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КАЖІТЬ, вам дово
дилось коли-небудь
виступати перед такою
численною аудиторією? —
запитує Людмила Іванівна
і знову поправляє зачіслу, — помітно було, що
вона трохи хвилюється. —
А я ніяк не звикну, — від
повідає на мій заперечний
жест і посміхається.
Я погоджуюся: звісно,
це зовсім непросто — ви
ступати,, коли на тебе
спрямовано кілька сотень
зацікавлених поглядів. Хо
ча досвіду спілкування з
людьми, досвіду громад
ської роботи бригаДирові
цеху N2 2 Кіровоградсько
го швейного об’єднання
Л. І. Берегуленко не пози
чати — вона секретар
парторганізації цеху, де
путат міської Ради народ
них депутатів, член* комі
сії по охороні здоров'яга
соціальному- забезпечен
ню при міськвиконкомі. А
на XXII обласній партійній
конференції Людмилу Іва
нівну обрали делегатом
XXVII з’їзду Компартії Ук
раїни. І сьогодні її як де-легата запросили на зустріч з молоддю міста.
Заходимо до великої
зали — і хвилювання мо
лодої жінки змінюється
тією внутрішньою зібра
ністю, зосередженістю, які
я помітила у ній ще під
час нашої першої зустрічі.
Тоді я запитала: «Людми
ло Іванівно, ви, мабуть,
дуже суворий бригадир?».
Вона посміхнулася на цей
напівжарт: «Гадаю, що ні.
Можливо, вимогливий ЩО
ДО роботи. А з приводу
інших
якостей — судити
моїм дівчатам з бригади.
Для мене головне, коли в
колективі панують взає
моповага і взаєморозумін
ня...».
Про успіхи рідного під
приємства, своєї бригади
й розповідала Л. І. Берегуленио молодим слуха
чам.

— Наше об'єднання, на
якому працює 1450 чоло
вік, спеціалізується на по
шитті зимових і демісезон
них пальт, щороку випус
каємо 45 моделей, 75—80
процентів виробів постій
но
поновлюється — це
свідчить про творчу по
шукову роботу наших кон
структорів. Підприємство
— серед кращих в облас-

явили Л. І. Берегуленко не
раптом — це право вона
завоювала своею працею,
Як людина, як комуніст
вона користується автори
тетом на швейному об’єд
нанні. За словами секре
таря партійної організації
об’єднання М. /А. Доро
шенко, у характері бри
гадира є такі цінні якості,
як обов’язковість, прин

її робітниче
щастя
ті і республіці. Тим при
ємніше мені представити
один з передових його
колективів — бригаду, яку
я очолюю. З місяця в мі
сяць колектив виконує
плани за всіма показника
ми. 15 чоловік (а всього в
бригаді 35 членів) достро
ково виконали завдання
одинадцятої
п’ятирічки.
Визначили план й наступ
ної п’ятирічки — 8 чоловік
виконати
зобов'язалися
завдання 1986 року до
Дня Конституції, 6 чоловік
— план п'яти років за чо
тири роки, 1 — п'ятирічку
за 3,5 року. Комсомолки
бригади одностайно під
тримали ініціативу швачки-мотористки цеху № 5
молодого комуніста Оль
ги /Ліщенко «План 4-х місяців 1986 року — до дня
відкриття
XXVII з'їзду
КПРС» і з честю виконують зобов'язання.
У кожної людини у жит
ті настає той час, коли
необхідно проаналізувати
зроблене, зважити свої
сили, здібності перед ви
конанням якоїсь
дуже
важливої, якісно нової
справи. Таке велике до
вір'я — бути
делегатом
партійного форуму — вияс

циповість, надійність. А з
власного, хоч і невелико
го досвіду знайомства з
Людмилою Іванівною, до
дам: вимогливість до се
бе і скромність. Але не та
скромність, яка межує з
невпевненістю і слабоха
рактерністю, про яку го
ворять, що вона більше
втрачає,
ніж здобуває.
Так, Людмила Іванівна не
звикла говорити про себе.
Але це суто особиста
скромність з одного боку
і принциповість та об'єк
тивність у ставленні до ін
ших з другого допомогли
їй кілька років тому здру
житися з новим колекти
вом. Треба сказати/ що
перед новообраним бри
гадиром стояло завдання
не з легких: зуміти збе
регти обличчя колективу,
який уже давно зареко
мендував себе на об’єд
нанні хорошим, стабіль
ним, не знизити темпів і
якості роботи. І це їй вда
лося.
— Людмило Іванівно, чи
можна вважати, що ваша
бригада працює на повну
міць своїх можливостей?
— Думаю, що стан справ
найкраще проілюструють
такі цифри: якщо ліміт

