
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

орган кіровоградського обком» аксиу
■ •

Б.Щ'
ЗО ювілейних новосіль

І знопу о селі РозношснцІ Уль
яновського району — обнови. 
МІсц сві майстри закінчили бу
дівництво поштового відділення, 
двоповерхоооТ контори колгоспу, 
зерносховища.

Иа черзт — будівництво Пала
цу культури, житлового будинку 
для вчителів, місцевої школи, 
їдальні І магазину.

Крім того, с ювілейному РОЦІ 
хлібороби артілі Імені Калініна 
справлять більше ЗО новосіль.

Р. САХАНЬ.

«МОЛОДІСТЬ»
Тан жартома називають жителі 

Малої Виски новий магазин, який 
відкрився минулої неділі в цент
рі міста. І цо не випадково, ад
же у осіх дванадцяти відділах 
гастроному працюють дівчата- 
комсомолки. Кожна з них щойно 
закінчила місцеву шестимісяч
ну школу продавців.

А. БУДУЛАТЬЄВ.

П’ЯТНИЦЯ, 27 СІЧНЯ 1967 р.

II* .V Іі .V, 
І ТОВАРИШУ!

З НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН____

І.РАП0РТУВМ0 ЛЕНІНУ"
Під таким девізом розгорнулося змагання ком

сомольсько-молодіжних колективів ІІовоархан- 
гельщини. Районний комітет комсомолу затвердив 

' умови змагання комсомольсько-молодіжних колек
тивів та молодих виробничників, присвяченого 
50-річчю Радянської влади. За умовами, перемож
цям щомісяця будуть вручатися перехідні ман
дати. Молодим виробничникам, яким до дня юві
лею найбільше разів вручався мандат, райком 

; присвоює звання «Краща молода доярка ра- 
' йону», «Кращий молодий механізатор району». їм 

видадуть пам’ятні дипломи, почесні грамоти та 
подарунки.

Серед молодіжних колективів переможцем вва- 
■ жатиметься той, який виконає зобов’язання і пе

ревиконає виробничі плани, всі члени якого будуть 
охоплені однією з форм навчання і братимуть ак
тивну участь в спортивно-масовій та культурно- 
масовій роботі.

Колсктивам-переможцям буде присвоєно почес
не звання «Комсомольсько-молодіжний колектив 
імені 50-річчя Радянської влади».

Кращим комсомольсько-молодіжним фермам та 
тракторним бригадам будуть вручені пам’ятні чер
воні прапори, вимпели, грошові премії: перша — 
150 карбованців, друга — 100 і третя — 50 кар
бованців.

Двадцять кращих виробничників будуть удос
тоєні почесного права поїхати в Москву в поїзді 
переможців соціалістичного змагання на честь 
50-річчя Радянської влади. Від імені трьохтисяч
ної комсомолі! району вони рапортуватимуть про 
трудовий здобуток — подарунок 50-річчю Вели
кого Жовтня.

М. УСПАЛЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».

ЩОБ ПЛИВТИ
В РЕВОЛЮЦІЮ
ДАЛІ
ТИ]) В ІДЕЙНИЙ рік кро- 

кус по країні, прим
ножуючи хороші справи. І 
ким би ти не був, робітни
ком чи колгоспником, інже
нером чи пілотом, ти звіря
єш свій крок з ходою рево
люції.

Нові вимоги поставив рік 
ювілейний і перед пропа
гандистами. Саме про це, а 
також про те, як краще ор
ганізувати роботу гуртків і 
клубів комсомольської по
літосвіти йшлося на дводен
ному семінарі комсомоль
ських пропагандистів.

Наш кореспондент бесі
дував з деякими учасника
ми семінару.

М. КОЛЕСНИК, керівник 
гуртка «Кругозір»: Я пропа
гандистом на Олександрій
ській автобазі. У нас багато 
і комсомольців і неспілко- 
вої молоді. Прагнемо так 
організувати роботу, щоб 
всі тягнулися до знань. На 
перше заняття запросили 
комсомольця двадцятих ро
ків А. І. Львовського, на
чальника відділу кадрів, Те
му «Людина і її світогляд, 
Ідеологічна боротьба в на
ші дні» він вдало доповнив 
розповіддю про ті важкі і 
героїчні дні становлення 
країни.

В. БОГОРІЛ, керівник по* 
літичного клубу «Глобус» у 
колгоспі імені Кірова До- 
бровеличківського району: 
Я перший рік пропагандис
том, Доводиться нелегко. 
Часто слухачі приходять не- 
підготовленими до занять, 
бо потрібну літературу не 
завжди дістанеш.

Думається, що при ком
плектуванні бібліотек, треба

краще враховувати попит в 
літературі молодіжних клу
бів і гуртків.

Г. НОСЕНКО, керівник ес
тетичного клубу «Райдуга» у 
селі Ганнівка Новоархан- 
гельського району: Коли пе
ред початком навчання 
ознайомила молодь з про
грамою занять клубу, всі 
зацікавилися. І цю зацікав
леність стараємось зберег
ти. Твори літератури, ми
стецтва розглядаємо у тіс
ному зв’язку з сьогодніш
нім днем. Наприклад, на 
диспуті «Мій сучасник» ми 
питали себе не лише, хто 
наш ідеал в літературі, а й 
в житті, в колективі, де пра
цюєш.

О. КРЮК, дев’ятикласни
ця, начальник штабу клубу 
«Глобус» Першобірчанської 
середньої школи Олександ- 
рівського району; Нам, хто 
тільки входить у велике 
життя, цікаво знати його 
етапи. І зустрічі з відомими 
людьми стали у клубі доб
рим правилом. Ось і нещо
давно зустрілися з першим 
організатором колгоспу у 
нашому селі Іваном Мики
товичем Жаданом. У шко
лі ми створили також музей, 
де є відділ бойової слави. 
Заняття клубу — це диспу
ти, запальні, цікаві,

С. ДЕМИДЕНКО, керівник 
двохрічного гуртка політ
економії зі станції Знам’ян
ки: Мені здається, що ви
вчати політекономію наба
гато важче, ніж літературу, 
наприклад. Та на байду
жість слухачів не можна 
скаржитися. Вони —• актив
ні, уважні. І це, безсумнівно, 
тому, що ми пов’язуємо всі

теми з фактами з життя ко
лективів залізничного вузла, 
депо.

На мою думку, дуже ко
рисно глибше аналізувати 
заняття. Якось з ініціативи 
райкому партії політзаняття 
у локомотивному депо за
писали на плівку. А потім у 
колі пропагандистів прослу
хали її і обговорили. Дуже 
корисна, повчальна була 
розмова. Чого б частіше 
так не робити? Та, якщо 
подумати, це не єдиний ме
тод допомогти пропаган
дисту проаналізувати прове
дене заняття.

