запитав:

— Ким би ви хотіли дочку дорос
лою побачити?

Ганна
віла:

— На
учитись, 
дочку за

Приймак без вагань відпо-

фермі тепер є можливість 
хороше відпочивати. Тож і 
собою поведу.

О. ЛАДАН, 
спецкор «Молодого комунара». 

Знам’янський оайон.
«В третій клас уже ходить донь

ка, — міркувала мати. — Допитли-

КОЛИ
ЗУПИНЯЮТЬСЯ 
„ІМПУЛЬСИ“

і Зараз нам по вісімнадцять. Пер
ші трудові дні розпочалися в кін
ці п’ятдесятого року Радянської 
влади. Тож все життя — попе
реду, в новому півстолітті. І саме 
ми, молоді, зведемо дах величної 
споруди, фундамент якої заклали 
наші діди, а стіни вивели батьки.

І Першим етапом, на якому мож
на показати, на іцо ми здатні, є 
нинішній комсомольський юві
лейний рік. Комсомольсько-моло- 

Ідіжна група нашої ферми багато 
думає встигнути до 50-річчя 
ВЛКСМ. На недавніх зборах дів
чата взяли зобов'язання надоїти 
до цього свята від корови по 
2400 кілограмів молока. Навесні 
біля ферми закладемо фруктовий 
сад, зробимо квітники. Сквер

гам уже є. Перейдемо па п’яти- 
денку.

Це що стосується виробництва. 
Але ж ми давно працюємо в дві 
зміни. То чим же займатися, ко
ли зупиняться «Імпульси»? На
самперед, підвищуватимемо тех
нічні та політичні знання. Недав
но, наприклад, вже прочитали і 
обговорили книгу В. Кучера «Ор
ли воду п’ють».

Цікаво пройшов вечір зустрічі 
з піонерами Дмитрівської серед
ньої школи № 1. Даруючи нам 
квіти, один з хлопчиків запитав:

— А нас теж на ферму візь
мете?

— Якщо добре вчитимешся.
— Яз татком навіть телевізора 

ремонтував. І вам допомагатиму 
машини лагодити...

Ми водили дітвору на екскур
сію, садили разом дерева. Все 
це народжує в неї любов до пра
ці, до рідного села.

В будинку тваринника думаємо 
обладнати стенди, які б розпові
дали про історію нашого колгос
пу, краю та людей з цікавими

біографіями. Двічі на тиждень 
відвідуємо заняття хору доярок. 
Хочемо, щоб і надалі наш твор
чий колектив був кращим в ра
йоні.

Влітку знову поміряємося сила
ми на волейбольних та баскет
больних майданчиках з тваринни
ками артілей імені Кірова, імені 
XXI з’їзду КПРС та інших гос
подарств.

Отож, як бачите, хоч у нас і ба
гато вільного часу, 
розподілений на 
справи. Дівчата 
займатись і після того, як зупи
няються доїльні агрегати.

Але що б ми не робили, голов
на мста доярок — виконати річне 
завдання до 50-річчя ВЛКСМ, а 
завдання п’ятирічки — до 100- 
річчя з дня народження В. І. 
Леніна.

та весь він 
різні корисні 

знаходять чим

В. ГОРОБЕНКО, 
доярка, групкомсорг молоч
но-товарної ферми.

На фото: співає колгоспний хор. В- 
иого складі теж дівчата з комсомоль
сько-молодіжної групи.

Фото В. В1ТОХ1НА.

де- 
На

ЯКОСЬ засидізся в кон
торі. Переглядав, що 

вже встигли зробити, на
кидав плани. Раптом хтось 
постукав у двері. Зайшли 
дві дівчини. Нерішуче 
стали біля порогу, пере
глядаються між собою. 
Потім одна тихо:

— Нинішнього літа 
сятирічку кінчаємо... 
ферму хотіли б...

— Складете екзамени, 
тоді й приходьте.

— Так ми ж зараз місце 
хочемо замовити, а то в 
школі багато бажаючих...

Доего я після сміявся, 
залишившись наодинці. 
Бачиш які! «Місце хочемо 
замовити». Кмітливі по
дружки. Тепер молодь са
ма проситься до худоби. 
Не те, що років 
вісім тому, 
йдеш до кол
госпника до
дому й агі
туєш. Я к і 
тільки слова 
не підбира
єш, а тобі у 
відповідь:

— Сама 
майже ціло
добово на 
фермі сид
жу, а дочці

Послухаєш
голову та й виходиш ні з 
чим. Що я міг тоді лю
дям обіцяти. Одержували 
вони на місяць 35 — 40 
карбованців. Механізації 
майже ніякої. А єсь те
пер зайдеш на ферму — 
душа радіє. Корми тва
ринники роздають за до
помогою 
збирають 
ми, а 
рити нічого. Всюди сто
ять сучасні агрегати з мо
локопроводами. Тепер не 
то що бруд, а навіть по
вітря не торкається моло
ка. Третій рік люди пра
цюють у дві зміни. Одна 
тваринниця обслуговує 
50 і більше корів.