браку за планом складає
8 процентів, то ми змен
шили його до 2—4 про
центів. Можливості до
сягти більшого є. Це, зви
чайно, залежить і від чіт
кішої роботи підготовчої
дільниці, де здійснюється
промірка і розбраковка
тканин, і розкрійного це
ху. Головне ж завдання
нашої бригади — висока
майстерність
виконання
операцій, чітке дотриман
ня технології пошиття.
Мабуть, доводилось вам
чути такий вислів: «У тобі
загинув актор, або художник, або педагог...». Це —
про людей, які не зуміли
розвинути своїх здібнос
тей,
закладених самою
природою. Людмила Іва
нівна Бе’регуленко, /ложу
стверджувати,
досягла
своєї мрії — бути педаго
гом, вихователем. Щоправ
да. не буквально і тради
ційно — педагогічний вуз,
школа... Вже 15 років пра
цює Л. І. Берегуленко на
цьому об’єднанні. І її пра
цю оцінили — Людмилу
Іванівну було нагородже
но медаллю «За трудову
доблесть».
Все найкраще в людині
починається з рідного до
му. І прр що б не зайшла
мова, Людмила Іванівна з
вдячністю згадує свою ве
лику працьовиту родину:
їх у неньки-тата
було
восьмеро — п’ятеро до
чок і троє синів. Зросли і
загартувались у нелегкій
сільській роботі. Кожен з
них обрав свій життєвий
шлях. Та всі дороги, яки
ми б довгими вони не бу
ли, повертають до рідно
го дому. І після безлічі
справ, напруги гарячих
днів Людмила Іванівна їде
у свою поетичну ОленоКосогорівку, до найріднішої людини — мами, яка
навчила її жити і працю
вати.
Т. СВЕТЛАНОВА.
» L *-ТГО
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«ІГИІНЦ

РЯДОК У РАПОРТ
Заступивши на трудову
пахту но гідній зустрічі
партійного форуму під де
візом '’.XXV11 з’їзду КПРС
— 27 ударних декад», 229
комсомольсько - молодіж
них колективів, понад де
сять тисяч молодих тру
дівників успішно справи
лись з плановими і соціа
лістичними зобов’язання
ми завершального року XI
п’ятирічки.
У авангарді соціалістич
ного
змагання сьогодні
комсомольсько - молодіж
ні колективи: пресувальни
ків гарячого пресування
цеху № 2 Світловодського
комбінату твердих сплавів
і тугоплавких металів іме
ні В. І. Леніна (керівник
О. Харченко, групкомсорг
О. Харченко), який працює
в рахунок липня 1987 ро
ку; вимірювальної лабора
торії цеху № 8 ордена
Трудового Червоного Пра
пора заводу чистих мета
лів (керівник В. Лещен
ко, групкомсорг І. Лашко), який виконав план
11-ої п’ятирічки до 23 лю
того 1985 року; комсомоль
сько - м о лоді ж ний
ек і па ж
водіїв автомобіля ГАЗ-52
АТП-Ю063 (керівник В. Го.
літний,
групкомсорг
10. Юрченко), що виконав
план вантажоперевезень на
109,5 процента.
Вагомий внесок у вико
нання Продовольчої про
грами внесли 58 комсом ол ьс ько-м о лод і ж и их екі
пажів, то працювали па
збиранні врожаю 1985 ро
ку. Так. комсомольськомолодіжний екіпаж кол
госпу імені Леніна (М. В.
Мельник. Ф. Хусмутдіиов)
скосив 331 гектар зерно
вих при зобов'язанні 327
гектарів. Комсомольськомолодіжний екіпаж ком
байна СК-5 колгоспу «Ук
раїна» (А. Глива, М. Пи
рогов)
намолотив 4332
центнери зерна при зобо
в'язанні 4000 центнерів. А

молодий водій автомаши
ни ГАЗ-53 колгоспу імені
Леніна
В. Калинпчеико
при зобов’язанні 400 топи
доставив па тік 700 гони
зерна.
Хорошими результатами
у навчанні і суспільно ко
рисній
праці
зустрічзє
XXVII з'їзд КПРС шкіль
на молодь. 2215 учнів се
редніх шкіл узяли участь в
літній трудовій чверті під
девізом «Мій труд вливає
ться в труд моєї респуб
ліки». Ними був викона
ний об’єм робіт па суму
84 тисячі 829 карбованців,
2750 карбованців перера
ховано у Фонд миру.