ГЮ ВОРЧА лабораторія 
пропагандиста. Во

на складна, індивідуальна, 
як і лабораторія будь-якого 
митця. Та без перебільшен- 

- ня можна сказати, що за
гальний стиль роботи про
пагандиста сьогодні —• це 
пошук, як цікавіше, зміс
товніше провести заняття, 
і цей пошук буде ще ус
пішнішим, якщо в райко
мах комсомолу, врахують 
зауваження своїх активістів. 
І не обов’язково для обмі
ну досвідом збирати керів
ників усіх гуртків району. 
Змістовною, корисною мо
же бути і розмова пропа
гандистів одного села чи 
установи.

Інколи можна ще почути 
й таке: «Нецікаво, нудно на 
заняттях». Звичайно, в цьо
му найбільша вина пропа
гандиста. Та чи тільки його? 
А що ти зробив сам, слу
хачу, прийшовши на занят
тя? Позіхав, обурювався? І 
тільки.

Хай ти не пропагандист, 
та хіба можеш бути спокій
ним? Порівнюй, дискутуй, 
пробуджуй думку, тоді і то
бі буде цікавіше, і друзям. 

По іскрі — полум’я, ім’я 
якому — пошук, багатство 
прагнень і звершень. З та
ким багажем якраз і можна 
пливти о революцію далі.

Рік 67-й — ювілейний. І 
це повинно позначитись і 
на заняттях. Хай широкою 
аудиторією стануть музеї і 
кімнати слави, а герої бор
ні і звитяг — частими гостя
ми молодих. Від них нам пе
реймати політичний гарт,

Майстер — золоті руки — так звуть молодого 
механізатора Миколу Килбаса в артілі «Правда» 
Знам’янського району. За яку роботу не візьметь
ся — все доведе до ладу.

Фото Б. Вітохіна.

СМЕРТЬ, ЯКОЇ НЕ БУЛО

, Затиснувши в руці кашкета, біля па
м’ятника стоїть полковник. Вітер куйов
дить його сиве волосся. Глибокі мужні 
зморшки зорюють його лице. На гра
нітній плиті викарбувані імена. Полков
ник Карабанов... Підполковник Кіндзер- 
ський... Майор Бистрий... І його прізви
ще — полковника Васецького... А він, 
живий, стоїть зараз в скорботній позі 
перед братською могилою, де навіки 
лягли його бойові друзі.

Ще вчора, перебуваючи у відряджен
ні в одному Із сусідніх міст, чекав з не
терпінням зустрічі з ними. Чув їх голос, 
ніби наяву бачив їх у сірих фронтових 
шинелях. І знову, і знову згадував гріз
ну осінь 1943-го.

ГІСТЬ ІЗ ФРАНЦУЗЬКИМ ПАСПОРТОМ
Невелика селянська хата на околиці 

села. Крізь зашторенІ вікна пробивають

ся ледве помітні смужки світла. Раз 
у раз під’їжджають із глухої темряви 
бронетранспортери. Оклик вартового:

— Пароль...
— Дозвольте, товаришу полковник?—* 

пригнувшись у низеньких дверях, зали* 
тує майор Бистрий.

Командир 41-ї гвардійської танкової 
бригади полковник Васецький ствердно 
киває.

— Прошу до карти, — говорить він, 
впевнившись, що всі комбати з’явились 
на його виклик. — Операція по оволо
дінню містом П’ятихатки призначається 
на 2.00... Завдання полягає в тому, щоб...

Пролунав телефонний дзвінок. Зв’яз
ківець з хвилину слухав, що говорилось 
в трубці, а потім розгублено звернувся 
до комбрига:

— Товаришу полковнику, з батальйо
ну доповідають, що в кукурудзі спійма
ли якогось француза.

Через деякий час перед офіцерами 
стояв хлопчина в обшарпаній старень
кій одежині. На його схудлому, землис
тому обличчі щасливо світились очі« 
Як виявилось, він з підробленим фран
цузьким паспортом втік із німецької не
волі, довго поневірявся, а оце, нарешті, 
потрапив до своїх.

Хлопця нагодували, зігріли в теплій хаті. А 
коли комбриг спитав, що він знає про німець
кий гарнізон у П’ятихеткех, розповів так багато 
важливих даних про розташування та кількість 
ворожих військ, що зразу ж довелось вносити 
корективи в план операції. І в тому, що місто 
було взято майже без втрат, велика заслуга юно
го героя.

До речі, через 22 роки стало відо
мим ім’я юного розвідника. Після вис
тупу Ф. П. Васецького по Дніпропет
ровському телебаченню, він сам под- 
дзвонив на телестудію. Пізніше вони 
зустрілись — колишній комбриг Васе- 
цький і Микола Іванович Мацапуро, який 
живе зараз в Кривому Розі.

Бригада на повному ході увірвалась 
у місто. На станції німці в паніці зали
шили п’ятнадцять ешелонів з бойовою 
технікою і продовольством.

Похмурого жовтневого ранку боєць' 
заніс у міськраду список загиблих во
їнів.

(Закінчення на 3-й стор.)



— Увага, спухайте всі! 
Сьогодні ми будемо вести 
незвичайний репортаж, — 
лине по школі № 32 голос 
диктора місцевого радіо
вузла десятикласниці На- 
таші Дьоміної. — Наш мік
рофон встановлено біля 
однієї з кімнат третього по-

Микола Давидовим Мо- 
монт, воїн-комсомоле ц ь 
Павло Горюнов, голова 
батьківського комітету 
Лаврентій Семенович Ове- 
р’янов.

Комсомольці, піонери та 
жовтенята передають свої 
подарунки музею. 10 «а»

«А ТИ ПРИДУМАЙ!»
Робітники розмістилися біля верстака. В 

куски гуми. Виготовляли прокладки Д> Г
електровимикачів.

— Ну й техніка, — не втерпів Віктор Косов.
— А ти щось придумай. Раціоналізатор же. 
«Придумай, нридумай, — мовчки сердив

Сам мізкую над цим. Нічого не виходить». гумових
Віктор давно намагався якось механізувати ви кінця

прокладок. Не один аркуш ватману зіпсував на кресланна, 
на було видно, л т ппптлке

Сидів над кресленнями і того вечора. І р
■— Еврика! . . п:,.
Вже пізніше підрахували, що економічний еф 

торової раціоналізаторської пропозиції становить 
карбованці па рік. Незабаром комсомолець-електромок-

тер виготовив і пристріл 
для розвальцювання тру* 
бок компресора,

А зараз Віктор разом з 
Олександром Ко.ьіспичен* 
ком думає над тим. як по-' 
“вжити ЖИТТЯ гумових 
прокладок повітряних вими
качів. Раніше, як правило, 
після капітального ремонту 
цього вузла їх викидали. 
Умільці ж хочуть проклад
ки оновлювати і знову ви-
КО₽Мтауло°гоТроку Віктор заощадив понад двісті 
ванців державних коштів, а до 50-річчя Радянської »«. 
ди прагне подвоїти цей здобуток. ЧЕРНОВ

секретар комсомольської організації енергоділь- 
ниці Знам’янського залізничного вузла.