У майбутньому на фер
ми надходитиме складні
ша техніка. Тому нині 
правління і партійна ор
ганізація колгоспу вели
ку надію покладає на мо
лодь. Вона не знає ко
лишніх «умов» праці. Свої 
перші трудові дні фак
тично почала не доярка
ми, а операторами. Тому 
ій передавати досвід тим, 
хто ще сидить за шкіль
ними партами, носить піо
нерський галстук.

Особливо ми горди
мося молодіжним колек
тивом, де групкомсоргом 
Віра Горобенко. Всі дів
чата — висококваліфіко
вані спеціалісти. Люблять

ос- 
Навчаються у ве-

сім ---
Бувало, при-

закінчила Інгульське учи
лище механізації.

На обох молочно-то
варних фермах регуляр
но підводяться підсумки 
соціалістичного змагання. 
Завітав оце недавно я в 
червоний куток доярок. 
Вгледіли мене і радісно:

— Поздоровте нашого 
чемпіона..

— Кого ж саме?
— Аню Цуберу.
Виявилось, що Ганна, 

одна з наймолодших тва
ринників артілі, одержала 
торік на корову близько 
З тисяч кілограмів моло
ка. Хороші показники і в 
Марії Дикет, Люби Бальц.

Ювілейного року 
колгосп ще до 
Великого Жовтня 
плани продажу

наш і 
50-річчя і 
виконав К 
державі З

“ХОЧЕМО
МІСЦЕ
ЗАМОВИТИ,,

не
таке, нагнеш

ДОЗВОЛЮ.

техніки, гній 
транспортера- 

доїння — і гово-

худобу, техніку добре 
воїли. І' 
чірніх школах, окремі го

туються ДО вступу В сіль
ськогосподарські інститу
ти, технікуми, віра вже

молока, м’яса, яєць. Ве
лика доля цього успіху 
припадає на комсомолію. 
Як не гордитись такими 
трударями! Гордимось! І 
все робимо для того, щоб 
їм ліпше в селі жилося.

Доярки, наприклад, в 
середньому одержують 
по 100 — 120 карбован
ців на місяць. Іноді — 150 
і більше карбованців. 
Тільки минулого літа кол
госпники спорудили 25 
власних будинків, близько 
100 трудівників артілі ма
ють телевізори.

Людям є де вечорами 
провести вільний час, є 
де малих дітей залишити. 
Споруджуємо побутові 
приміщення. Недавно на
приклад, вступила в дію 
лазня. Скоро збудуємо 
колгоспну пекарню, но
вий клуб, готель. А про
йде небагато часу, і тро
туари на вулицях вимос
тимо.

Багатьом членам артілі 
безкоштовно видаємо пу
тівки в санаторії, будинки 
відпочинку. Он Віра Го
робенко ніби ще й на сві
ті не жила, а вже турист

ським поїздом їздила по 
М.1СТаХ~Героях' в Німець
кій Демократичній Рес
публіці побувала. Кілька 
дівчат у Болгарію їздили.

І не ДИВНО, що тепер 
юнаки та дівчата, ще нав
чаючись у шкоді, замов
ляють собі місце на ро
боту в колгоспі.

п- Яковлев, 
голова колгоспу 
«Правда».
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ЬОГОДНІ комсомольські збори,— 
сповіщав він танкістам.

— Добре, комсорг, — відповідали 
йому бійці.

Збори були короткими — чекали з 
години на годину наказу виступати. 
Комсомольці роти, а ними був весь 
особовий склад, постановили — бити 
гітлерівців до останнього подиху.

Командир Мійтенант Осатюк запро
понував поправку:

— Бити і перемогти.
Після зборів старшина Макаренков 

підійшов до командира.
— Товаришу —лейтенант...

МУЖНОСТІ

сказав

В. ГАНОЦЬКИИ

газетах

— Товари-

61-ї танко-
Осатюк. — 

Михайловича

(Продовження. Початок 
за 18 і 20 січня).
він і простяг аркуш паперу, 
шу лейтенант, ось...

«До партійної організації 
вої бригади, — прочитав 
Від комсомольця Івана
Макаренкова... Прошу прийняти мене 
кандидатом в члени Всесоюзної Кому
ністичної партії (більшовиків). В цей 
важкий для моєї Батьківщини час...»

Осатюк уважно подивився на схви
льоване обличчя бойового друга.

— Правильно вирішив, 
немось з бою — напишу 
даг*-

Ваню. Повер- 
тобі рекомен-

Той бій був найтяжчий з усіх, в яких 
довелось брати участь Івану Макарен
кову. Наступного дня Осатюк і Мака
ренков схрестили зброю з великим під
розділом німецької піхоти, 
тавив завдання:

— Назад ні кроку! — і 
карті лінію.

