
У НАС 
В ГОСТЯХ

ЧОРНОМОРЦІ
НОЖНИЙ камінь міст-героїв Севастополя і Одеси, 

кожна прибережна скеля, хвилі Чорного моря 
можуть розказати про героїчні подвиги моряків- 
черсонофл отців. Невмирущою славою вкрили себе 
люди в безкозирках під час Великої Вітчизняної 
війни.

Серед імен, вписаних золотими буквами в історію 
Червонопрапорного Чорноморського флоту, с й іме
на наших земляків. Комсомолець Олексій Калюжний 
з Онуфріївського району — один із багатьох відваж
них, які своїми грудьми захистили рідну Вітчизну.

Знають на флоті і про подвиг кіровоградця, ко
лишнього старшини 2-ї статті Героя Радянського Сою
зу Г. Куроп’ятникова.

Служать на Червонопрапорному Чорноморському 
флоті і юні кіровоградці. Вони гордяться подвигами 
земляків і в нелегкій, але почесній ратній праці при
множують славу флоту. В далеких походах вони від
мінно несуть вахту, готуючи гідну зустріч 50-річчю 
Збройних Сил СРСР і 50-річчю Ленінського комсо*

ДО СЛУЖБИ Вільен Шаповалов працював 
слюсарсм-монтажннком на спиртзаводі в 
Голованівському районі Кіровоградської 

області. Молодий робітник мріяв про морс. 
1 хто знає, чи здійснилася б його мрія, якби 
юнака не призвали служити на флот. Матрос 
став відмінним спеціалістом своєї справи. Бо
йові стрільби комендор виконує успішно. 
Командир завжди ставить матроса Шаповало
ва в приклад для інших.

Вільєн Шаповалов — член комсомольського 
бюро корабля. Зараз він разом з товаришами 
став па вахту за гідну зустріч 50-річчя Зброй
них Сил СРСР і 50-річчя ВЛКСМ. Девіз ком
сомольців корабля — «Будь прикладом на 
своєму бойовому посту®.

„ і. пік:шов.
Н а фото: комендор матрос Б. ШАПОВА

ЛОВ оглядає бойову техніку.
Фото автори.

КОМЕНДОР 

ШАПОВАЛОВ

молу.
Сьогодні у нас в гостях щоденна газета Червоно- 

прапорного Чорноморського флоту «Флаг Родины», 
її кореспонденти І автори розповідають про відваж
них людей моря — моряків флоту.

Матеріали підготували начальник відділу комсо* 
мольського життя В. ПЕЧЕРИЦЯ, літпрацівник В. ОЛЬ- 
ШЕВСЬКИИ, фотокореспонденти М. ГРИГОР’ЄВ та 
І. НІКІШОВ.

Розповіді про чорноморців читайте на 2—3-й 
сторінках.
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ВІДПОВІДЬ ВАСИЛЕВІ МОТОРНОМУ
На студентському меридіані

18 ОГО пристрасні слова .про хлібо- 
•“ робську професію, про щедрість 
землі ми чули на XV обласній ком
сомольській конференції. І вже тоді 
делегати Знам’янщини гомоніли між 
собою про те, що хотіли б побувати 
в його бригаді, в потім помірятися 
майстерністю в степу. Знам’янські 
механізатори мають певний досвід 
вирощування цукристих. Вони пока
зали своє вміння на тваринницьких

НЕ ГОЛИШІ 
ГУ КЛ УНІ...

• ЛГРОНЛВЧАННЯ — ТЕХНІ
КУМ — ІНСТИТУТ

• НАДІЯ Є НЛ КОЖНОГО З 1400
• ІДО ТРЕБА ДЛЯ ДВОХСОТ-

ПУДОВОГО

фермах. То чому б не бути в одному 
загоні із заитяжцями комсомольсько- 
молодіжної бригади Василя Мотор
ного, вирощуючи зернові?

Нині майже в _кожному колгоспі 
молоді хлібороби, прийшовши на 
чергове агрозаняття, обговорили 
статтю ватажка механізаторів кол
госпу «Зоря комунізму», яка була 
надрукована в «Молодому комуна
рі», І ще дбайливіше беруться вони 
тепер за діло. Всюди активізували 
свою діяльність спеціальні ланки, 
що прокладають а степу снігові бо
розни, заготовляють місцеві добри
ва. Наприклад, в бригаді Всеволода 
Назаренка з колгоспу «Росія» меха
нізатори, полагодивши всі трактори 
та причіпний інвентар, нині старанно 
навчаються. Агрозаняття тут веде 
секретар комсомольської організації 
агроном Євгенія Гуйван. Групком- 
сорг бригади механізаторів Валерій

Донець закликав ецоїх друзів підви
щувати рівень своєї кваліфікації не 
лише на місці. Сам Валерій навча
ється в сільськогосподарській акаде
мії. За ним пішли інші. Микола Чер- 
ніков став студентом Дніпропетров
ського сільськогосподарського інсти
туту, Олександр Клева вступив до 
технікуму механізації сільського гос
подарства.

Там, де створені комсомольсько- 
молодіжні бригади, діють ланки. В 
артілі «Росія» є два таких колективи. 
Одна ланка бореться за високий уро
жай кукурудзи, друга — вирощува
тиме соняшник.

В неспокої хлібороби колгоспу 
«Шлях до комунізму». На 1400 гек
тарах вони вже провели снігозатри
мання. А члени ланок Н. Бурцевої та 
М. Лубенець з колгоспу «Путь Іллі
ча» заготовляють пташиний послід. 
Механізатори цього ж господарства 
ще восени внесли в грунт на кожно
му гектарі по 25—ЗО тонн місцевих 
добрив. Мета в них —- мати 380-цент- 
нерний врожай цукристих, 200-пудо- 
вий урожай озимої пшениці.

В напрузі добрими господарями 
зарекомендували себе молоді кол
госпники суботцівської артілі імені 
Леніна. Тут з початку нинішнього ро
ку вже заготовлено понад 500 тонн 
місцевих добрив, є чимало пташино
го посліду. Молоді буряководи рів
няються на ланку Євгенії Пророк, 
яка бореться за 450-центнерний уро
жай цукрових буряків з гектара.

Квапляться механізатори колгоспу 
«Правда». На 120-—130 гектарах про
кладали вони щодня снігові валки.

Всюди молодий хлібороб хоче зу
стріти весну ювілейного комсомоль
ського року, як годиться справжньо
му господареві. Всюди хлібороб хо
че .мати щедрі гектари.

А. ГУСАКОВ, 
секретар Зпам’янського райко
му комсомолу.