ШУРИН

КІОСК

ЛЮБОВ до книжок Шура Паученко 
принесла ще з дитинства. Захоп

лення казками, легендами переросло в 
життєву необхідність постійного спілку
вання з книгою. Працюючи на конди
терській фабриці, дівчина задумалась 
над тим, як донести до людей краплини 
народної мудрості.

І тоді Шура вирішила підбирати літе
ратуру і розповсюджувати її сеРеД Р°“ 
бітників. У комітеті комсомолу цій спра
ві придумали назву: «Кіоск друзів кни
ги».

А незабаром Шура Паученко з’явила
ся в цехах з першими томиками. Люди 
з охотою брали у дівчини книжки: той

знайшов свого улюбленого письменну 
ка, той підібраа барвисту книжечку ма
люкам...

Але були й ті, хто не знайшов собі 
книги до смаку. Це навело дівчину на 
думку — збирати замовлення на літе
ратуру. Зараз у Шури на фабриці пов
но справжніх друзів книги. Вони завж. 
ди привітно зустрічають її, радяться, ді
ляться думками про прочитані твори, 
замовляють нові книги. І від тієї людсьі 
кої щедрості на серці у комсомолки 
Шури Паученко хороше-хороше...

Л. ГРЕБЕНЮК, 
робкор.

м. Кіровоград.

ра страчено... Очі Володі 
суворо вдивляються в да
лечінь. «Не таким шляхом 
треба йти», — здається, 
шепочуть його уста. А ось 
Володимир Ілліч на знаме
нитому броньовику. Прос
терта рука вказує той 
шлях, по якому пішли і

МУЗЕЙ 32-ї
Музей оїдкрито.

—

ФОРМАЛЬНО — то бу
ла нарада. Тільки 

незвичайна, зовсім відмінна 
від попередніх, хоч ішлося 
про старе, наболіле — під
вищення якості знань уїм 
нів. Незвичайною її пізні
ше назвали самі вчителі. 
Адже шукаючи корінь зла, 
того дня вирішили знайти 
власний спільний недолік у 
подачі матеріалу.

верху. Через кілька хвилин 
буде відкрито шкільний 
музей В. І. Леніна.

Потім виступив з корот
кою промовою директор 
школи Дмитро Григорович 
Кордун. Старий більшовик 
Олександр Олександр о- 
оиЧ' Башашин в урочистій 
обстановці перерізує стріч
ку, коротко напучує моло
дих. До музею з виготовле
ними подарунками за
ходять школярі. З відкрит
тям музею їх вітають гос
ті — фрезерувальник Кіро
воградського меблевого 
комбінату, орденоносець

виготовив макет будинку 
Ульянових в Сімбірську. І 
його від імені класу пере
дає Василь Баралов.

Член учнівської лектор
ської групи Юрій Клеван 
продовжує вести радіоре
портаж для учнів всієї шко
ли, обходячи зал музею і 
розповідаючи про експона
ти, що висвітлюють життя 
вождя.

— Ось перед вами Воло
дя в колі ;своєї сім’ї, *— 
дзвенить молодий голос з 
гучномовця. — А ось Во
лодимир в гімназичному 
мундирі. Брата Олександ-

йдуть мільйони людей.
Зверніть увагу на цей но

мер ленінської «Искры». 
Ця невелика газета розпа
лила священне полум'я бо
ротьби за свободу людства. 
Погляньте на фотокопії 
перших декретів Радянсь
кої влади, фотокопії лис
тів, написаних таким знайо
мим почерком...

В цей день Ілліч для уч
нів тридцять другої, серед
ньої школи став ще ближ
чим, ще ріднішим.

В. КОВПАК.
Фото авторі.

м. Кіровоград.

Подарунок 10-го «А».

УЧИТЕЛЬ 
СТАЄ 
УЧНЕМ

Хлопці знають, що Олександр за 
дрібницями скликати їх не буде. Не 
такий у них бригадир. Та й справ 
багатенько, щоб марнувати час на ба
лачки.

Тому швидко зібралася вся брига
да. ,

— В нашому місті, — почав Олек
сандр Макогон, — живе мати Героя 
Радянського Союзу Івана Конька, 
який повторив подвиг Матросова...

З того часу пролягла ще одна сте
жина до хати матері героя. Сусіди 
цікавились, що це за молоді люди за

частили. Хто був обізнаний — відпо
відав: хлопці з лісозаводу.

Вони побудували добротний сарай, 
паркан, навели порядок біля хати. І 
кожного разу, проходячи до старої 
жінки, вони розповідали їй про свої 
турботи, про досягнення. А зі стіни 
на них дивились уважні очі юнака. 
Він теж слухав ці розповіді.

Коли хлопці розходились, нетер
пляче чекав нової зустрічі з ними.

В. ЖУРАВСЬКИЙ, 
працівник Кремгесівської ра
йонної газети «Наддніпрян
ська правда».

ЦІквео...

ї X БУДИЛИ червоні заг- 
■“•рави світань. Одягались 

і швидко бігли до школи, 
по широкій стежині, що 
тягнулась від хати. А услід 
їм дивилися серйозні бать
ківські очі. Ще вчора юнь 
сперечалася на шкільних дис
путах про своє місце в жит
ті. А сьогодні її турботи — це 
турботи рідного колгоспу, які 
Стали близькими.

Щаслива випала синам доля. 
ЇХ молоді руки потрібні землі, 
І тягнуться вони до неї. Та хі
ба тільки роботою ЄДИНОЮ жи
ве людина? Не раз думав про 
цб й Анатолій Демешко. Куди 
легше крутити кермо автома
шини, ніж вкласти в серце сво
го ровесника пісню.

Це хлопець зрозумів тоді, 
коли його призначили завідую-

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР» 

МН-2/(712) 2 стор.

чим клубом. Зрозумів, але не 
склав безсило рук. Навпаки — 
покликав на допомогу товари
шів. І задзвеніла над селом 
пісня. Демешко організував у 
клубі хоровий, танцювальний і 
драматичний гуртки. А пізніше, 
з його ж таки ініціативи, були 
організовані в колгоспі фут
больна та волейбольна коман
ди.

І оце сьогодні, прийшовши з 
друзями до райкому комсомо
лу, він розповідає про зробле
не, про те, що мріє зробити. 
Уважно слухає його перший 
секретар Леонід Дейнека, чле
ни бюро райкому.

Адже обмін комсомольських 
квитків для них — це, перш за 
все, ще одна особиста зустріч 
з кожним комсомольцем, ще 
одна розмова про те, що його 
сьогодні хвилює, чим він сьо
годні живе, яку участь бере 
в житті своєї організації. Тому 
й питає Леонід Дейнека у кож
ного комсомольця, який же

дарунок готує він славному 
50-річчю.