Гітлерівці йшли густим 
йшли знахабніло, на повний зріст. Ма
буть, відчували, що в наших військах 
великі втрати, а поповнення ще не прий
шло. «Невесело їм зараз, — із сумом 
думав лейтенант Осатюк про жменьку 
піхотинців, які утримували оборону. Він 
на мить уявив їх суворі обличчя перед 
небезпекою, яка насувалась. — Якщо 
фашисти підійдуть близько, не втрима
ються».

— Слухай, Ваню, — нахилився Оса
тюк до механіка. — Ти зможеш дати 
максимальну швидкість?

Старшина здивовано подивився на 
командира, мовляв, доводилось, чого ж 
питати.

— Таку, як ніколи, — уточнив лейте
нант.

— Якщо треба — зможу.
— Тоді — вперед!
Танк вирвався із схованки, полетів на

зустріч сіро-зеленим ланцюгам. Маши
на врізалась в стрій, поливаючи ворогів 
вогнем і підминаючи під себе. Фашисти 
заметушились, почали залягати. Але хі
ба заховаєшся на рівному сніговому 
полі? Ні, тепер їм не втекти!

А 'тим часом позаду прокотилось 
«Ура!».

Повалив густий сніг. Він забивав щі
лини, заважав орієнтуватись. Крізь гус
ту білу пелену Макаренков розгледів 
тягач з гарматою. Фашистські артиле
ристи кваплячись розвертали гармату, 
щоб відкрити вогонь.

Танк Осатюка повернув до гармати і 
роздавив її разом з обслугою.

Знову посунула лавина сіро-зелених 
шинелей Поспішаючи на допомогу сво
їм піхотинцям, машина Осатюка зім'яла 
по дорозі ще одну гармату. А потім 
взялись за фашистську піхоту. Прикипів
ши до кулемета, Осатюк поливав її 
свинцевим вогнем. Під ногами вироста
ла купа

Комбат пос-

відзначив на

ланцюгом,

Осколками снаряда йому відірвало 
ступню правої ноги і пальці на лівій. З 
ніг звисали шматки закривавленого 
взуття.

Командир більше нічого не питав. Він 
вибрався з підбитої машини, прослиз
нув- з-під низу в люк. В цей час новий 
вибух звернув набік башту. Лейтенант 
відчув, як боляче вдарило по руках. 
Кілька снарядів розірвалося поруч. Фа
шисти вирішили добити беззахисний 
танк.

Осатюк обережно витягнув із люка 
старшину.

— Автомат... — згадав Макаренков.
Командир роти знову поліз у танк і 

повернувся назад з двома автоматами. 
Взявши товариша на спину, перемагаю
чи біль в руках, він поповз до найближ
чого укриття. Гітлерівці помітили їх. 
Над головами пронісся рій куль. Два 
чорних силуети на білому снігу повіль
но рухались до лісу. їм назустріч пос
пішало «малятко». Осатюк придивився 
і розглядів номер машини командира 
взводу лейтенанта Івана Полкова. Това
риші поспішали на допомогу. І коли 
вже вона була майже поруч, кулеметна 
черга прошила ноги Макаренкова. Він 
втратив свідомість. Поруч розсипались 
кулі. Осатюк побачив, як їм навперейми 
біжать фашисти. Хто швидше підоспіє 
— еони чи лейтенант Полков? Осатюк 
залишив Макаренкова в ямі від вибуху 
снаряда, а сам зустрів ворогів автомат
ним вогнем. Запрацював ще один авто
мат. Лейтенант здивовано озирнувся і 
побачив старшину, який теж стріляв.

На засніженому полі виринуло «ма
лятко» і вдарило по гітлерівцях. Неза
баром танк під'їхав до поранених.

— В госпіталь! — наказав лейтенант.
Макаренкова взяли на руки і обе

режно посадили на машину. Він дивив
ся на командира сумними очима, спов
неними німого запитання.

— Нічого, поправишся. Ще воювати 
будемо разом, — втішав лейтенант дру
га, хоч обоє розуміли, що старшина 
вже відвоював

— А як же наступ далі? — спитав ме
ханік. — Без мене, значить?

Йому було боляче кидати бойовий 
стрій, коли перемога вже була недале
ко. І лише тим заспокоював себе стар
шина, що йому довелось брати участь в 
прориві блокади. Як не як, а його ма
шина завдала чимало клопоту фашис
там. Лейтенант Осатюк, який любив по
жартувати, завжди говорив, що голов
ну партію в бою виконує Ваня Мака= 
ренкоз, а він, командир — лише дири
гент.

Друзі попрощались. Тоді вони і не пі
дозрювали, що їх імена завжди будуть 
стояти поруч в літопису військової 
слави.

СЛУЖБА
МОЛОДІЖНИХ
новмн

ПІДГОТОВКА 
ДО ВСЕСВІТНЬОГО 
ФЕСТИВАЛЮ
молода

СОФІЯ. Тут відбулася нарада, прис
вячена підготовці ЇХ Всесвітнього фес
тивалю молоді, який проводитиметься в 
Софії з 28 липня по 6 серпня. На нара
ді були присутні представники підготов
чих комітетів Болгарії, СРСР, Румунії, 
Югославії, Угорщини, Чехословаччини, 
Польщі, НДР, Франції, Англії, Фінлян
дії, Чілі, а також представники Міжна
родного комітету по підготовці фестива
лю, ВФДМ і МСС.