Репресії 
проти „Маршу 
свободи"
МЕХІКО. 7-денний «Марш 

свободи», організований Націо
нальним центром демократич
них студентів за звільнення по
літичних в’язнів і за поліпшен
ня життєвих умов робітників і 
селян, не закінчився.

Колони студентів вийшли З ЛЮ
ТОГО із міста Долорес Ідальго, 
прямуючи в місто Морелья І1О 
історичних місцях бойових ДІЙ 
борців за незалежність Мсксі- 
кн 1810 року.

На шляху слідування учасни
ки маршу зазнавали нападу і 
пропокацій. Проти демонстран
тів були кинуті війська, для то
го, щоб, як пише газета «Нове- 
дадес», «попередити наступне 
зіткнення».

Організатори «Маршу свобо
ди» затримані владою.

ПОСТРІЛИ
В ОРІНДЖБЕРЗІ
НЬЮ-ЙОРК. В Орінджберзі 

(штат Південна Кароліна) ви
ник новий вибух хвилювання 
серед негритянських студентів. 
Місцева влада викликала на
ціональну гвардію, яка взяла 
під контроль територію, то 
прилягає до коледжу.

Між студентами, поліцією і 
солдатами національної гвардії 
зав’язалась перестрілка. Із на
товпу студентів було кинуто 
кілька пляшок з запальною су
мішшю.

За повідомленням телеграф
них агевтетп, в результаті пе
рестрілки один ногр-студент

був убитий 1 декілька чоловік 
поранено.

Хвилювання серед студентів 
негритянського коледжу ви
никло після того, як їм було 
відмовлено в праві користувати
ся спортивним залом для білих.

НОВА
АФЕРА
ЦРУ

ЗАХІДНИЙ БЕРЛІН. Ріст де
мократичної опозиції в Західно
му Берліні, особливо активіза
ція молодіжного І студентсько* 
го руху серйозно стурбували 
не тільки місцевий сенат. Схви
льована І американська воєнна 
адміністрація Західного Берлі
на. Нагальна демонстрація 
протесту проти агресії США у 
В’єтнамі, яка відбулась в жовт
ні минулого року, антивоєнна 
пропаганда, що постійно веде
ться молодіжними організація
ми серед місцевого гарнізону 
американських військ, листівки 
з закликами до американських 
солдатів відмовитись еід участі 
у брудній в’єтнамській авантю
рі і дезертирувати з армії — 
Такий далеко неповний перелік 
дій прогресивної громадськості, 
який не до смаку американ
ським властям..

На дпях в студентських ко
лах стало відомо, що американ
ська воепца адміністрація на
правила до ректора університе
ту Курта Вяйхельбергера пред
ставника ЦРУ з директивною 
вказівкою заборонити проведен
ня п стінах цього учбового 
закладу антивоєнних мітингів і 
зборів, які направлені на роз
вінчання злочинів американ
ської поєнщннн на в’єтнамській 
землі.

ПЕРШЕ СЛОВО - 
ПОЛІЦІЇ

ПАРИЖ. Поліції, а не універ
ситетському керівництву нале
жить вирішальне слово в іспан
ських вузах, пише «Мундо 06- 
реро». Сучасний уряд і його по
ліцейські заходи заважають 
нормальному життю університе
тів, продовжує газета.

«Ліуидо Обреро» Підкреслює, 
що іспанські студенти борються 
за свободу організацій, право 
проводити збори, за надання 
великих повноважень універси
тетським колегіальним органам,

«Мундо Обреро- повідомляє 
про розгорнуту в країні кампа
нію солідарності із студентами. 
«Справа, яку захищають сту
денти, — пише газети, — це 
справа культури і свободи. їхня 
мужня боротьба заслуговує під
тримки і солідарності з боку 
широких верств населення Іспа
нії».

Студентки
протестують
НЬЮ-ЙОРК. Антивоєнна де

монстрація студенток зустріла 
вчора представників компанії 
«Доу кемікл», які з’явилися в 
університет Раджерса в Нью- 
Брансуіці (штат Нью-Джерсі) 
для вербування випускників па 
підприємства цієї компанії. Не
зважаючи на заборону універ
ситетського начальства, студент
ки організували пікети В ру
ках у них були плакати з ло
зунгами протесту проти того, 
що «Доу кемікл: наживається 
на виробництві напалму для 
брудної американської війни у 
В’єтнаме

(Т\РС).
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Відмінно несе службу спеціаліст 2-го класу старшина 2-ї статті Ва
лентин Коваль. Товариші виявили йому довір’я, обравши секретарем ком
сомольської організації радіотехнічного підрозділу.

На фото: старшина 2-ї статті В. Коваль несе вахту на юті.
Фото М. Григор’єва.

ШТОРМОВІ МИЛІ

ДВАДЦЯТЬ РОКІВ тому Петро Андрійович починав службу 
на флоті, як і оді молоді хлопці. Також стояв розгубле

но перед десятками приладів, перед складними машинами. По
тім став відмінним машиністом, а коли прийшов строк демобі
лізуватись, залишився на кораблі. Вже скільки минуло відтоді 
часу, але й досі теплим словом згадує свого першого вчителя 
мічмана Степанського. Обидва були з Кіровоградщини і часто 
згадували свій степовий край.

Вже багато років мічман Ходаченко сам навчає молодих 
матросів. Старшина команди машиністів підготував за цей час 
десятки класних спеціалістів. Воїни йдуть до комуніста не ли
ше із службовими питаннями. Вони звертаються до нього з 
особистими справами, просять поради. І для кожного з них 
мічман Ходаченко знайде дружнє слово, допоможе.

Ніколи не забудеш добру людину, яку зустрів на своєму 
шляху. Вже відслужили хлопці, але пишуть мічманові листи, 
згадують його теплими словами. Колишній матрос І. Чалов- 
ськнй пише своєму наставникові і командирові: «Спасибі, това
ришу мічмане, за все, іцо зробили ви для мене», і особливо 
приемцб Петру Андрійовичу одержувати його листи, бо юнак 
илиі< ■•. Добриін-ли всі. кого району, звідки родом і мічман 
Хі>вм>і...цк<>. ./ІТ’ НІМИНІ.

Ні, про це так просто не розповісти. 
Все це треба бачити, відчути. Лиш тоді 
можна судити про силу морської стихії 
і про ту мужність і стійкість, які виявляє 
особовий склад корабля в далекому по
ході.

... В Середземному морі люто шалені
ють шторми. Уже котрий день підряд на 
палубу тральщика накочуються великі 
хвилі. Шумить, здіймається, реве без
крає море. Його затягнули густі снігові 
заряди. Темно, як вночі. Навіть тяжко 
розгледіти ніс корабля. Майже весь час 
ходимо з вогнями, подаємо попереджу
вальні сигнали.