Друзям Анатолія Демешка є 
що відповісти. Ось до столу 
підходить краща доярка кол
госпу «Росія» Олена Коробко. 
На цей рік вона взяла підви
щене зобов’язання і обов’язко
во його виконає. До того ж, 
дівчина разом з Павлом Га- 
вазою, Юрієм Саленком ово
лодіває шоферською спеціаль
ністю на курсах ДТСААФ.

Назустріч хлопцям і дівча
там підводиться жінка. На її 
грудях пломеніє «Золота зір
ка» — символ наполегливої і 
щирої людської праці. їй від
дала всю щедрість своєї душі 
Герой Соціалістичної Праці Ан- 
тоніна Гнатівна Ігнатьєва. Во
на, мабуть, хвилюється не мен
ше, ніж юнь. Обережно бере 
новий комсомольський квиток, 
говорить теплі І щирі слова, які 
може сказати тільки мати...

М. ГЕОРГІЄВСЬКИИ.
Кіровоградський район,

комсомольський квиток
1967-ГО РОКУ

ГЕРОЇ
ТЕЖ
ХВИЛЮЮТЬСЯ...

*— Чого ж не вистачає? -ч 
взя»' слово завуч Степан 
Олійниченко. —= ПротягоА 
останніх років школа попов, 
нилася багатьма навчальни
ми посібниками. А хто з 
учителів їх використовує? 
Майже ніхто.

Так в Нерубайській серед
ній школі народилася шко
ла вчителів. Все організува
ли на громадських засадах. 
В позаурочний час збирали
ся в фізичному кабінеті, ре- 
тельно вивчали кожний нав
чальний посібник.

—- Правду кажуть, — роз
повідає. молода вчителька 
історії Тамара Рождествен. 
ська, — що краще раз по
бачити, ніж сім раз почути.

Було таке. Тамара Віктор 
рівна розповідала учням 
про події в Росії у 1609— 
1612 роках. Підкріпила урок 
навчальною кінокартиною 
«За рідну Вітчизну». Було 
видно, що учні не лишё 
уважно слідкують за роз
витком головних подій, а й 
цікавляться мовою, одягом, 
зброєю тих часів. їх хвилю
вало те велике патріотичне 
піднесення простого наро«> 
ду, який ладен був перетер
піти найтяжчі злигодні, му? 
ки, аби прогнати з рідно? 
землі чужинців.

Відповіді на уроках після 
демонстрування цього кй 
нофільму були змістовними, 
хвилюючими.

а Закінчилося перше дцн 
річчя навчального року. Ус? 
пішність учнів підвищилась 
вдвічі. Отже, час, що вчите
лі уривали від свого відпо- 
чинку, не пропав марно.

А. КУЙ БІДА, 
наш позаштатний ко
респондент.

Новоархангельськнй 
район.
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ПІДГОТОВКИ 
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допоміг по* 
чераоногвар* 
тоді й ряди

Армії, Міського 
| ПІДЛІТКІВ, 

вимушений над* 
держави — 
після громадян*

знаряддям проти не* 
змов, незчисленних 

Радянську владуй на*

1917 року за Ініці* 
І за рішенням 
Комісарів.
б знайти хорошого 
якобінця», -* го* 
Обдумуючи панди.

Почну 3 історій В майстернях колгоспу ремонтувався 
ЁТОр. О сьомій годині вечора біля нього, крКеха" 

горів, стояла дівчина. Уважно слідкувала за тим ян 
тористи «лікували» машину. *

— Чому ти туй — запитую.
Цікаво... А що?

— Йшла б додому...
£ Я дуже прошу... Хочу побачити, чим усе закін. 

чай, — кивнула на механізаторів.
Це була моя перша розмова з Ганною Хмарською 
через тиждень, коли ми оголосили набір на куізси 

фактористок, вона подала заяву.
’відверто «вжучм. я вагався: до машин потрібні хлопці А»- 

гаднр тракторної М. І. Кузь заперечив: Ц • яе 6рн<
— Вона давно заглядав до майстерень...
Погодився. Заліки Ганна здала успішно. Посадили П на «Є,», 

русь» до одного з найкращих трактористі. - Миколи Сомика Вк п 
чбму навчилась у нього. ««то

Два роки тому прийшла до нас з Бобринецького 
училища Ганна Лихенко. Ми їй запропонували трактор, 
Відмовилася. Виявила бажання попрацювати певний час 
причіплювачем агрегату Івана Діхтяренка — кращого 
механізатора колгоспу. Ми не погоджувались. Але дів
чина настояла на своєму. І мала рацію. Пізніше з’ясува
лося, що за кермом трактора на оранці більша сиділа 
трактористка, а Діхтяренко вчив, підказував, передавав 
свій досвід.

І 
L-o н < «

z «X
¥

Якось підійшов до мене секретар партбюро П. А. Коло* 
совеьимн.

— Знаєш, и яких умовах живе ЛихенкоІ — запитав він.
— Вона не скаржилася. А що І
— Давай подивимось...
Ганна Лихенко — без батьків живе давно. Колгосп при» 

Дбав за свій рахунок для дівчини меблі, виписав продукти, 
допоміг відремонтувати дах будинку.

У березні 1965 року артіль одержала новень
кий «ДТ-20». Хтось із механізаторів жартома на
писав на крилі: «Дівчачий».

Пройшовши практику, дівчата сіли на трактор 
удвох. Дехто сумнівався: чи не «угроблять» вони 
машину? Та ці сумніви виявились марними. Ли
хенко передавала трактор своїй напарниці, як 
слід доглянутим. Хмарська відповідала тим же, 
Майже два роки машина працює без капітально
го ремонту. Дівчата по-господарськи доглядали 
трактор, берегли його. Для підтвердження об
межуся кількома цифрами. На ремонт машини у 
минулому році було заплановано 91 карбованець, 
а витрачено лише 27. Зекономлено 173 кілограми 
пального і мастил. Трактор виробив 897 гектарів 
м’якої оранки.

За працю і оплата. Середньозмінний заробіток 
перевищує шість карбованців.

І особливо приємно те, що обидві Ганни не за
довольняються знаннями, які одержали в школах 
і на курсах механізації. Вони прагнуть глибше 
оволодіти основами агротехніки, економіки сіль
ського господарства. З ними за спеціальною про
грамою проводить заняття агроном колгоспу 
О. Т. Білоус. У березні почнемо вивчати також 
економіку, зокрема госпрозрахунок у тракторних 
бригадах.

Переконаний: якщо людині довіриш, допомо
жеш, вона ніколи не пошкодує снаги для доброї 
справи.

Отак ми й з дівчатами-трактористками працює
мо. Вони повсякчас відчувають теплу долоню 
старших. І йдуть за старшими.

Î. КОГУТ, 
голова колгоспу імені 10-річчя Жовтий 
Гайверонського району.