Як повідомляє агентство БТА, учас
ники наради обговорили питання, зв'я
зані з перевезенням у Софію числен
них молодіжних делегацій більш як ста 
країн світу.

(ТАРС).

ЕЛЕКТРОНІКА
І ПСИХОЛОГІЯ

Успішний захист дипломних проектів 
випускників Ленінградського електро
технічного інституту імені В. І. Ульяно- 
ва (Леніна) віднині залежатиме не тіль
ки від досконалості приладу, скон
струйованого молодим спеціалістом: 
кожна електронна новинка повинна бу
ти всебічно продумана з погляду інже
нерної психології.

З нинішнього навчального року для 
майбутніх проектувальників став обо
в’язковим розділ дипломного проекту, в 
якому з позицій психології пояснюється 
доцільність форми новинки, її забарв
лення тощо.

Перед творцями електронних систем, 
наприклад, поставлено серйозну пробле
му: максимально полегшити операторо
ві, який працює за пультом, сприймання 
інформації, виключити можливість поми
лок. Цьому завданню і служитиме но
вий інститутський курс інженерної пси
хології.

гільз, башта наповнилась гус
тим пороховим димом. Ста
ло жарко. Осатюк 
кожушок. Все одно 
Скинув тілогрійку.

Раптом сильний 
струснув «малятко», 
на огорнулася чорним ди
мом і завмерла. Ворожий 
снаряд вцілив у танк.

— Ти живий? — гукнув 
лейтенант механіку.

Старшина не відповідав.
Коли він прийшов до па

м’яті, почув голос коман
дира:

— Давай, Ванюша, виби
ратись...

— Не можу.

вибух 
Маши-*

скинув 
жарко.

Д. ОСАТЮК і комісар бригади Ф. РУМЯНЦЕВ.

• ПОКАЗУЄ 
КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК, 23 січня. Перша 
програма. 10.00 — Художній 
фільм «Рік, як життя» 1 серія. 
(Кіровоград). 17.40 — Телевісті. 
(К1. 18.00 — Телевізійний, клуб 
юних читачів. (Львів). 18.30 — 
До 50-річчя видання ленінсько
го Декрету про відокремлення 
церкви від держави. (М). 19.00 

Передача з Києва. 19.45 — 
Естрадний концерт. (К). 20.30 — 
Програма «Час». (М). 21.20 — 
Життя і творчість музлкаптів. 
Ко»Церт-лекція. (Кіровоград).
— .11) — Художній фільм «Рік, 
як життя»-. [ серія. (Кірово
град)

Друга програма. 10.05 — Теле- 
нопини. (М). ю.!5 _ л. Сейфул- 

,сДлТаша>' Телеспектакль. 
11.30 — Для школярів. Те- 

леагентство «Піонерія». «Еста
фета Жовтня». (Одеса). 21.20 — 

о, _?тежка» • Концерт. (Софія). 2і.з0 — «Знання». Нау
ково-пізнавальна програма. (М).
— г> — Естрадний концерт. (К).

СЕРЕДА, 24 січня. Перша 
~ Теленовини. 

(-1). 10.1а — Телевізійний фільм 
ш тНІ,й вп<?ред». (Кіровоград). 
10.40 — Художній фільм «Рік, 

4*в*>"ік життя». II серія. (Кірово
град1- ]7.40 — Кіровоградські 
вісті. І7.а5 — Оголошення. (Кі
ровоград). 18.00 — Для школя
рів. «Райдуга*. (М) 18.45 — Те- 
лереклама «кхю порад». (К).

~ Телевізійний фільм 
«Концерт квартету арф». (Кіро- 
Фільм1 ’ р-9 ‘° ~ Худ 0 ж п 1 й ф’.аьм «Рік. як жнггя> и се. 
рія. (КіровоградІ 20.30 — Про- 
гр£ма «Уас> (М). 21.00 — Пер- 
т-'іинй пЄвропи 3 Фігурного ка
тання па ковзанах. (Швеція).

Друга програма. 10.15 — Ме
дичні поради. Здоров’я вашої 
дитини. (М). іозо — «Крншта-

лева нитка». Теленарис. (М). 
11.00 — Співають ленінградці. 
(М). 17.40 — Телевісті. (К). 18.00
— «Відмовляюсь під спокою».
Теленарис. (Дніпропетровськ). 
18.30 — Людина і релігія. (Ле
нінград). 19.00 — Художній
фільм. (К).