... Йде чергова зміна ходової вахти. В 
кубрик спускаються матроси і старши
ни, які відстояли свої години біля дію
чих механізмів і агрегатів. Серед них 
немало і новачків, які влились в склад 
екіпажу напередодні багатоденного 
плавання. Дехто із них вже встиг одер
жати добрий гарт в поході і відзначи
тись в роботі на бойовому посту.

Командир сьогодні по трансляції наз
вав імена багатьох воїнів, що проявили 
спритність і велику витримку під час 
шторму. Серед них згадав і рульового 
комсомольця Буртового. Він точно утри
мував корабель на заданому курсі, діяв

по інструкції, і як тільки Буртовий з'я
вився в кубрику, товариші оточили його. 
Першим простягнуи руку рульовому 
член комсомольського бюро корабля 
старшина II статті Чиркін:

— Молодець! Такому поповненню ми 
раді. .

Л поіім поздоровляли Буртового з першою 
подякою на новому місці служби іі інші 
моряки. Еківаж тральщика задоволений робо
тою рульового І тому так тепло поставився 
до його перших успіхів. На корабель Бурто
вий прийшов буквально за кілька годин до 
виходу в Середземне море. А через кілька 
Діб його вже не можна було відрізнити від 
бувалих матросів і старшин. В колектив воїн 
ввійшов зразу. І його полюбили товариші за 
вміння в роботі і навчанні, за гострий жарт.

Я цілком приєднуюсь до поздоров
лень товаришів по службі і хочу сказа
ти Буртовому: «Успіхів тобі, молодий 
друже! Щасливого плавання на всіх ши
ротах Світового океану!»

В народі правильно кажуть: «В море 
без знань не виходь». В цьому надзви
чайно тяжкому поході всі ми ще раз 
впевнились у вірності цих слів. Тривала 
«бовтанка» знесилювала воїнів. 1 все ж 
вони ні на хвилину не притупляли пиль
ності.

Багате подіями наше життя, особливо 
в далекому поході. Моряки з кожним 
днем домагаються все більших успіхів

І

Репорт
таж

в бойовому навчанні, народжуються но
ві герої флотських буднів. В складній 
обстановці повніше розкриваються ба
гатства сердець молодих патріотів Бать
ківщини.

- Ось одна із таких подій. Героями її 
стали підлеглі старшого лейтенанта Со
колова. Вони виконували завдання в 
складних метеорологічних умовах. Вста
новлення трала в штормовому морі — 
справа нелегка. А якщо врахувати ще й 
гу обставину, що в бойову частину ввій
шли недавно новачки, які ще не встигли 
потримати в руках трал чи трал-в’юшку, 
то стане зрозумілим хвилювання коман
дира.

Як же поступити в такому випадку? Офіцер 
Соколов вирішив безпосередньо в поході вия
вити слабкі місця в знаннях підлеглих. Він 
використав досвід майстрів мінно-тральної 
зброї мічмана Фоміна, старшого матроса Гу
сейнова та інших. Як не тяжко було, а мінери 
наполегливо навчались під керівництвом клас
них спеціалістів А коли море затихало, теоре
тичні знання воїни підкріплювали на практи
ці: трал хоиався за кормою в морській глиби
ні. Кого вибирали на корабель і знову ставн
ий. Ставили до тих пір. поки не з’являлись у

мінерів трудові мозолі, а разом з ними знання, 
навички, спритність...

Успіх підлеглих старшого лейтенанта 
Соколова — вагомий внесок у виконан
ня тих зобов'язань, які ми взяли перед 
походом. До 50-річчя Радянських 
Збройних Сил особовий склад вирішив 
вивести тральщик в число передових в 
частині. Цією думкою — бути в лавах 
відмінників — живе екіпаж в далекому 
поході. Додому ми повернемося з пе
ремогою Віримо в це. А поки що несе
мо далеко від Батьківщини нелегку 
службу, тримаємо суворий екзамен в 
штормових походах.

А коли випадає година-друга для від
починку, моряки забувають про втому, 
І над морем пливе любима пісня екіпа
жу:

Через весь океан, 
Сквозь любой ураган 
Возвратятся домой корабли...

Б МОНАСТИРСЬКИЙ, 
капітан-лейтенант.

СПА
СИБІ,
шч
МЛ
ИВ!

ЦЯ РОЗПОВІДЬ про шматок севастополь
ської землі, що горіла під ногами воро

га. Місце подвигу — висотка біля села Ка- 
мишли. Час — перші дні другого штурмуі кі
нець грудня 1941 року. Учасники — герої дзо- 
та № II.

Вони поклялись: «Ні кроку назад!».
1 клятву додержали...
...О п’ятій годині ранку спалахнули зловісні 

зірниці. Навпіл розкололи тишу постріли. На 
дзот впав шквал вогню. Посунули густі лан
цюги гітлерівців.

Дзот стояв, як гранітна скеля. Біля його 
підніжжя, ніби хвилі, розбивались ворожі ла
вини.

Тоді фашисти вирішили зрівняти вперту вог- 
небу точку з землею. Вдарили, захлинаючись, 
важкі міномети. Все ближче іі ближче вибухи. 
Ось фонтан землі злетів біля самої амбризу- 
ри, в дзот залетіли осколки. Застогнавши від 
болю п нозі, присіп Раенко. Від удару у ви- сок упап Олексій Калюжний. <‘.non і на підлогу Ч ЛАу-ДОИК... V

Jilt.» .«»«««. nine- ml «»»ГМ. I Hiony підбита

Ніби спіткнулась кулеметна черга — це зла 
куля вразила Дмитра Погорелова. На його 
місце став Олексій Калюжний. І знову гнівно 
іастрочив «Максим». Але скоро Олексія пора
нило в праву руку. Його змінив Іван Четвер
таков. Фашистська міна, розірвавшись поруч, - 
примусила замовкнути кулемет. Навіки затих 
І Четвертаков..

А фашисти все ближче І ближче підступа
ють до маленької фортеці. Ось вони вже май
же поруч — Олексій чітко бачить їх обличчя. 
Стікаючи кров’ю, комсомолець Калюжний зі
рвав лівою рукою гранату, зубами витягнув 
чеку.

Встав моряк, перемагаючи біль. Перед очн- 
ліа промайнуло рідне село. Батько з матір’ю. 
Даша. Сергій Раенко...

— За Батьківщину! — крикнув Калюжний. — 
Ура-а-а! — і, ступивши крок пперед, кинув 
гранату.