СЛОВНИК 
РЕВОЛЮЦІЇ

Словник революції. Він народ
жувався в рядках ленінських Дек
ретів, у мовній творчості мас, 
що йшли за партією. І безвусий 
пролетар, І селянин-бородач, 
який не знав елементарної гра
моти, відмінно розбиралися о 
небувалих до цього поняттях 
арештом», «всевобуч».,,

ЦІ слова — клич боротьби, 
вісники перетворень, віхи диво
вижних подій. Багато з них стали 
Інтернаціональними, зазвучали в 
мовах різних народів, на всіх 
континентах землі. Давайте про
слідкуємо, як поповнювався І зба
гачувався словник революції — 
від перших залпів «Аврори» до 
наших днів.

ВЧК: Всеросійська над
звичайна комісія по бороть
бі з контрреволюцією і са
ботажем.

«Разючим 
зчисленних 
замахів иа 
звав її В. І. Ленін. ВЧК була ство* 

Вмь Рена в грудні
агиаою вождя

Народних 
' «Сюди треба 
революційного 
верне Ленін, 
датуру керівника ВЧК. І очолити 
комісію було доручено Ф. б* 
Дзержинеькому — людині заліз
ної солі І кристальної чесності. 
«ВЧК» І «Дзоржинський» — ці Два 
слова буквально наводили жах 
на саботажників, терористів, спе
кулянтів. Щоб убезпечити інтере
си трудящих, ВЧК і П місцевим 
органам були надані надзвичай
ні повноваження,

Завдяки незгасній пильності й 
безстрашності чекістів були зір
вані десятки кривавих задумів бо- 
Мга. ВЧК виконувала з ті роки 
надзвичайно важливу місію. З П 
ініціативи а країні створювалися

дитячі комуни, почалася бороть* 
ба за урятування безпритульних, 
дітай-сиріт.

ВСЕВОБУЧ: загальне вій
ськове навчання.

Революційний обов’язок кликав 
кожного захищати завоювання 
Жовтня, кликвв учитися військо* 
вої справи. Всевобуч — корот
кий курс бойової 
юнаків, робітників І 
мого покоління — 
повнити І укріпити 
дійські дружини, а 
Червоної Армії. Він проводився 
за єдиною програмою I проіснував 
до 1923 року.

У вересні 1941 року постановою 
Державного Комітету Оборони 
ВСЕВОБУЧ був відроджений. Де
кілька мільйонів чоловій оп»но* 
□упали в класах І на полігонах 
ВСЕВОБУЧУ науку снайперів, гра- 
натомотників, санітарів I добро* 
вільно йшли потім на фронтй 
Великої Вітчизняної війни.

ПРОДЗАГОНИ: продо
вольчі загони.

ПРОДЗАГОНИ комплектувались 
Із енергійних І стійких комуни* 
тів І комсомольців у дуже тяж
кі для країни перші роки рево
люції. Доля молодої республіки 
вирішувалася не тільки на полях 
битв, але й на продовольчому 
фронті. БІйцІ-лродзагонІ в ц І 
проявили виключну вірність рвм 
волюцінному обов’язку. Придушу
ючи опір багатіїв, ведучи полі- 
тичну освіту селянської бідноти, 
вони виявляли I відбирали у кур-' 
кулів лишки продуктів харчуван
ня для Червоної * "
населення, дітей 
ПРОДЗАГОНИ — 
звичайний захід 
рестали існувати 
ської війни, п зв’язку з перехо
дом до нової економічної політи
ки.

(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.)

Не сподівався комб
риг, що його прізвище, 
-..»з він підписдв під 
списком загиблих, міс- 
Цеві органи влади бу
дуть вважати за остан
нього із героїв, полег
лих у бою за ГІ’ятихат- 
ки. \

яке
списком загиблих,

ТАНКИ ІДУТЬ ПО ДНУ
Про той випадок на фронті скла

дали легенди.
На шляху танкової бригади трид

цятиметровою перепоною звивав
ся у високих берегах Інгулець. 
Розвідники доповіли, що на десят
ки кілометрів навкруги немає жод
ного містка. Що робити? Чекати, 
коли сапери наведуть переправу 
*— значить витратити дорогоцінний 
час.

Комбриг полковник Васецький 
Скликає на нараду механіків, щоб 
упевнитись у правильності прий
нятого рішення.

— Будемо форсувати Інгулець 
по дну, — говорить він механікам 
І питає у них ради:

— Яка ваша думка?
Танкісти заявили, що хоч до цьо

го вони не зустрічали таких ви-

— комбриг полковник Васецький].
Від гасової лампи на низькій стелі гойдались тіні. Набли

жалась північ. (Зліва

хатках є Ім’я й Ф. Васецького.

варіант мож-падків, але такий 
ливий.

В районі сіл Старої 
знайшли зручний для 
Глибина 
одним, з повернутими ,, 
зникають під водою. Полковникові 
ється, що занадто довго тягнеться час. 
Хвилюються начальник штабу І комісар. 
НарештІІ На протилежному боці річки 
З води виринають башти машин, І ось 
уже тридцятьчетвірки вибираються На 
берег.

Поруч з комбригом хтось гово
рить, розряджаючи загальне на
пруження:

— Так і здається, що зараз ма- 
йліни почнуть, як коні, фиркатН » 
обтрушуватись.

Полковник посміхається. Впер
ше за стільки днів війни...

капітан Кирєєв повів у наступ сво
їх танкістів. По рації було переда
но наказ: «По ворогові, п’ять 
швидких пострілів — вогонь!» 
Прямим попаданням було знище
но кулеметні гнізда І дзоти во
рога, що заважали просуватись пі
хоті. Попереду головного танку 
виросли фонтани землі. «Стріляє 
батарея, треба подавити», — вирі
шує комбат. З командного пункту 
передають координати. «Ціль ба- 
ЧУ», — доповідає капітан. На пов
ній швидкості він спрямовує свою 
машину на ворожу батарею. Кіль
ка пострілів — і одна із гармат 
замовкає. В ту ж хвилину страш
ної сили удар зупинив машину. 
Комбат і екіпаж танка були вби
ті осколками снаряду.

Танкісти, дізнавшись про смерть 
командира, врізались в бойові по
рядки німців. З кулеметів і гармат 

вони знищували 
ворога, їх підтри
мували вогнем 
автоматники ма
йора Бистрого.,

В ході бою бій
ці відірвались від 
основних сил і по
пали в оточений. 
Десятки разів нім
ці кидались в 
атаку, бомбили з 
літаків, але смі
ливці стійко відби
вали 
рога.

Копи 
вийшли 
на них 
шалений шквал вогню 
гвардійських акатюш». 
Полковник Васецький 
випустив на танки со
бак, яких тримали в 
бригаді до особливо
го випадку. Четверо* 
ногі друзі підповзали 
під машини І підри* 
валиеь разом з гра- 

були прив’язані до них. 
батальйони капітанів

натиски во.

танки ворога 
з вибалку, 

: посипався

вий шлях 41-ї гвардійської танко 
вої бригади.