ЧЕТВЕР, 25 січня. Перша про
грама. 10.05 — Теленовини. (М). 
10.15 — Телевізійний фільм
«Живе людина на околиці». 
(Кіровоград). 10.35 — Художній 
фільм «Сини людини з кам’я
ним серцем». І серія. (Кірово
град). 17.30 — Телевісті. (К). 
18.00 — Для школярів. «Альбом 
природи». (Іжевськ). 18.30 — 
Міжнародний огляд. (К). 19.00
— Художній фільм «Сини люди
ни з кам’яним серцем». І се
рія. (Кіровоград). 20.30 — Про
грама «Час». (М). 21.00 — Пер
шість Європи з фігуопого катан
ня на ковзанах. (Швеція).

Друга програма. 10.15 — «11-й». 
Художній фільм. (М). 10.45 — 
Телевісті. (К) 19.00 — Наша
прем’єра. Є. Бондаренко. «Ваш 
Петя». Телеспектакль. (Мико
лаїв). 19.50 — «З нашої фоно
теки». Концерт. (Харків).
0 ПОКАЗУЄ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ВІВТОРОК, 23 січня. 1600 — 

«Майстри вогню і пісень». Кон
церт. 17.40 — Телевізійні вісті. 
18.00 — Телевізійний клуб юних 
читачів. (Львів). 18.30 — Слуха
чам шкіл основ маркензму-ле- 
яінізму. (М). 19.00 — Літератур
ний театр. (М). 19.45 — Естрад
ний концерт. (К) 20.30 — Про
грама «Час». (М). 21.00 — Хо
кей: Швеція — СРСР.

СЕРЕДА, 24 січня. 11.00 — 
Художній фільм «Закоханий 
«Пінгвін». 16.00 — Концерт ук
раїнської музики. 16.50 — Дні
провські повніш. 17.05 — «Шко
ла хліборобської майстерності». 
17.40 — Фільм для дітей. 18.00
— «Відмовляюсь від спокою».
Телевізійний нарис. 18.30 —
«Людина і релігія». (Ленін
град). 19.00 — Д. Холендро.
«Спогади». Телевізійний спек
такль. (М). 20.15 — «Порадник 
гірника і металурга». 20.30 — 
Програма «Час». (М). 21.00 —

Першість Європи з фігурного 
катання. (Швеція).

ЧЕТВЕР, 23 січня. 16.30 — 
Фільм для дітей. 16.50 — «Ритм- 
68». (Одеса). 17.30 — Телевізій
ні вісті. 18.00 — Фільм для ді
тей. 18.10 — «Листи наших гля
дачів». 18.30 — Міжнародний 
огляд. (К). 19.00 — «Наші пре
м’єри». Є. Бондаренко. «Ваш 
Петя». (Миколаїв). 19.50 — «З 
нашої фонотеки». 
(Харків). 20.30 —
«Час». (М). 21.00 — 
Європи з фігурного 
(Швеція).
0 ПОКАЗУЄ 

МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК,

Художній 
16.30 -
старший 
17.00 — і 
фільм. (К) 17.10 — Телевізійна 
землеробська академія. (Оде
са). 17.40 — Телевізійні вісті. 
18.00 — Телевізійний клуб юних 
читачів. (Львів). 18,30 — Слуха
чам шкіл основ марксизму-ле- 
пінізму. (М). 19.00 — Літера
турний театр. (М). 19 45 — Ест
радний концерт. (К). 20.30 —
Програма «Час». (М). 2100 — 
Актуальний екран. 
«Економіка. досвід.
цтво». 22.00 — «Сто одне «чо
му?». Інтерв’ю. 22.15 — Доку
ментальний фільм.

СЕРЕДА, 24 січня. 16.55 — 
Художній фільм «Тунель». 18.30
— «Людина і релігія». (Ленін
град). 19.00 — Д. Холендро.
«Спогади». Телевізійний спек
такль. (М). 20.15 — Музичний
антракт. (М). 20.39 — Програмі 
«Час». (М). 21.00 — Першість
Європи з фігурного катання. 
(Швеція).

ЧЕТВЕР, 25 січня. 16.50 — 
«Ритм-68». (Одеса). 17.30 — Те
левізійні вісті. 18.00 — Кінохро
ніка. 18.10 — «Моя революція». 
Телевізійний фільм. 18.30 —
Міжнародний огляд. (К). 19.00
— «Наші прем’єри». Є. Бонда
ренко. «Ваш Петя». 19.50 — «З 
нашої фонотеки». Концерт. 
(Харків). 20.30 — Програмі
«Час». (М). 21.00 — Першість
Європи з фігурного катання. 
(Швеція).

Концерт. 
Програма 
Першість 
катання.

23 січня. 10.30 — 
І фільм «Пустеля». 

Для піонерів. «Твій 
брат». (Луганськ). 

Мультиплік а ц і 0 н и й

21.30 — 
вироби II-

4.
Вдарили постріли прощального салю

ту. Дмитро Осатюк нагнувся, взяв груд
ку мерзлої землі і кинув у могилу. 
Востаннє глянув у яму і, ввібравши го
лову в плечі, пішов до машиЧи. Чи то 
їдкий пороховий дим, чи зустрічний ві
тер скотили з очей сльозу. Шорсткою 
долонею розтер її на щоці.