За ним піднялись четверо захисників дзота, 
які залишились /кипим». 1 таким був стрілі- 
кллі І/сЛ УДЛр «ЛрС'МГаОД см/лігвц/п. що зпопу піл котн.насі» фли.' І Тіг.
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пише їх з Дфбровели 
Хоцаченко.

|ІВЄЬКОГО району, ЗВІДКИ родим і тічтап

0. ШВИРЬОВ, 
офіцер.

ВИПРОБУВАННЯ
МОРЕМ
П ЕРША ніч на кораблі. 

Я не уявляв, якою 
вона буде. Можливо, 
ласкавою, тихою. А, 
можливо, тривожною, 
грізною. Але все одно 
знав, що вона запам'я
тається назавжди. Мені 
дуже хотілось вийти на 
палубу, набрати повні 
легені повітря і крикну
ти щосили:

— Море! Ти чуєш, мо
ре? Я твій назавжди!

А поки що я тільки лежав 
на ліжку, охоплений перед
чуттям чогось радісного, 
приємного, і згадував все, 
що було до цієї ночі.

Школа... Там пройшли пер
ші радощі і прикрощі. Ось 
червонію перед дівчиною, су
сідкою по парті, а вона .чає 
мене за те, що в записці 
признався їй в коханні.

Прийом в комсомол... 
Мати проводжає мене в 
міськком:

— Ось, синку, ти й ви
ріс. Перед тобою життя. 
Будь завжди людиною.

Будова... Працюю там 
за путівкою комсомолу. 
Будую своїми руками 
великий комбінат. Тяж
ко, але так треба, і я 
працюю.

...Повідомлення з вій
ськкомату, потім радісні 
обличчя рідних, і най
більше всього запам'я
талось — слова моєї ма
ленької сестрички:

— Братику, тільки ж 
служи добре.

І обличчя матері — 
радісно-тривожне. І, зви
чайно, очі коханої, її ос
танні слова: «Я буду че
кати».
Л* ЕВАСТОПОЛЬ зустрів 

нас дощем і холод
ним вітром. Але настрій 
від цього не зіпсувався. 
Було радісно, що мені 
випала честь служити в 
місті-герої.

Військову присягу

приймали на легендар
ному Малаховому кур
гані.

Потім почалися учбові 
будні, схожі один па одно
го, і в той же час — різні. 
Тому що кожний із них да
вав щось нове, не відоме до 
цього. Навчали нас досвід
чені військові педагоги. Во
нн дали путівку в морс ба
гатьом юнакам, які згодом 
стали справжніми моряка
ми...

І ось перша ніч на ко
раблі. Я навіть не помі
тив, як заснув, але па
м’ятаю, що і уві сні ба
чив море, ласкаве, кра
сиве.

Із приємних сновидінь 
вивів мене різкий сигнал 
бойової тривоги. Кора
бель терміново готував
ся до бою і походу. Ко
мандир корабля поста
вив перед екіпажем бо
йове завдання. Я хвилю
вався. Ось вона, моя 
перша зустріч з морем!

Похід був довгим, ми 
взнали, що таке шторм. 
Дві доби наш корабель 
кидало, як тріску, хвилі 
перекочувались через 
палубу, заливаючи над
будови. А корабель 
йшов і йшов вперед.

ЦЕ БУЛО перше моє ви
пробування. Я встиг 

за час походу набути 
деяких навичок, позна
йомитись з екіпажем, 
знайти друзів. Пам’ятаю, 
хлопці мене хвалили за 
те, що я мужньо пере
ніс качку. Яке там! Але 
я твердо знаю одне: ні
коли не підведу цих 
сильних людей! Ось во
ни, поруч зі мною. 
Олександр Захароп. Не
високий, міцно складе
ний, з блакитними очима 
і хвилястим чубом. Боз- 
козирка трохи зсунута 
набік. Він ніби підмор
гує мені: «Тримайся, 
браток!». Підійти б оце

зараз до нього і спита
ти: «Скажи, а тобі тяж
ко було? Адже не жарт, 
скільки часу у морі». Я 
впевнений, що він би 
здивовано подивився > 
відповів: «Звідки ти це 
взяв?» Адже я знаю, що 
йому дісталось найбіль
ше. Ні, він нічого геро
їчного не звершив. Про
сто ніс вахту біля турбо
генератора і забезпечив 
його безперебійну ро
боту.

Поруч з Олександром 
Захаровим, поклавши ве
ликі долоні на в'юшку, 
стоїть старшина 1-ї стат
ті Володимир Кургузов. 
Командир відділення ко
тельних машиністів. Як
що у нього спитати, чи 
тяжко йому було у по
ході, він нічого не від
повість. Зніяковіє, ма
буть, і не знайде, що 
сказати. Він надзвичайно 
скромний, трудолюби
вий. Володимир показав 
себе мужнім моряком, 
коли □ морі терміново 
довелось ремонтувати 
форсунки котла. За дві 
доби Володимир спав 
не більше двох годин. 
Високий, сильний, з ви
мазаними по лікоть ру
ками, він несподівано 
з’являвся і мовчки до
помагав там, де була за
тримка, де було най- 
трудніше. Друзі підхо
дили до нього, клали на 
плече руку і пропонува
ли: «Йди поспи». А він 
мовчки піднімав почер
вонілі від безсоння очі, 
усміхався одними губа
ми і знову приступав до 
роботи. Лише інколи ви
ходив на ют зробити за
тяжку цигаркою і повер
тався в приміщення, до 
працювали товариші.

Похід закінчено. Кора
бель пришвартувався бі
ля причалу. Служба про
довжується. Але перша 
радісна ніч, проведена 
на кораблі, запам’ятає
ться назавжди. То був 
початок випробування 
морем.

Г. АФАНАСЬЄВ, 
матрос.

милю із iipnilD І wvunv. uig J

сок упав Олексій Калюжний. Сповз на підлогу 
Мудрик...

Дзот жив, відстрілювався. І знову відбита 
(вже в котрий раз) фашистська атака.

Олексій опам ятався ві ї дотику рук. Від
крив очі - бачить: над ним нахилився Дмитро 
Погорелов.

— Ну, як справи, гітаристе? — спитав він.
— Живий, а якщо живий — не залишуся у 

боргу...
Олексій обдивився навколо. Бачить — ко

мандир дзота Раєнко ногу перев’язує. А ком
сорг Григорій Доля нахилився над Лтудрико • 
Перемагаючи біль, підвівся Олексій, підтяті у. 
до кулемета банку з водою. Побачив гітару. 
Згадав учорашній вечір. а„П(-л

„.Жарко горіла чавунка. Біля неї зіорал“'-. 
«флотська сімейка» — як називав дзотопіь 
кримчанин СсргіОҐ Раєнко. Не було тільки двох 
«шахтарів» — Івана Четвертакова і Володи
мира Радченка. їх та ще й Басоля Мудрика 
так називали товариші. Бо на флот вони *»у-т 
призвані із шахтарської Горліпкп.