Світловодський
ЛКСМУ

МК

Новоукраїнсьний
ЛКСМУ.

РК

4-' ‘ ЧXXVII з'їзду Компартії
України
та наступному
XXVII з'їзду КПРС при
святили .свої трудові пе
ремоги комсомольці орде
ноносної І Іовоукраїнської
районної комсомольської
організації — за підсумка
ми обласного соцзмагашія
в 1985 році районну ком
сомольську
організацію
визнано переможцем по
збиранню зернової куку
рудзи, вирощуваної за ін
дустріальною ге.хнологією,
а також нагороджено пе
рехідним почесним призом
імені нашого земляка льотчика-космопавта Л. І. По
пова за зайняте перше міс
це в обласному соцзмаганні на збиранні ранніх зер
нових.
В завершальному році
11-ої п'ятирічки 25 комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів вирощували зер
нову кукурудзу па 6000
гектарах,
то становить
половину площ кукурудзи
в районі І результати бу
ли вагомими — урожай
ність з кожного комсо
мольського гектара склала
52 7 цептпеї'.п .черва.
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«Молодий комунар»

2 стор

Ефективно—
значить
по-сучасному

Чимало молодих доярок області рівняються сьогодні на доярну колгоспу «Мир»
Гайворонсьцого району Наталію ЛЯЛЮК, яка у завершальному році одинадцятої
п'ятирічки першою в області подолала семитисячний рубіж по надоях молона на
Корову,
Фото В. ГРИБА.
Гайворонський район.

Вироби Новоархангельського сирзаводу — цільномолочна продукція, сири «Буковинський» та «Степо
вий» — користуються неабияким попитом у спожи
вача. Найперше — завдяки високій якості. Це — на
слідок вмілої організації виробництва, раціонального
використання усіх резервів? Недарма із завданням
минулої п’ятирічки новоархапгельські сировари спра
вилися ще до 28 серпня 1985 року — до БО-річчя стахановського руху. Переможцями республіканського
змагання працівників молочної промисловості стали
працівники заводу комуніст Т. М. Харченко та кан
дидат у члени партії С. Б. Аидреева. Заспівувачами
усіх добрив справ на підприємстві є комуністи.
Нині на підприємстві йде переобладнання основно
го сироробного цеху. Встановлюється сучасніше,
потужніше обладнання, що дасть можливість добити
ся значного підвищення продуктивності праці завод
чан без збільшення кількості працюючих і розширен
ня виробничих площ. Нині ця робота знаходиться у
стадії завершення. Керує нею комуніст П. і. Бонда
ренко — головний інженер заводу...
Напередодні з'їзду Комуністичної партії України
кореспондент «Молодого комунара» зустрівся із сек
ретарем парткому Новоархангельського сирзаводу
С, Г. Сторожуй. Мова йшла про роль комуністів у
житті колективу, про їхній вклад у ного здобутки.

............................... .............. —— РЕПОРТАЖ'

К РОБОТА? - перел лнтує Володимир Ац.
дреев. — Управляємось. І Іа
сьогодні вже маємо п'ят
десяти процентне виконан
ня планових завдань но
економії ріжучого інстру
менту. Так що прийняті
на загальних зборах брига
ди наприкінці минулого
року соціалістичні зобо
в’язання, і так підвищені,
перекриємо. Це дасть в на
ступному кварталі можли
вість спрацювати ще еко
номніше.
Дізнаюся, то Володи
мир у бригаді порівняно
новачок. Коли прийшов у
серпні 1985 року на завод,
трохи вагався: куди по
проситися працювати. Чи