— Ех, Баня, Баня, — стогоном вирва
лось з грудей. — Не дожив до пере
моги...

Години дві тому лейтенант Іван Пол
ков на своєму танку відправив у мед
санбат старшину Макаренкова і повер
нувся на попе бою. Прямим попадан
ням вдарив у башту снаряд, пробив п 
і пронизав груди лейтенанта. Рота втра
тила бойового командира взводу.

Почулися кроки. Хтось наздоганяв 
Осатюка. То був комісар бригади Ф. Ру
мянцев. Він деякий час йшов мовчки. А 
коли дорога повертала до штабу, пок
лав руку на плече лейтенанта:

— Кріпись, Дмитре Івановичу. Кра
щою відповіддю за смерть Полкова бу
де помста.

(Далі буде).

ЯК 1 НАЛЕЖИТЬ
КОМСОМОЛЬЦЕВЗ

Троє малолітніх дітей колгоспника артілі 
«Верховина» Сколівського району на Львівщи
ні Іллі Оришича лишилися замкненими вдома. 
І почали бавитись коробкою сірників...

Першим помітив пожежу дев'ятикласник 
Тухлянської середньої школи комсомолець Ро
ман Цибрук. Не гаючи часу, пін вибив вікно 
хати і проник всередину. Ні їдкий дим, пі 
вогонь не зупинили комсомольця. Юнак виніс 
з полум’я шестирічного Тарасика. трирічну 
Марійку і однорічного Романна, що вже ста
ли задихатися.

Не звертаючи уваги на серйозні опіки об
личчя і рук, Роман "Цибрук продовжував бо
ротьбу з г.огнем: підносив воду, допомагав од
носельчанам. І тільки після того, як пожежу 
було повністю ліквідовано, погодився поїхати 
до лікарні.

Про благородний вчинок комсомольця роз
повіла читачам обласна газета «Вільна Ук
раїна».
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Другий чвертьфінальний матч — між 
гросмейстерами Борисом Спасським і 
Юхимом Геллером, як повідомлялось, 
відбудеться в квітні в Сухумі.

(ТАРС).

ТАЛЬ І ГЛИГОРИЧ
циклу змагань за шахо
ву корону світу між 
екс - чемпіоном світу 
Михайлом Талем
(СРСР) і одним з переможців останньо
го міжзонального турніру, гросмейсте
ром Свєтозаром Глигоричем (Югосла
вія) почнеться 21 квітня і відбуватиме
ться у Белграді.

Якщо ви

Аркадій

р

З настанням холодів стадіони і спортивні майданчики не порожніють. 
Та перш, ніж вийти на лижню чи ковзанку, треба вміти їх обладнати. 

Сьогодні «Молодий комунар» дає рекомендації, як обладнати ковзанку.

•.........:"і вихованець
молодих футболістів 
майстри спорту Гри- 
в останні роки був 
динамівців,

В. ЯКОВИЦЬКИЙ, 
інженер обласної ради ДССТ 
«Колгоспник».коли тов-

ХОЧЕШ

ІЇЯ АБУТЬ, не знайдеш більш 
популярної гр"и, як хо

кей. Особливо захоплюю- 
| ться ним школярі. Вони ви

являють при цьому таку 
винахідливість, що можна 
їм тільки позаздрити. Десь розчистять невеличкий май
данчик, виготовлять шайбу-«саморобку», і гра почалася.

Останнім часом така «самодіяльність» стає більш ор
ганізованою. Цьому сприяє клуб «ЗОЛОТА ШАЙБА». 
В нашій області він об'єднав сотні дитячих хокейних 
команд. Вже в цьому році схрестили клюшки юні хо- 

@ неїсти в Новгородківському, Олександрійському та ін
ших районах.

Коротка і примхлива у нас зима. А тому кожний мо
розний день слід використати для проведення зустрі-

чей. Хай виходять команди на лід, міряються силою. 
Організаторами цих змагань мають стати райкоми і мі
ськкоми комсомолу, профспілкові і фізкультурні органі
зації та органи народної освіти.

Там, де ще не включились у змагання на приз клубу 
«Золота шайба», не пізно почати їх і зараз. Нагадаємо 
деякі пункти з положення про ці змагання.

В НИХ БЕРУТЬ УЧАСТЬ ШКІЛЬНІ, ДВОРОВІ, ВУЛИЧНІ 
І СЕЛИЩНІ КОМАНДИ. ВІК УЧАСНИКІВ — 1954—1956 
РОКИ НАРОДЖЕННЯ. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ НА 
МІСЦЯХ ЗДІЙСНЮЮТЬ МІСЬКІ, РАЙОННІ І СЕЛИЩНІ 
РАДИ КЛУБУ.

Більш детально з положенням про IV Всесоюзні зма
гання юних хокеїстів можна ознайомитись в райкомах і 
міськкомах комсомолу.