Сиділи, палили цигарки і кожний ПР°
своє. Олексій згадав рідну кіровоградшину, 
де виріс, школу закінчив і вступив до комсо
молу. Ніби наяву побачив Дашу і на душі 
стало тепло.

Тиша у дзоті. Здивовано підняв голову Доля:
— Ніби сумом запахло? Лиу, Льоню, візьми 

гітару.
Попливла знайома мелодія, а слова у піс

ні — нові:,
Раскинулось море широко
У крымских родных берегов. 
Стоит Севастополь сурово, 
С врагами сразиться готов...

Відзвучав останній акорд. Подивился на 
своїх друзіз командир і сказав:

— Ну, хлопці, завтра бій. Нас семеро і 
восьмий — «Максим».

— А гітара? — спитав Калюжний.
— _ Дев’ята, — згодився, посміхнувшись, 

Сергій і знову став серйозним. — Сподіваюсь, 
що «шахтарі», яких ми нещодавно прийняли 
в комсомол, не здригнуться в бою...

Хвилина відпочинку повернула сили.
І знову навколо закипів бій. Фашисти йшли 

в атаку. їх було так багато, що здавалось,, 
весь вибалок заворушився і посунув на смі
ливців. Раєнко зрозумів, що їм не відбитися, 
і прийняв рішення:

— Доля, дзвони на КП. Хай артилеристи 
відкриють вогонь... Так. так. По нашому 
дзоту.

На КП завагались, перепитали. Ллє зрозу
мівши, що рішення комсомольців тверде, пе
редали прохання артилеристам.

Над висоткою піднялись фонтани землі. 
Одинадцятий сховався у вогні і диму... На КП 
нависло тяжке мовчання.

Вогонь артилеристів був точним. Вони зни-

ХОТІЛА 
ЖИТИ
шили фашистів навколо дзота, і два санітари, 
які проникли на вогневу точку, набачили, що 
наші снаряди нс затронули одинадцятий, по
сланці медсанбата хотіли забрати тяжко по
ранених Раєнка і Калюжного.

— Я нікуди не піду, — твердо сказав Олек
сій. — Беріть командира.

— Командир покидає корабель останнім!
Один із санітарів, захоплений стійкістю і 

мужністю комсомольців, залишився з ними. 
Жорстокий бій кипів увесь день. Не загихаз 
він і вночі. Сили захисників дзота танули. 
Більшість були поранені, помер Вася Мудрик... 
А вночі прийшло підкріплення: комуністи Пет
ро Корж і. Костянтин Король.

В короткі хвилини перепочинку захисники 
дзота набивали кулеметні стрічки, підносили 
гранати. Олексій Калюжний сидів біля теле
фонного апарата. Нестерпно боліла голова. 
Кров проходила через пов’язку. Він вирішив 
витерти лице. Нічого не знайшов і поліз в ки
шеню. Вийняв хустку. Вишиту, білу хустку. 
Ту, що подарувала Даша. Потримав у руках 
і сховав назад.

Хустка навіяла думи. І Олексій згадав про 
лист Петра Івановича Глущенка, старого мо
ряка, учасника громадянської війни, настав
ника і старшого друга юнака.

«Тепер за моїми плечима столиця, — писав 
Глущенко, — Красна площа. І по тому, як 
ми б’ємо ворога, видно, що скоро проженемо 
його геть. Мабуть, коли цей лист дійде до те
бе, ти вже почуєш цю радісну звістку.

Льоню, я знаю, що ти турбуєшся про бать
ка й матір. Село пашо поки що зайняте фа
шистами. е мені гірко, як і тобі. Ллє будь 
впевнений, що ми звільнимо рідну землю і на
ших рідних і близьких. І це буде скоро.

Вірю я в тебе, Олексію’».
«Ех, не встиг написати відповідь», — поду

мав Олексій. Дістав шматок паперу, не поспі
шаючи вивів рядки: прочитав написане і схо
вав в протигазну сумку. .

Вранці на штурм дзота пішов цілий ба
тальйон фашистів. Вороги наблизились до 
30—40 метрів. В мужню фортецю полетіли гра
нати. Ті, що долетіли, не завдали шкоди. Гри
горій Доля встиг схопити їх і кинути назад: 
воин зривались в бойових порядках фашистів, 
спричиняючи паніку.

Останню гранату Григорій кинути не встиг. 
Вона розірвалась. Закривавлена правиця по
висла. Погорелов зірвав із себе тільняшку і 
перев’язав руку другові.

Від осколка бомби загинув Костянтин Ко
роль. Навіть мертвим він не випускав із рук 
гашетку кулемета. Оглохлі, поранені Корж, 
Потапенко і Четвертаков розкопали уламки 
дзота і дістались до Сергія Раєнка. Смертель
но поранений, він сказав:

— Бийтеся стійко. Пам’ятайте комсомольську 
клятву: «Ні кроку назад...»

Червонофлотці зняли шапки.
Тепер командиром жменьки сміливців стаз 

Дмитро Погорелов. Після бомбардування бій 
закипів з новою силою. Вибухом пошкодило 
телефонний зв’язок із ротою. Командир нака
зав тяжко пораненому Григорію Долі проби
тись на КП і запросити підкріплення. Григо
рій запротестував: він не міг залишити това
ришів в такі тяжкі хвилини. Але наказ є на
каз, і він пішов...

Третю добу оборонявся дзот. Червонофлотці 
не їли. не відпочивали. Вони черпали сили в 
лютій ненависті до ворога. І хто знає, скіль
ки б вони ще протримались, якби смерть не 
чатувала на кожного із них.

ким цей удар ^неньки СМІЛИВЦІВ, що знову 
відкотились фашисти.

Вражений ворожою кулею упав комсомолець 
Олексій Калюжний... Загинув матрос-саиітар...

Лише надвечір третього дня захисту дзота 
фашисти зуміли оточити трьох червонофлот- 
нів. Знищивши не менше десятка порогів, 
упали Петро Корж І Михайло Потапенко. Роз
стрілявши всі патрони, останнім загинув Во- , 
лоднмир Радченко...

Слову своєму, длятпі своїй, герої дзота №11 
залишились віріЛі'’”1 до кінця.