колективи через обов’язко
вий період профілактики
при освоєнні новачків. Бу
ло б так, як і у випадку з
приходом Володимира Ан
дреева.
У бригаді, крім названих
спеціальностей, два налад
чики. Головний із них, жар
тують хлопці, безсумнівно,
сам Олександр Мелихов.
У соціалістичних зо А ще на цін посаді пра
бов’язаннях, прийнятих цює Микола Іванов. Він
трудовими колективами саме маніпулює біля сверд
назустріч XXVII з’їздові лувального верстата.
— Здається, не пере
Компартії України, ок
ремі пункти передбачали більшу, якщо скажу, що
підвищення^ продуктив робота за принципом ко
ності праці понад норму, лективної відповідальності
нові вагомі внески у ви однаковою мірою стосує
конання програми еконо ться як керівника, гак і
мії ресурсів, роль трудо рядового члена бригади,—
говорить Микола. — Вихо
дить так: хочеш працюва
ти добре — працюй. Не
хочеш — страждай від су
ворої оцінки товаришів.
Коефіцієнт трудової участі
актив бригади, її рада, мо
вого сумління. Приготу же недбайливому знизи
ти практично наполовину.
вали дарунок партійно
Запитую, що для членів
му форуму комуністів
нашої республіки й ви бригади значать . слова
робничники з КМК по «якість», «економія», «ре
механічній обробці базо зерви». Відповідь одно
вої деталі каретки об стайна. це зрозуміло кож
робного виробництва Кі ному: «Робота з «вогни
ровоградського
вироб ком». чітке бачення пер
ничого об’єднання «Друк- спектив». Пояснюють на
прикладі. Приміром, за
маш».
ощаджений різальний ін
струмент. Не тільки фре
зи, у них навчилися еко
вом колективу .не вчора і номити навіть мітчики.
навіть не рік тому.
Після появи перших* за
...Ідемо вздовж струн зубрин, на відміну від
ких рядів з різними вер практики, що склалася в
колективах, тут
статами. Шум від працю інших
ючих моторів досить гуч просто переточують їх.
ним. тому ледве чуємо даючи нове життя. На ділі
один одного. Та все ж оновлений мітчик працює
групко.мсорг Наталя Сиво на третину довше загаль
лап встигає коротко оха- ноприйнятих канонів. Ко
рактеризовувати молодих жен робітник має змогу
запропонувати щось своє,
робітників.
— В основному, склад у хан попервах і буде воно
нас па сьогодні стабіль малоефективним...
Тому живе колектив чи
ний, — додає воші. —• А в
цьому й переваги. Коли ви мось більшим від суто ви
кликали на соцзмагання робничих проблем. Старто
бригаду по механічній об вий рік дванадцятої п'я
робці опорної плити О. Жа тирічки дав старт новим
рова, на це й розраховува дерзанням і планам. Вті
ли: їх сформований колек лювати їх є кому, бо це
тив буде гідним суперни справді колектив. Де од
ком нашому. Та задумува ному небайдуже до іншо
лося це не як примітивне го, де лад і порядок не ба
суперництво, а товариський жані гості, а господарі.
контроль за суміжниками:
Мене проводжає напру
па ділі,
скажімо, їхня жений ритм обробного ви
бригада шліфує шину пе робництва
«Друкмашу»
реміщення, яку постачаємо Дуже швидко іі загубили
в
«н а п і вфа б р икатному » ся мої співрозмовники се
вигляді їм ми. Та з появою ред шеренг численних по
в бригаді нових працівни точних ліній та верстатів
ків катастрофи б не тра Йшла' робота...
пилося — а цього бояться
І. КУЦЕНКО.
деякі погано сформовані
м. Кіровоград.

то дійти до кожного. То
му свердлувальник, фре
зерувальник чи рихтуваль
нім розуміє: важить його
особистість,
порядність,
принциповість». Так па
практиці
проявляється
стратегія порядку, визна
чена бригадиром та акти-

ПОРЯДОК
випадково став фрезеру
вальником саме в КМ1\
Олександра Мелихова із
«Друкмашу»? Ні. ' Одразу
дізнався, що цей один із
кр аіц нх к о м сом од ьс ьк о • м о лодіжиих колективів під
приємства, має свої хоро
ші традиції. А що не мав
жодної з основних спеці
альностей, які прописалися
Л' комплексній
бригаді
О. Мелихова, — не зляка
ло. Вступив на курси під
вищення кваліфікації на
об'єднанні, то на сьо
годні вже працює за тре
тім розрядом.
Спостерігаю так, щоб не
заважати," за рухами мо
лодого виробипчилка. У
них уже вчувається впев
неність. Раз за разом на
поверхню верстата ляга
ють усе нові й нові шини
переміщення, і вправні
пальці Володимира одра
зу тягнуться до важелів—
за роботу! В. Аидрсєв із
вдячністю називає прізви
ща свого бригадира, лан
кового і. І. Макушенка,
інших хлопців та дівчат,
котрі уважно і, головне, не
зверхньо поставилися до
його перших невдач. На
томість проявили такт,
розуміння, щоб новачок
швидше прижився в ко
лективі.
Пригадую у зв’язку з
Цим слова, які сказав ко
лись бригадир (сьогодні
він працює в іншу зміну):
«Дисципліна? Хан то буде
справді дисципліна. Через
ставлення до роботи,, до її
організації вивіряємо іі ін
ші людські якості. (їсирос-