Юнацькі і молодіжні хокейні команди можуть взяти 
участь в розиграшу призів ЦК ВЛКСМ «МОЛОДІСТЬ» і 
«ЗМІНА». До цих змагань допускаються команди за
гальноосвітніх шкіл, училищ профтехосвіти, середніх 
спеціальних учбових закладів, ДСШ, спортивних клубів 

і секцій хокея колективів фізкультури. В розиграшу 
призу «Молодість» беруть участь юнаки 1950—51 рокіс 
народження, а призу «Зміна» — 1952 — 53 років.

* * #

Ви знаєте, що таке «ОЛІМПІЙСЬКА СНІЖИНКА»! Ну 
звичайно! Вже п’ятий рік проводить її центральна рада 
Союзу спортивних товариств і організацій, ЦК ВЛКСМ І 
Міністерство освіти СРСР.

В цих змаганнях беруть участь школярі і школяр
ки. З умовами змагань можна ознайомитися в райкомах 
і міськкомах комсомолу та спортивних організаціях.

і.'

ЛЬОДОВІ 
поєдинки

Як тільки вдарили мо
рози, районна рада клу
бу «Золота шайба» 
приступила до роботи. 
В Будинку піонерів з’я
вився графік розиграшу.

Учні середньої школи 
об’єднані у вуличні 
команди за місцем про
живання. Відбулися 
зустрічі між збірними 
командами середньої і 
восьмирічної школи № 2, 
яка закінчилась перемо
гою перших.

Цієї неділі зустрілись 
вуличні команди у Верб- 
люжці. З інших сіл теж 
надходять повідомлення 
про поєдинки на льодо
вих майданчиках.

Р. ЯБЛУНОВСЬКА, 
завідуюча відділом 
шкіл Новгородків- 
ського райкому 
комсомолу.

„ХВИЛЯ“ 
ВИГРАЄ
У „ЧАЙКИ

«Золота шайба» прий
шла і в нашу школу. 
Організовано кілька 
команд з поетичними 
назвами: «Д н і п р о»,
«Хвиля», «Чайка». У кож
ної багато прихильників. 
Нещодавно уболівальни
ки «Чайки» були розча
ровані — їх команда 
програла «Хвилі» з ра
хунком 8:10.

Збірна команда шко
ли зустрічалась і з хо
кеїстами районної ради 
ДССТ «Ко л г о с п н и к». 
Хоч учні й програли, 
але ця зустріч була для 
них корисною і повчаль
ною.

В розиграшу «Золо
тої шайби» беруть участь 
десятки школярів. Мож
ливо, їх з’явилося б ще 
більше, якби мали ми 
хорошу матеріальну ба
зу. Адже не секрет, що 
в школах немає ні ков
занів, ні форми. Діти 
приходять на змагання 
і тренування із своїми 
ковзанами.

Г. БОЙКО, 
викладач фізкуль
тури Петрівської 
СШ № 1.

ПЕРШ, НІЖ ВИИТИ НА ЛІД

Під ковзанку можна залити літні 
спортивні майданчики або влаштувати 
її на річці, ставку чи озері. Перед тим, 
як заливати ковзанку, слід по пери
метру майданчика зробити замороже
ний вал із землі або снігу шириною 
20 і висотою 10 сантиметрів. Заливати 
краще із шланга з брандспойтом в 
тиху погоду при температурі повітря 
від 5 до 20 градусів морозу. Наро
щувати лід потрібно шарами, аж поки 
його товщина досягне 5—6 сантимет-

рів. Не можна заливати при снігопа- 
ді — поверхня льоду в цьому випад
ку буде нерівною. Перший шар слід 
заливати віялом — струменем, спря
мованим під кутом 45 градусів до 
землі. Наступні шари — під невели
ким кутом. Після остаточного зали
вання нерівності треба зчистити 
скребком.

При обладнанні ковзанки на водой
мищі слід пам'ятати, що роботу тре
ба починати лише тоді,

ДІВЧАТА,
ЮНАКИ, 
КОМСОМОЛЬЦІ, 
КОМСОМОЛИИ!

газету

з 1 лютого.

Передплатна
ціна
«Молодого комунара» 
на 11 місяців —
2 крб. 20 коп.

щина льоду буде 6 сантиметрів. Але 
й тоді не можна скупчуватися в одно
му місці більше як 5—6 чоловікам. 
Користуватися ковзанкою для масо
вого катання та ігор на природному 
водоймищі можна при товщині льоду 
16—18 сантиметрів. Якщо вона вияви
ться недостатньою, її можна штучно 
збільшити поливанням, зробивши по 
периметру ковзанки валки для затри
мування води.

На ковзанці можна обладнати поля 
для гри в хокей. Розміри простого по
ля для хокея з м’ячем — 25X50 мет
рів, для хокея з шайбою — 20X40 
метрів.

і
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СКОВАНІ КРИГОЮ ріки, поля вкриті 
снігом. До початку офіціальних зма

гань з футбола ще далеко. Але погляди 
численної армії уболівальників прикуті 
до своїх команд. Поки що їх цікавить, 
які зміни сталися в колективах, як фут
болісти готуються до наступних баталій.