В ті дні поро» так І не нрорвапсп до Се
вастополя. Допомогли зупинити .його І захис
ники маленької фортеці біля села Камишли. 
Підійшло підкріплення, і фашисті:: вибили із 
цього району. Хтось із морикіп підібрав про
тигазну сумку. В ній знайшли шматок паперу. 
І слова, які написав в останню хвилину свого 
жигтп комсомолець Олексій Калюжний, зво
рушили всіх. Ось що писав піп: «Ба і Київщи
на моя, земля російська! Я, син Ленінського 
комсомолу, його вихованець, боровся так, як 
підказувало моє серце. Знищував гадів, поки 
її грудях моїх билось серце. Я помираю, але 
знаю, що ми переможемо. Моряки-чорномор- 
ці! Тримайтесь міцно, знищуйте фашистських 
скажених собак. Клятву воїна я додержав. 
Калюжний».

Героїв поховали біля розвалив дзота. Над 
їх могилою чорноморці поклялись відплатити 
ворогові...

Минув час. Коли одного разу прибирали 
уламки дзота № П, знайшли обгорілий гриф 
гітари. Нині він експонується в музеї чорно
морців. Глянеш на нього — і чуєш незбориму 
флотську пісню, що піднімала в бій.

* ♦ ♦
Через багато ро^ів вдалось розшукати бать

ків Олексія Калюжного. їх запросили в Се
вастополь. Довго їхали в Кіровоградщини Ма
рія Макарівна і Володимир Іванович. Спочат
ку поїздом, потім машиною. І ось прийшли 
до білосніжного пам’ятника-обеліска.

Над ним — високе небо. Під ним — квіту
ча долина. 1 підкосились ноги у матері. 
Низько поклонилась вона долині героїв. По
тім притулилась лицем до гарячого каменю і 
завмерла. Лиш здригалися плечі. Нахиливши 
голову, поруч стояв батько Олексія.

Багато людей прийшло до пам’ятника. Його 
огортала тиша. Тільки співали пташки та вда
лині прогуркотів поїзд.

Встала мати. Глянула на моряків. Обмиті 
сльозами, блищали її очі.

Велике горе матері.
Ллє велика і гордість її за сина-героя...
— Діти мої! Будьте ж такими, як син мій, 

як всі вони, що лежать в цій землі священ
ній...

В. ОЛЬШЕВСЬКИЙ, 
Г. САМОЛІС, 

працівники газети «Флаг Родины*.
м. Севастополь.

І
СМЕНОЙ БЫТЬ

Короткие, негромкие слова:
«Родился там-то, призывался там-то...-' 
Не покидал пылающего танка, 
И грудью амбразур не закрывал. 
...Солдатских вдов суровые сыны, 
Мы слишком много в детстве понимали. 
Нам каждый день войну напоминали 
Портреты в черных рамках со стены. 
Погибшие в лицо смотрели нам, 
Веселые отцы, двадцатилетние.
Тогда ночами безмятежно-летними 
Покоя не было ребячьим снам.
В тех снах солдат огонь в степи косил,
В тех снах у раненых хватало сил 
Не застонать в застенке перед катами... 
От этих снов становятся солдатами 
Солдатские мальчишки на Руси... 
Все это память — бронза и гранит.
Но перед ней стоишь, как перед строем: 

Непросто быть наследником героев, 
Непросто стать таким же, как они.
Но знамя, что прошло в атаках с ними, 
Горит крылато и неугасимо.
Дорогами отцов идти веля.
И потому всегда непобедимой 
Была моя советская земля!

О. ГЕРАСИМОВ, 
матрос.

Кожне завдання електромеханік матрос 
Олександр Гордієвський виконує лише на 
добре і відмінно.

На фото: комсомолець матрос О. 
ГОРДІЄВСЬКИЙ за оглядом техніки 
бойового поста.

Фото ЛІ. ГРИГОР’ЄВА.
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ЗМАГАЮТЬСЯ ЮНІ

НА ЛИЖНІ

Переможці шкільних зональних лижних зма
гань — команди Кіровограда, Знам’янки, 
Крсмгеса і Бобрпнця — зібралися, в парку 
«Перемога», на околиці обласного центру, 
щоб визначити, яка з них найсильніша. Пер
шу заявку на перемогу своєї команди зробила 
учениця Кіровоградської шкоЛн-інтернату № 1 
НАДЯ КУЛИК. Дистанцію в три кілометри 
вона подолала за 21 хвилину 36 секунд. Лише 
на 9 секунд відстала від неї бобрпнчапка 
Євдокія Волкова.

Землячка Волкової — ЛЮБОВ БОЧАР була 
поза конкуренцією серед дівчат старшого в:ку, 
що змагалися на п’ятикідометровій дистанції. 
Вона випередила свою найближчу суперницю 
на 2 хвилини. %

Переможцем на такій же відстані серед 
хлопчиків 1932—1953 років народження стаи 
також БОБРИНЧАНИН ГРИГОРІЙ ПОПКОВ.

На десятикілометровій трасі першим фінішу
вав кіровоградець Віктор Пономарьов.

ЕСТАФЕТУ ХЛОПЧИКІВ З ВЕЛИКОЮ ПЕ
РЕВАГОЮ НАД СУПЕРНИКАМИ ВИГРАЛИ 
КІРОВОГРАДІ^. У ДІВЧАТ ПЕРЕМОГЛИ 
СПОРТСМЕНКИ ЗНАМ’ЯНКИ.

В командному заліку наЛснльпішнми вияви
лися лижники Кіровограда. Команда Бобрик- 
ця на другому місці, Знам’янки — на тре
тьому.

З числа кращих спортсменів укомплектова
но збірну команду області, яка візьме участь 
у республіканських шкільних змаганнях, шо 
почнуться 17 лютого я Сумах.

НА РИНГУ ,

Учень Олександрійського сільського проф
техучилища № 1 ВОЛОДИМИР ДВОРЕЦЬ
КИЙ став третім призером на республікан
ських змаганнях боксерів товариства «Трудові 
резерви»,, що проходили в Запоріжжі. Успіш
но провів змагання і його товариш по команді 
Валентнії Галаженко. Він увійшов у п’ятірку 
найснльніівих.

Командою наші боксери виступили гірше, 
ніж торік, і з дев’ятого місця перемістилися 
на десяте.