КОР.; Світлано Григорів
но, на вашому підприєм
стві конїен п’ятий — кому
ніст. Яною ж вам уявляє
ться перспектива росту ря
дів партійної організації?
С. Г. СТОРОЖУК: Де
партії люди вступають за
переконанням. І я можу з
певністю сказати, що наші
комуністи — і рядові пра
цівники, й керівники — це
люди, які живуть інтере
сами заводу. Наскільки
високий їхній авторитет у
колективі, можна судити і
з того, як поповнюються
ряди партійної організації.
Я, наприклад, глибоко пе
реконана, що наших «но
вобранців» (зараз в орга
нізації
чотири молодих
комуністи) привело в пар
тію бажання бути схожи
ми на таких наших заслу
жених працівників, як Т. М.
Харченко, П. 1. Бондарен
ко, О. Р. Ткаченко... До ре

чі, Олександр Родіонович,
який уже багато років —
робітник госпдвору, а ни
ні працює на переоблад
нанні сироробного цеху,
дуже гарно відгукується
про роботу комсомольців
слюсаря Василя Шарова
(він член комітету комсо
молу заводу), електрика
Василя Крутька. Це .чаш
резерв у поповненні ря
дів партійної організації.
А взагалі то можу з
упевненістю сказати, що
всі наші молоді комуністи
сягнули
громадського
змужніння у нас на заво
ді. І Світлана Андреева, і
її колеги лаборант сиро
винної лабораторії |етяна
Ковальчук,
бактеріолог
Надія Ханкіна, начальник
лабораторії Світлана Ор
лова — всі наші молоді
комуністи виростали і про-

МИ —
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

«ПІОНЕРИ

«СЛАВУТИЧ»
ЗІБРАВ ДРУЗІВ

УКРАЇНИЗ’ЇЗДУ ПАРТІЇ
КОМУНІСТІВ»
Під таким девізом -бра
ли участь у соціалістично
му змаганні піонери Устинівського району. І сьо
годні вони з гордістю ра
портують XXVII з’їздові
Комуністичної партії Ук
раїни, іцо внесли посиль
ний вклад у виконання
завдані, одинадцятої п'я
тирічки. т
Відмінним
навчанням,
високою суспільно-політич
ною активністю зустріча
ють піонери форум кому
ністів.
Ударною- справою для
піонерської* • організації
імені В. Котика Устинівської середньої' школи ста
ла участь в операції «Міль
йон
—
Батьківщині і >.
Школярі зібрали близько
6,5 тонни макулатури. А
це більша частіша папе
рової сировини, зібраної
усіма піонерами району.

«Зелене вбрання Вітчиз
ні» — в цю операцію вклю
чились ус-і юні ленінці ра
йону. 1200 саджанцями по
повнилися парки, алеї-сіл
району. Піонери дружини
імені
Льоні
і’олікова