Одразу повідомимо нашим читачам, що ци
ми днями начальником і старшим тренером 
кіровоградської «Зірки» призначено майстра 
спорту з футбола і хокея А. Архипова. Ана
толій Семенович з 1946 по 1952 рік грав у фут
бол і хокей за команду Військово-Повітряних 
Сил країни. З 1952 по 1957 рік він захищав 
спортивні кольори московської футбольної 
команди «Торпедо». Після цього, ось уже про
тягом десяти років, працює тренером на 
Україні.

Ми попросили Анатолія Семеновича 
відповісти на ряд питань, які. хвилюють 
кіровоградських любителів футбола.

Яка ваша думка про «Зірку»?
— Цю команду я знаю давно. Десь 

років 17—18 тому я приїжджав до Кіро
вограда в складі колективу ВПС на то
вариську зустріч. Це було поверхове 
знайомство. Більш детально вивчив я кі- 
ровоградців в останні роки, 
коли був тренером терно
пільського «Авангарду», а 
особливо торік, коли трену
вав дніпропетровське «Дні
про». «Советский спорт», 
«Футбол» і «Спортивна га
зета» заслужено охрестили 
«Зірку» «грозою лідерів». 
Це відчули я і мої вихо
ванці з «Дніпра» на собі, 
програвши обидва матчі 
однаковим рахунком 
1:2.

Торік «Зірка» зробила 
стрибок на восьме місце в 
підгрупі з останнього, яке 
займала у позаминулому ро
ці. Це непогано. Але мог- 

в'їступити краще, якби

грала з усіма командами так старанно і 
наполегливо, як з лідерами. В підготовці 
до наступного сезону врахуємо помилки.

Який нині склад команди?
— Як і раніше, тренером лишив

ся Геннадій Васильович Рудииський. 
Із старого складу немає лише, трьох. 
Молодих здібних гравців Володимира 
Веремєєва і Бориса Білоуса взяли у 
київське «Динамо». Відчислено Миколу 
Кольцова.

У воротїх гратимуть майстри спорту 
Георгій Бурсаков і Володимир Вебер, а 
також запрошений з миколаївського 
«Суднобудівника» Леонід Колтун. До лі
нії захисту входять ветерани кіровоград
ського футбола майстри спорту Юрій 
Горожанкін і Анатолій Кравченко, Вік
тор Зайцев, Володимир Архипов. Цю 
ланку поповнять колишній вихованець 
групи підготовки 
«Зірки» кандидат у 
горій Іщенко, який 
у складі київських

Футболісти «Зірки» тренуються у своє
му спортзалі.

Фото Г. УДОВИЧЕНКА.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 2-45-00, відпо
відального секретаря — 2-45-35, відді
лів — 2-45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Khd-люі раясного 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

Захаров з одеського СКА, Олександр 
Єрмаков з черкаського «Колгоспника», 
Микола Голдун з • одеського «Чорно
морця».
. Успішно набирає спортивної форми 
після перенесеної важкої травми Сергій 
Галоян. Разом з ним, як і торік, у півза
хисті гратимуть майстер спорту Віктор 
Сучков, Сергій Вере.мєєв, Віктор Бонан, 
запрошені в команду майстри спорту 
Володимир Дерябін з одеського «Чорно
морця» і Юрій Комаров з івановського 
«Текстильника».

Лінія нападу складатиметься з Вікто
ра Квасова, Віктора Ступака, майстрів 
спорту Миколи Корольова і Анатолія 
Лебедя, а також Станіслава Огаря, Ан
дрія Товта, Із ставропольського «Дина
мо» повернувся в команду нападаючий 
Анатолій Гагідіи. З вихованців групи 
підготовки молодих футболістів у на
паді гратимуть Валерій Калінін та Іван 
Аніщенко, у півзахисті — Юрій Касьол- 
кін, у захисті — Анатолій Храпов.

Як проходить підготовка до нового 
сезону?

— Тренування команда почала в пер
шій декаді січня. Заняття проводимо 
шість раз на тиждень. Велику увагу при
діляємо загальнофізичній підготовці, від
працюванню й відточуванню технічних 
прийомів. Футболісти займаються лег
кою і важкою атлетикою, гімнастикою, 
акробатикою. Проводимо прогулянки на 
лижах. Значне місце відводимо вивчен
ню теорії і тактики сучасного футбола,

В другій половині лютого виїдемо на 
південь, де працюватимемо над удоско
наленням техніки і тактики ' гри Нала
годжуватимемо взаємозв’язок між лан
ками, лініями і окремими гравцями. На 
півдні проведемо ряд контрольних мат- 
класу «АМ»аНТ^МИ ПЄРШО‘ ’ Другої П’Уп 
класу «А». Тут остаточно визначимо ос
новний і дублюючий склади. А 4 квітня 
в першому офіціальному матчі па Кубок 

в Краснодар! з місцевою «Кубан
ню» випробуємо свої сили. У

_____■< - ------------------------—______________

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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