ГОТЕЛЬ «УКРАЇНА»,
КІМНАТА № 51

І Нової Лозопатки 
переправи берег, 

три метри. Танки, один за 
назад стволами, 

* зда-

вП’ЯТЬ ШВИДКИХ ПОСТРІЛІВ — 
ВОГОНЬ!»

гВ кінці грудня 1943 року танко
ва бригада одержала поповнення 
І була перекинута в район Кірово
града. На підступах до міста йшли 
жорстокі бої.

Все тісніше стискувалося кільце навко
ло ворожих позицій. Вже й до міста по
дати рукою. Комбриг зі спостережного 
пункту бачив знайомі вулиці, де пройш- 
ла його юність. Не один раз він приїз
див у це місто, ще коли навчався в 
Бобринецькому технікумі механізації 
сільського господарства. Тут закінчував 
І кавалерійське училище. А десь на тій 
вулиці, що біжить вздовж Інгулу, жне 
кілька років.. По ній І мають увірватись 
у центр його танкісти. Не сьогодні-завтра 
розпочнеться вирішальна битва.

Шостого січня 1944 року після 
сильного артилерійського обстрі
лу передових позицій противника 
командир танкового батальйону

натами, які
Опівночі 

Гуріна і Бистрого прорвали ото. 
чення і з’єдналися з бригадою.

8 січня 1944 року радянські вій
ська вступили в 
Кіровоград. Ще 
куріли руїни, а в 
повітрі висів гус
тий І їдкий дим 
вибухівки. Пол
ковник Васецький 
зупинив в центрі 
машину. Він пізна
вав і не пізнавав 
місто. Пригадува
лись довоєнні ро
ки, знайомі, до 
яких не завадило 
б завітати.

Роздуми перер
вав старший по- 
літрук Хоменко.

— Това ришу 
полковник... Заги
нув майор Бист
рий...

В його голосі 
бриніли сльози,
Як і не було святкового настрою. 
Серце стиснув пекучий біль. 
Ось і не стало хороброго коман
дира. Ще зовсім недавно говори
ли про його сім’ю. Майор розшу
кував тоді дружину і дітей в П’я- 
тихатках.

На карту комбрига Васецького 
ліг ще один чорний квадратик на 
тому місці, де загинув його бойо
вий друг. Поруч з червоними 
стрілками, що повторювали бойо-

Полковник у відставці Ф. П. Ва
сецький днями приїхав до нашого 
міста. Він ходить його вулицями і 
не пізнає їх. Нові світлі будинки, 
запорошені снігом сквери. Потім 
зупиниться, покладе руку на 
шорсткий стовбур старого дерева, 
і замислиться. Згадає, як його бій
ці старанно «лікували» понівечене 
осколками і кулями деревце.

Виїзд на рекогносцировку. В кабіні полуторки комбриг Ва
сецький.

Ф. П. Васецький а дружиною в колі сім'ї Едуарда Бистрого, сина безстрашного комбата.

Федір Прокопсвнч гостинно запрошує 
мене до кімнати. Піднімаємось на тре
тій поверх. Йому важко говорити: переніс 
складну операцію горла. Війна □ котрий 
раз нагадала про себе.

Переглядаю альбом, який подарували 
колишньому комбригу учні п’ятихатської 
СШ М2 3. Вони позаминулого літа зап
росили Ф. П. Васецького п гості І разом 
з ним здійснили рейд по місцях бойового 
шляху бригади.

... Я дивлюсь на цю посивілу лю
дину із живої легенди, і моє серце 
наповнюється синівською лю

бов'ю. За те, що я, як і 
тисячі моїх ровесників, 
маю можливість жити 
під сонячним небом, 
кохати і захоплюватись 
своєю улюбленою спра
вою.

А на прощання я щи
ро тисну руку легендар
ному комбригові, і в 
тому потиску все-все те 
світле і тепле почуття 
до нього, про яке не 
прийнято говорити ме
жи чоловіків.

Я тисну вашу руку, 
Федоре Прокоповичу.

В. ГАНОЦЬКИЙ.

«МОЛОЛ ИЙ



КіС/йоМа

розви- 
загар-

так з 
не від-

т. ЛУЕРБЛХ

ЮНІ СПОРТСМЕНИ
ТА IX ТРЕНЕРИ

■ В

•І НТАЧЕВ1

повідомлялося, ДЕ, КОЛИ, З КИМ?
ігор

, Була мрія у Ніни ПРИХІДЬКО — 
сади ростити, землю уквітчувати. 

‘Досягла свою комсомолка: заиін- 
[ чипа інститут І тепер у колгоспі 
І «Україна» Добровепичнівського 

району працю« агрономом-садо-
1 содом. «Як дерево зимує!» — ЦІ- 
: каеитьса дівчина.

•ото О. ГОНЧАРЕНКА.

облзснеї 
«Моло- 

комунар». Прийшов Новим 
тижнів, 

І не

ГАЗЕТА

* * *

З метеряіиням чекана моаодь 
ке того села виходу 
комсомольської газети 
Дий . .
рік, минуло ще кілька 
але багато комсомольців так 
одержують газети. Характерно, 
що залишились без газет ’1» 
хто передплату оформляв у пра
цівника Головаиївського райкому 
комсомолу М. Редька.

В чому ж причина! Невже так 
І залишимось без газети в цьому 
році! Порадьте.

Л. ПОЛІЩУК.
С. Журавлинна.

Листування 
„Молодого 
комунара66

Дорога редакцісі В газеті «Мо
лодий комунар» за 6 січня цього 
року ми з Цікавістю прочитали 
кореспонденцію під заголовком 
«Червоний заспів», де описусться 
життєвий шлях нашого- земляка, 
поета Євгена Максимовича Гри- 
горука.

Ми, члени Історико-красзнавчо- 
го гуртка, зараз підшукуємо

І
теріали про Євгена Максимовича. 
Зустрічаємося зі старожилами 
які пам'ятають поета. Однак по
чуте варто було 6 підкріпити 
відповідними документами.

Повідомте, будь ласиа, де мож
на детальніше дізнатися про жит
тя І діяльність Є. М. ГригорукаІ 

с. Троянка, Голованівсьно- 
го району.

Друзі! Матеріали про Єв
гена Григорука можна взя
ти з книги «Є. Григорук. 
Твори. Держліт видав. 
1962 рік». Книгу можна ви
писати в державних бібліо
теках Києва, Харкова чи 
Одеси. Радимо Вам офор
мити передплату через ра
йонну бібліотеку.

Редакція сподіваєт ь с я, 
що ви, юні друзі, розповіс
те на сторінках «Молодого 
комунара» про все те ціка
ве з життя Євгена Григо
рука, що вам вдасться зіб
рати.