фесійно, і як громадські
активісти на нашому за
воді.
КОР.: Певно, це можли
во за умови, що молодим
не лише довіряють, але й
приділяють багато уваги.,.
С. Г. СТОРОЖУК; Помоєму, ЦІ речі дуже тісно
взаємопов'язані. Ось взя
ти хоч би наші заходи,
спрямовані на забезпечен
ня високої якості виробів
(а вона на заводі з року а
рік зростає), саме від мо
лодих/ які складають на
підприємстві більшість,
лежить вона. До вір/■’Ж і
їм, ми разом з тим не за
буваємо і навчати.
КОР.: І в стінній пресі, і
а роботі шкіл економічної
та комсомольської освіти
партійна організація чима
ло уваги приділяла вивчен
ню передз їздівських пар
тійних документів...
С. Г. СТОРОЖУК: У передз'їздізський період ко
муністи вважають це ос
новним своїм обов'язком
Приємно,
що
активну
участь з усіх заходах взя
ли молоді комуністи, як'
вели роз’яснювальну ро
боту в колективі. На від
критих партійних зборал,
що відбувалися з цієї на
годи, були присутні усі
працівники підприємства.
Це свідчить про живий ін
терес заводчан до партій
ного слова. Більше того,
слідом за комуністами во
ни взяли активну участь а
обговоренні.
Приміром,
усім запам’яталися ділфвиступи Г. Г. Артем, І Ф
Буркана під час обгово
рення проекту Основних
напрямів розвитку народ
ного господарства СРСР...
МОР.: Отже, найхарактер
нішим на сьогодні, у день
відкриття
XXVII
з’їзду
Компартії України, для ко
лективу заводу є...
С. Г. СТОРОЖУК: Тісна
згуртованість його довкола
партійного осередка. Ми
робимо свою справу друж
но,
злагоджено.
Торік
значно перевиконали пла
ни виробництва сирів та
цільномолочної продукції.
Цього року, у зв'язку з
переобладнанням
сиро
робного цеху, випускаємо
тільки друге. Із планови
ми завданнями першого
місяця року
справились
успішно. А до дня відкрит
тя XXVII з’їзду КПРС пус
тимо й сироробний
ВІЗ розл\с-^ ''
С. ПЕТРЕНКО

доглядають сад Миру.

Внесли свою частих юні
ленінці і у виконання
Г1 р одовольчої
п р о г р а ми.
Влітку і восени майже
1200 піонерів працювали
в колгоспах і радгоспах,
допомагали
і рудівннкам
полів', ферм, птахофабрики.
Не було в районі жод
ного піонера, який би не
брав участі в операції
«Компаньєро». У Докучаєвськііі середній школі був
організований ярмарок по
продажу кулінарних виро
бів, виготовлених руками
піонерів та школярів. За
роблені 124 карбованці бу
ли перераховані на:допо
могу дітям Нікарагуа.
Піонери збирають мате
ріали, документи, фотогра
фії. спогади про тих, хто
воював, захищав Батьків
щину. Нещодавно в Інгульській середній школі від
крито
кімнату бойової
слави, експонати якої —
праця усіх школярів: і піо
нерів, і комсомольців. Допомагають у пошуковій
роботі зустрічі з учасни
ками Великої Вітчизняної,
розповіді ветеранів війни.
Устинівські піонери запи
сали рядок у рапорт XXVII
з’їздові Компартії Украї
ни. -

Уже вдруге проаодягь
своє дозвілля на турист
ській базі «Славутич» мо
лоді афганці — майбутні
слюсарі по ремонту авто
дорожнії техніки і муляри
залізобетонних кон
струкцій, які навчаються
цим професіям у Кірово
градському СПТУ № 8.
Цікава програма
бування. друзів з братнЬ?:
країни у -молодому над
дніпрянському місті наси
чена змістовними політико-виховними та інтерна
ціональними
заходами.
Серед них — вечори ра
дянсько-афганської друж
би і зустрічі з ветеранами
Великої Вітчизняної війни,
перегляд кінофільму «Вит
ав за Москву».
Проявом
солідарності
радянської молоді з на
родом дружньої країни,
яка захищає завоювань я
своєї квітневої революції,
став вечір-зустріч, що від
бувся а актовому залі тур
бази «Славутич». Всі уважно слухали демобілізова
ного воїна, робітника за
воду
ШВИДКОМОНТОбд^ІІ
споруд ордена «Знак
шани» виробничого об'єд
нання «Дніпроенергобудпром» Олега Михайленка
який виконував свій ін
тернаціональний обов язо:
на афганській землі.
І. КАРАНТ.
м. Світловодськ.

- 6 лютого 1986 року

«Молодий комунар»

ФОТОЛГГОПИС XI П'ЯТИРІЧКИ
У фотооб’єктива є завидна особливість: піймавши якусь
мить, він може дати їй право на життя, на вічність,
-‘•»-а п’ятирічка у фотосб’єнтнві «Молодсго комунара«...
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село після служби з ар
У РІДНЕ
мії повертався Хлібороб.