—мі.—чжммммвшипка—
В ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОМУ МАНЕЖІ

Цими днями в зимовому манежі стадіону 
«Зірка» мірялися силами вихованці дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл «Зірки» і місько
го відділу народної освіти. Ці змагання були 
найбільш масовими. В них взяло участь понад . 
170 дівчаток і хлопчиків. І результати бага
тьох з них радують. Зокрема ДЕСЯТИКЛАС
НИЦЯ ІЗ ШКОЛИ № 24 ГАЛИНА ШМАКОВА 
стрибнула у довжину на 5 метрів 10 сантимет
рів. У закритому приміщенні жодна з юних 
спортсменок Кіровограда цього віку іцс не по
казувала такого високого результату. Він пе
ревищує норму другого розряду для дорослих. 
Шмакова разом з подругою по команді А.у 
лою Шслудяковою поділили перше і друге 
місця у забігах на БО метрів, стрибках у ви
соту. ,,

Трохи не дотяглії до другого розряду Ми
кола Іголкін і Сергій Мерзлікін. Перший 
стрибнув у висоту па 1 метр 70 сантиметрів, 
а другий — У довжину на 0 метрів 20 санти
метрів. Останній поліпшив свій минулорічний 
результат на 56 сантиметрів.

Добре виступила на змаганнях також Тайн 
Рспалова, Надія БІлоусова, Станіслав Попов, 
Сергій Зайцев, Федір Дяченко та інші.

А. МАРЧУКОВ.

в школі - свято
Юні спортсмени Маловнсківської СШ № З 

ретельно готувались до свого шкільного спор
тивного свята. Нещодавно вово відбулось. 
Найбільший успіх випав на долю учениці 6-а 
класу гімнастки Раї Бабенко. Вона виконала 
норматив другого юнацького розряду і завою- 

ала перше місце.
Школярі змагались з настільного тсніса, ша

пок і шахів.
В. ТОПЧІЙ.

На фото: Р. БАБЕНКО виконує вправи 
і брусах.

Фото автора.

Минув перший тиждень Білої 
олімпіади. Розіграно медалі у 12 
видах програми. Кожного дня на 
авансцену Олімпійських ігор, які 
проходять на землі Франції, ви
ходять нові герої, в «копнлки» 
командних результатів вносяться 
дорогоцінні очки. Дюжина золо
тих нагород знайшла своїх влас
ників, але — цікавий факт: лише 
італійські спортсмени зуміли за
воювати дві медалі найвищої 
олімпійської проби (вони перемог
ли в лижній гонці серед чоловіків 
на ЗО кілометрів — Ф. Нонес — і 
в заїздах бобслеїстів — на двійці

перед вели Є. Монті і Л. де Пао- 
ліс). Решта ж 10 золотих медалей 
дісталися спортсменам з 10 країн. 
Такої широкої географії перемож
ців давно не знали всесвітні зи
мові спортивні форуми. Це свід
чить про надзвичайно швидкий 
розвиток спорту на нашій плане
ті, про те, що суперництво на 
олімпіадах стає все гострішим, 
все цікавішим.

Як же виступають представни
ки нашого зимового спорту? На 
жаль, поки що не дуже вдало. 
Лише студентка п’ятого курсу 
Московського авіаційного інститу-

ту Людмила Титова заслуговує 
всіляких похвал — вона привезе 
на Батьківщину золоту медаль за 
перемогу в змаганнях ковзанярок 
на дистанції 500 метрів. Люда 
перемогла з результатом 46,1 се
кунди, А ось радянські лижники 
ще не’ знають успіхів на олімпій
ських трасах.

Порадували у неділю наші фі
гуристи. Два радянських дуети 
лідирують у змаганнях майстрів 
парного катання. Після обов’яз
кової програми попереду йдуть 
чемпіони світу, Європи і минулої 
Олімпіади Людмила Белоусова і 
Олег Протопопов, а слідом за ни
ми — москвичі Тетяна Жук і 
Олександр Горелік, які відстають 
від прославлених ленінградців 
лише на 0,3 бала. Це змагання 
завершиться 14 лютого, коли пари 
продемонструють свою майстер
ність у вільній програмі.

Успішно виступають наші хоке
їсти. Після перемог над команда
ми Фінляндії та НДР вони вигра-
ли у збірної США з рахунком 
10:2, а у команди ФРН — 9:1.

.. Біла олімпіада фінішує 18 
лютого.

(ТАРС).

ЧЕМПІОН - НАШ ЗЕМЛЯК

Коли цей номер газети готувався до 
друку, задзвонив телефон. Викликали Су
ми. Завідуючий військопо-фізкультур- 
ним відділом сумської газети «Червоний 
прапор» Г. Сапожников повідомляв, що 
в них закінчилась республіканська пер
шість з картінга. Великий успіх випав 
на долю кіровоградця, кандидата в май
стри спорту Віктора Михальського. Він 
завоював золоту медаль і звання чем
піона України.

...І ЗГАДАЮТЬ ТИР
Три роки тому в Олександрівні при 

спортивно-технічному клубі спорудили 
тир. На перший погляд здавалось, що 
затія нікому не потрібна. В розпоряд
женні було лише чотири пневматичні 
гвинтівки. Та минуло близько трьох мі
сяців, і багато хто переконався в тому, 
що подорож в тисячі кілометрів почи
нається з першого кроку. Так сталося і 

у нас. Спочатку в тир заходили лише 
поодинокі відвідувачі. Згодом їх з’явля
лося все більше і більше. Чотирьох гвин
тівок стало замало. Рада клубу виріши
ла закупити ще десять.

Стрілецький клуб відвідали тисячі 
юнаків і дівчат — любителів цього виду 
спорту. Тут проводимо роботу з призов
никами, навчаємо їх влучній стрільбі із 

спортивних гвинтівок і пістолетів. Стрі
лецькі тири збудовані в Олександрівні, в 
Ставидлах, передбачено будівництво ще 
двох: у селі Михайлівні та один пересув
ний,

Хлопці підуть в армію. Я впевнений, 
що вони будуть добрими стрільцями із 
бойової зброї. І коли командир оголо
шуватиме їм подяку за влучну стрільбу, 
воїни обов'язково згадають стрілецький 
тир, де виробили окомір і набули необ
хідних навичок,

Ф. новиков.

„ПОЗИЧТЕ ЛИЖІ!“, 
АБО
ЯК РОЗРІЗАТИ 
ФУТБОЛЬНИЙ М’ЯЧ

Коли ми бачимо, як школярі спускаються на лижах 
з гірки або на околицях райцентру прокладають 
маршрути, нас бере заздрість. Оіак дивимось, заздри
мо і, не витримавши, просимо в учнів: «Позичте, 
будь ласка, лижі». Вони, звичайно, дивуються, як .це 
«дяді» стали прохачами. Ну хіба їм поясниш, іцо у 
вас на цукровому комбінаті немає бодай зламаної 
лижі. І ковзанів немає. А прийде літо — знову не так, 
як у людей. Пі наметів, ні рюкзаків, ні іншого турист
ського спорядження немає в нашому колективі фіз
культури.

Правда, влітку простіше. Завком профспілки спро
мігся купити бутси. І треба сказати — чимало, аж на 
три команди. А ось м’яч придбали лише один. Хоч 
діли його на три частини.