Сьогодні вже важко при
гадати, хто першим подав 
на факультеті думку — взя
тися вести на громадських 
засадах спортивні секції в 
школах. Це було кілька ро
ків тому. Ллє й досі пам'я
таються бурхливі комсо
мольські збори, на яких сту
денти обговорювали це ви
тання. Дехто говорив, що 
не під силу буде навчатися 
й працювати зі школярами. 
Таких було меншість. І збо
ри постановили направити 
кращих студентів факульте
ту фізвиховання тренерами 
в школи обласного центру.

Зараз ми бачимо, що ро
бота з юними спортсменами 
принесла неабияку користь 
майбутнім викладачам фіз
виховання. Вона стала доб
рою практикою перед їх 
самостійною працею, закрі
пила певні професійні на
вички. А багато школярів 
одержали змогу займатись 
не спортом взагалі, а кон
кретним його видом, до
сягти деяких результатів. 
Зараз секції відвідує біль
ше 400 учнів.

Два роки тому в школу- 
інтернат № 2 прийшов

Дмитро Луговин і запропо
нував свої послуги. Педа
гогічний колектив довірив 
майбутньому колезі вести 
секцію спортивної гімнасти
ки. Учні 3—4 класів, з яки
ми проводить заняття сту
дент, вже оволоділи умова
ми юнацького розряду.

Секції спортивної гімнас
тики в школах міста ведуть 
також студентка другого 
курсу Світлана Боброва та 
четвертокурсниця Людмила 
Череп.

Першорозрядниця Тетяна 
Осокіна два рази 
день приходить в 
школу № 13. Там 
спортивному залі 
кають двадцять 
Юні легкоатлетки 
нають тренування під керів
ництвом молодого тренера. 
На її очах учениці, які рік 
тому прийшли в секцію, 
стали більш фізично 
ненимн, спритними, 
тованнми.

Та, мабуть, ніхто 
наших студентів ще 
чув радість за спортивні ус
піхи своїх вихованців, як 
студент четвертого курсу 
Олександр Пильник.

на тиж- 
середню 
на неї в 
вже че- 

дівчаток. 
розпочи-

має і бути, адже він най- 
досвідченішнй серед своїх 
друзів. За гри роки, які він 
веде групу ручного м’яча в 
середній школі № 6, при
йшов досвід роботи з юни
ми спортсменами. 1 коли 
його хлопці вибороли восе
ни минулого року першість 
міста, Олександр був без
межно радий за своїх вихо
ванців.

Парашутний спорт нази
вають спортом сміливих. 
Ні з чим не зрівняти почут
тя, що охоплює людину, ко
ли вона пізнає відчуття по
льоту. Тож в секцію пара
шутного спорту, яку очолив 
студент четвертого курсу 
Віктор Тураєв, прийшло 
більше ста юнаків і дівчат, 
учнів шкіл Кіровограда. Ба
гато з них вже стали роз
рядниками. Курс взято вір
ний. Студенти, які завтра 
стануть на самостійний учи
тельський шлях, вже сьо
годні торують до нього 
стежки, набувають навичок 
роботи з учнями.

В. ЯЗЛОВЕЦЬКИЯ, 
викладач педінститу-

Щоб вияснити причину, 
редакція звернулася в Го- 
лованівський райком комсо
молу до М. Редька. З’ясу
валось, що, оформляючи 
передплату, він сподівався, 
що гроші з передплатників 
перерахують через 
госпну бухгалтерію, 
справу до кінця не 
Тому частина молоді 
шилася без газети.

Однак упущення виправ
лено. Кожний, хто перед
платив газету, буде одер
жувати її з 1-го лютого 
1967 року.

кол-
Але 

довів, 
зали-

Як уже
Федерація футбола СРСР 
затвердила календар 
з футбола першої і другої 
груп класу «А» на обидва 
круги. Зустрічі XXIX чемпі
онату у другій підгрупі 
другої групи, де виступає 
кіровоградська «Зірк а », 
почнуться 2 квітня. Наші 
земляки в цей день прий
матимуть харківську 
команду «Авангард». По
тім місцеві болільники ще 
двічі спостерігатимуть мат
чі на місцевому стадіоні. 
6 квітня нашим гостем бу-

де запорізький «Металург», 
в 9 квітня відбудеться пер
ший кубковий матч. «Зір
ці» припало зустрітися в 
ньому з армійцями Одеси, 
які торік виступали в най
вищій лізі радянського 
футбола.

Після цього до кінця 
квітня наша команда гра
тиме на виїздах. 13 числа— 
в Жовтих Водах, де схрес
тить зброю з дебютантом

АКЦІЯ „ВРЯТУВАННЯ ЗУБІВ“
Шведський лікар, відомий спеціаліст з спортив

ної медицини Ліндгрен виступив у газетах з ви
могою провести широку акцію «Рятування зубів 
футболістів». Справа в тому, що, за підрахунка
ми шведських статистиків, в 1965 році 649 швед
ських футболістів в результаті сутичок на полі, 
ударів м’ячем і падінь втратили по декілька зу
бів. В 1966 році це число виросло до 846 чоловік. 
Ліндгрен, який вивчав це питання, заявив: «Що 
хорошого в тому, що кожного року сотні моло
дих, сильних і здорових людей втрачають свої 
зуби, здебільшого передні? Треба серйозно поду
мати про захист зубів для футболістів. Можливо, 
треба застосовувати спеціальну гуму, як це роб
лять боксери. У всякому разі, я впевнений, що 
вихід можна знайти». (АПН).

АША ЛАРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
«молодой КОММУНАР»

м. Кіровоград, вул. луначарського, м>.
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре

таря — 45-35, відділів — 45-36.

ергвн Кировоградского 
обкома ЯКОМУ,

ЯК 00059 Індекс 61197,

класу «А» місцевим «Аван
гардом». 17 квітня «Зірка» 
гратиме в Дніпропетровсь
ку з «Дніпром». Дальший 
її шлях проляже за межі 
України, — теж до дебю
танта класу «А» калузького 
«Локомотива». Тут матч 
відбудеться 24 квітня. І, 
нарешті, 28 квітня — візит 
до знайомих футболістів 
по минулому року — калі- 
нінської «Волги».

Повністю календар ігор 
другої підгрупи буде над
рукований в одному з нас
тупних номерів газети.

П’ятниця, 27 січня. Перша 
грама. 11.00 —• Теленоаини. 
11.10 — Для дітей. «Ведмежа 
цімціи, (М), 11.50 — «По 
начних місцях Москви». (М). ____
— «Стандарти СРСР». Телевізійний 
журнал. (М). 12.40 — «Політичні
знання — всім». (М). 16.50 — Для 
дітей. «Велико прання». Телевізій
ний фільм. (К). 17.10 — До 50- 
річчя Великого Жовтня. Програма, 
присвячена місту-гсрою Ленін
граду. «Бастіон на Неві». Теле
візійний фільм. (К). 18.00 —
Урочисте вшанування міста-героя 
Ленінграде. Трансляція з Жовт
невого палацу культури. (К), 
18.50 — Телереклама. (Кірово-

про* 
(М), 
Рім-
ана-
12.20

(Продовження. Початок в № 11.1.

Інших якостей генерал не назвав. А жальї 
Адже Вахтель, як і Акстгельм, був жорсто
ким солдафоном, людиною без совісті й 
честі. Наеіть зараз, через два з лишком 
десятиріччя, що минули з того часу, ні те
перішній генерал у відставці, ні колишній 
полковник не знайшли ні слова осуду для 
диявольського задуму «фюрера» ■ знищи
ти ракетами найбільше місто світу, дітей, 
жінок, стариків.

Чому Макс Вахтель повинен був прихо
вувати своє ім’я? 28 липня 1943 року ра
дист літака «Хейнкель-111», що летів з 
Пенемюнде в Брюссель, одержав з Пари
жа, зайнятого німцями, наказ генерала Кол
лера, начальника штабу 3-го повітряного 
флоту: «Полковнику Вахтелю. Невідкладно 
приземліться на аеродромі Ле-Бурже». Піс
ля посадки Вахтель узнав, що перехваче
но переданий з Лондона всім англійським 
льотчикам наказ будь-якою ціною знищити 
його літак. Це означало, що англійці добре 
знали, хто у ньому знаходиться.

Того ж дня Макс Вахтель зник. Замість 
нього на світ з’явився Мартін Вольф, до 
речі, й зовнішньо інший: з борідкою та ба
кенбардами. На спеціально скликаній на
раді він сказав:

— Панове! Я, полковник Мартін Вольф, 
замінив вашого колишнього командира 
Вахтеля, Його призначено на нову посаду.

Однак маскарад мало допоміг. Ангпійська розвідка 
знову взнана про місцезнаходження штабу Вахтеля- 
Вопьфа I про пускові установки, що їх будують для 
бомбардувань Лондон.!. До речі, хто вказав саме 
цю ціль! Сам «фюрер»! Вахтель-Вольф, як оін за
раз твердить, пробував переконати Гітлера, разом з 
Лондоном бомбити й найважливіші порти Англії — 
Портсмут 1 Саутгемптон, де концентрувалися війська 
вторгнення 1 флот союзників. Та про цей, військо
вий, аспект операції «фюрер» нібито й чути не хо
тів. «Мені потрібна розплатаї» — верещав ГІт- 
лср.

Операція «Вишнева кісточка» почалася 
невдовзі після висадки 6 червня 1944 року 
військ союзників на узбережжі Франції.

Через кілька годин надійшов наказ Гіт
лера: «Румпелькаммер. Ціль — 42». Це був 
центр Лондона. У штабі Вахтеля-Вольфа в 
Сале (біля Ам'єна), який розміщувався на 
глибині 24 метри під землею, захвилюва
лися. Але зовсім не з-за того, що кожен 
постріл «ФАУ-1» відправить у могилу сот
ні чи, може, й тисячі людей, а тому, що не 
все ще було готове. Вогонь відкрили лише 
12 червня.

І ось вони, верхівка розбійницької операції, всю 
ніч сидять у бункері в арадісному хвилюванні», як 
пише Макс Вахтель. А старший серед них, генерал 
Гейнеман, той навіть «в диких радощах». Він рахував 
кожну секунду до початку відкриття сотню І, як за
чарований, дивився на велику карту Лондона, що 
висіла на стіні. Вона була прозорою, ззаду горіло 
світло. Відзначалися цілі. Перший же постріл від
святкували тостом на честь «фюрера».

Тієї ночі тостів було всього чотири. Біль
ше пострілів зробити не змогли «з техніч
них причин»... Лягаючи ранком в постіль, 
Вахтель записав у свій щоденник: «Невда
ча. Не ладиться. Наказ про початок був пе
редчасним».

На якій стадії підготовки була операція 
«Вишнева кісточка» в червні 1944 року? 
Літак-снаряд «ФАУ-1» ввели в дію тоді, 
кори зброя ця була ще далеко не доскона
лою. Перший «ФАУ-1», наприклад, спрямо
ваний на Лондон, зірвався за 32 кілометри 
до цілі. Апарат рульового управління* змі
нював курс зразу ж, як тільки в нього по
трапляла хоч одна піщинка, й снаряд міг 
не тільки значно відхилятися від цілі, а 
й упасти на вихідну позицію. Відповідаль
ною за створення «ФАУ-1» була люфтваф
фе — військова авіація, підпорядкована 
Герінгу. Ракета ж «ФАУ-2» була у віданні 
сухопутних сил.

(Далі буде).

град). 18.55 — Кіноварне. (Кіро
воград). 19.10 — Концерт майст
рів мистецтв міст-героїв Ленін
града І Києве, Трансляція з 
Жовтневого палацу культури, (К). 
21.00 — Естафета новин. (М),
22.00 — Художній фільм, «Тиша», 
II серія. (Кіровоград).

Друга програма. 11.00 — Анг
лійська мова для малят. (Дніп
ропетровськ). 11.30 — Кінопро- 
грама, (Дніпропетровськ). 19.35 
— І. Хантер. «Справа по обвину
ваченню...» Телеспектакль. І се
рія. (Ленінград). 21.00 — Естафе
та новин. (М). 22.00 — Художній 
фільм «Дощова неділя», '(Дніпро
петровськ). 23.30 «— Концерт,
(Дніпропетровськ),

СУБОТА, 28 січня. Перша про
грама. 11.00 — Художній фільм 
«Чуже ім'я». (Кіровоград). 14.30— 
Для школярів. «Розвідниця Таця 
Бауер». Телевізійний спектакль. 
(АА). 15.30 — Для дошкільників і 
молодших школярів, «Всі роботи

добрі». (М). 16.00 — Теленоаини, 
(М). 16.15 — «Прогрес». Інтерві- 
зїйний журнал. (М), 16.55 — «Клуб 
ніномандріаників», (М). 17.55 — 
Першість Європи з ковзанярсько- 
го спорту, Репортаж а ЛахтІ, 
(К). 18.30 — Телефільм. (Кірово
град). 18.45 — Телефестиаель
«Від Дніпра до Бугу». «Вись моя, 
матінко Вись...» Звіту« Маловис- 
нівський 
19.45 — 
Жовтня і 
влади на 
піснею», 
Європи з 
Репортаж
Телевізійні новини. (М). 21.30 — 
«Но вогник», «Відкриття нового 
кафо». (М),

Друга програма. 11.00 — Ху
дожній фільм «Дощова неділя», 
(Дніпропетровськ). 18.30 — 1,
Хантор. «Справа по обвинувачен
ню...» Телевізійний спектакль, 
II серія, (Лснінгрод),

район. (Кіровоград), ЇМ 
До 50-річчя Великого 

встановлення Радянської 
Україні. «Знайомство в ‘
(К). 20.15 — Першість 
ковзанярського спорту, 
з Лахті. (К), 21.00 —
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