Нам можуть сказати, що занадто багато хочемо. 
Є ж, мовляв, спортзал, тренуйтесь там. Вірно, спорт
зал є. Але скільки нам довелось турбувати дирекцію 

і завком, щоб виділили посаду кочегара. Минулої 
зими, приходячи на тренування, ми самі топили. Зро
зуміло, які потім були тренування. Зараз ми граємо 
в спортивному залі у волейбол, баскетбол. Є настіль
ний теніс. А от матів для боротьби, помосту для 
штанги немає,

Ми звертаємось до «Молодого комунара» з прохан
ням: підкажіть голові завкому профспілки т. Сокск 
ленку, щоб він більше приділяв уваги спортові. Нам 
обов язково потрібний спортивний інвентар, про який 
ми пишемо в своєму листі. За нами справа не. ста
не — на змаганнях ми будемо добиватись нових ре
кордів, нових успіхів.

А. БОНДАРЕНКО, голова ради колективу 
фізкультури, В. ТЕРЕЗА, слюсар контрольно- 
вимірювальних приладів, А. ВОЛОШИН, 
електрик, В. ВОВЧЕНКО, слюсар.

м. Мала Виска.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

Середа, 14 лютого. Перша про
грама. 10.05 — Тслеповинн. (М). 
10.15 — На зимових Олімпій
ських іграх. Лижі — ковзана 
(Грснобль). 12.00 — Художній 
фільм «Рукопис, знайдений в Са
рагосі» 2 серія. (Кіровоград).
17.40 — Кіровоградські вісті. 
17.55 — Оголошення. (Кірово
град). 18.00 — Ба.такірєв. Лек- 
торійннй концерт. (Кіровоград)

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

БИ 0(1885. Індекс 01197. Друкарня Імені Г. М. Димитрова обласпоге управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2,

18.40 — Художній фільм «Руко
пис, знайдений о Сарагосі», 2 се
рія. (Кіровоград). 20.31) — Про
грама «Час». (М). 21.00 — ТІе- 
редача з Москви. 21.30 — Від- 
Есрта камера. (К). 22.00 — Літе
ратурний театр. Є. Снєгірьов. 
«Народи мені три сина». (М). 
22.35 — ІІа зимових Олімпій
ських іграх. Фігурно катання. 
(Гренобль).

Друїа програма. 17.10 — Т.с- 
левісті. (К). 18.00 — Дли школя
рів. Концерт. (М). 18.30 — Ра
дянським Збройним Силам при
свячується. «Через усі перешко
ді!». Прем’єра телефільму. (М). 
19.05 - Художній фільм. (К).

Четвер, їй лютого. Перша про- 
ірама. 16.30 »- Па зимових
Олімпійських іграх. Ковзани. 
(Гренобль). 17.00— Кременчук — 
місто промислове. (Харків).

17.40 - 'Гелевісті. (К). 18.00 —
Для. дітей «Казка зимового лі
су». (Дніпропетровськ). 18.30 — 
На зимових Олімпійських іграх. 
Хокей: Швеція — Канада. (Гре
нобль). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.40 — На зимових Олім
пійських іграх. Бобслей. (Гре
нобль). 22.20 — Концерт худож
ньої самодіяльності. (Кірово- 
гряд). 22-50 —- Телереклама. (К). 
23.00 — На зимових Олімпій
ських іграх. Хокей: СРСР — 
ЧССР. (Гренобль)

ф ПОКАЗУЄ
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

СЕРЕДА. 14 лютого. 10.15 - 
Зимові Олімпійські ігри. Лижна 
естафета. Репортаж з Грепобля. 
17.05 — «Листи наших гляда
чів». 17.25 — Рішення XXIII з’їз

ду КПРС — у жнттяі «Тепло 
рідного дому». 17.55 — Літера
турний концерт. 18.30 — Радян
ським Збройним Силам присвя
чується. «Через всі перешкоди». 
Телевізійний фільм. (М). 10.05 — 
Художній фільм «Світло за што
рами». 20.30 — Програна «Час». 
(М). 21.00 — «Тобі, юність!». 
(Саратов). 21.30 — «Пісні рідно- 
го краю». 22.35 — Зимові Олім
пійські ігри. Фігурне катання. 
Репортаж з Грепобля.

ЧЕТВЕР, 15 лютого. 16.30 — 
Зимові Олімпійські ігри. Ковза
ни. Репортаж з Грепобля. 17.00 
«Сталевари». Репортаж. 17.40 — 
Телевізійні вісті. 18.00 — Для 

■ дітей. «Казка зимоиого лісу».
18.30 — Зимові Олімпійські ігри. 
Хокей. Швеція — Канада. Ре
портаж з Грепобля. 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.40 — 
Зимові Олімпійські ігри. Боб-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

«лей. р,сп°ртаж з Гренобля. 
22.20 — Концерт художньої са
модіяльності. (Кіровоград). 23.00 
— Зимові Олімпійські ігри. Хо
кей. СРСР — ЧССР. Репортаж 
з Грепобля.

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

СЕРЕДА, 14 лютого. 17.30 — 
Кіноперсдача для дітей. 18.05 — 
Лсніцські читання. «Закоханий

\

ПОГОДА

13 лютого вдень буде 
хмарна погода, короткочас
ний сніг, хуртовина. Вітер 
північно-східний, помірний 
до сильного, температура по
вітря — 7-9 градусів мо
розу. 

п прекрасне». 18.30 — Ф. Г. Лор
ка — «Дім Бернарда Альби». 
Спектакль музнчпо-драматнчко« 
го театру. 20.30 — Програма 
«Час», (М). 21.00 — Художній 
Фільм аУ 26-го не стріляти»- 
22.35 — Зимові Олімпійські ігри. 
Фігурне катання, Репортаж я 
Гренобля.

ЧЕТВЕР, 15 лютого. 17.00 
«Кременчук — місто промисло
ве». (Харків). 17.40 — Телепі* 
зійиі вісті. 18.00 — Для дітей. 
«Казка зимового лісу» (Дніпро
петровськ). 18.30 — Зимові Олім
пійські ігри. Хокей. І1ІВСИІЯ —’ 
Канада. Репортаж з Гренобль* 

““ Програма «Час». (МЬ
21.40 — Телевізійний )іарПс 
«У. Гаджибеков». 22.20 — Кой- 

художньої самодіяльпості.
(Кіровоград). 22.50 — Телевізій
на реклама. 23.00 — Зимові 
ОлМ’ськ‘ іг0"- Хокей. СРСР 
— ІССР. Репортаж з Гренобля«
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