Розмірено поцокували на стиках
рейок вагонні колеса, голосно смія
лися в їхньому гамірному купе дів
чата, а він тихо сидів біля вікна з
відслоненою фіранкою,
спрагло
вдивлявся у світ, що проминав за
склом — білокорі берізки, уже під
палені першими осінніми мороза
ми, золені стрункі ялини, обтруше
ні придорожні тополі, погія клапти
ками у цьому густоліссі — поїзд
мчав білоруським Поліссям, набли
жаючи його до України, до дорогої
Кіровоградщини.
Я називаю його високим і почес
ним словом — Хдібороб. Він би зні
тився, зніяковів, якби хтось отак
гучно й велично -назвав його на
людях, бо він ще зовсім молодий,
цей старший сержант, якого поїзд
невпинно несе до рідних країв. Бо
він тільки рік до призову в лави
Радянської Армії працював у своє
му колгоспі, з тракторній бригаді
механізатором, лише одне літо по

Ох

З стор.

лену його історію, а н історію, яка
твориться сьогодні. Знає не тільки
з маминих листів, а й із повідом
лень, які надходять кожному юна
кові Турії, що оберігає в армії мир
ний спокій. Про успіхи рідного кол
госпу пише комсомольська органі
зація. Колгосп «Прогрес» — госпо
дарство з найстабільнішими вироб
ничими показниками в районі. Ще в
дев'ятій п'ятирічці «Прогрес» стаз
господарством високої культури
землеробства. І ось уже друге де
сятиріччя постійно підтверджує це
високе звання.
Останнє таке повідомлення Хлі
бороб отримав в останні дні служ
би. Комсомольці писали, що вже
завершено осінньо-польові роботи.
Що кожен гектар туріянської чорноземлі зростив по 31,5 центнера
зернових, пшениці, зокрема, по
35,6 центнера, цукрових, буряків —
278 центнерів. Ще передбачаються
високі результати і в тваринництві.
Писали комсомольці, що чекають
його з нетерпінням додому.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ НАРИС
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ДОДОМУ, В ТУРІЮ!
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...Отже, фотосюжет перший. Працівники редакції побу-али в Олександрії на шахті сВедмежоярсьній», яка ста.
ла до ладу з 11-й п’ятирічці. Тоді фотооб’єктив закарбу
вав чимало шахтарських облич — утомлених (адже ми
знімали після зміни, шахтарі тільки-но піднялися із за
бою), проте відкритих, щасливих, задоволених своєю ро
ботою. Як і ось цих двох, що аи бачите на знімну: гірни
чий майстер Леонід ХВОРОСТИНА та групкомсорг номіомольсько-молодіжної бригади гірничих робітників очис
ного забою видобувної дільниці № 1 Олександр БОРОВИК
обговорюють перші рекорди — Ю00 тонн вугілля на ла
ву за добу зобов’язалася видавати його бригада. І ось
радісна звістка надійшла в Олександрію: напередодні
відкриття XXVII з’їзду Компартії України шахту «Ведме.
жоярсьна» буде перейменовано в шахту імені Ленінсько
го комсомолу. Репортаж з мітингу про цю подію читай
те о одному з наступних номерів.

У номсомольсьно-молодіжного колективу симірюпальної лабораторії № 8 ордена Трудового Червоного Прапора
заводу чистих металів (керівник В. В. Лещенко, групномсорг І. Лашно) було чимало трудозих перемог, з яки
ми їх вітали товариші, ян і на Цьому знімку. П’ятирічку
цей НМК виконав до 23 лютого 1985 року

справжньому віджнивуваз. Та я на
Поїзд невтримно біг на південь,
зиваю його так, бо знаю — він лю сонце уже стояло від нього право
бить землю, прагне віддати їй свої руч і стелило світлі рядна в ваго
дужі молоді руки, аби далі нести нах. Хлібороб звів очі, піймав того
хліборобську слазу своїх односель сяйва сліпучого й лодумаз: яскра
чан.
ве, мов у жнива. Він пам’ятав свої
Його село називається красиво й перші жнива і думав про них усі
поетично — Турія. Красиві, з по два роки. І вже бачаться йому жни
етичною душею працюють в Турії ва наступні, довгожданні. І знову
люди. Старший сержант, звільне буде пекуче яскраве сонце.
ний у запас, поспішає додому, да
Під сонцем миру цвіте його Ту
леко обганяючи думками швид рія. Десять років тому в центрі се
кий поїзд, бо його чекає-недоче- ла звівся один з найкращих будин
кається степове село, чекають рід ків культури в районі. Ще з ранні
ні, чекає земля.
ших пір заглядає сонце в вікна
Своє село туріяни люблять, свято школярів. А теплої весни наступної
бережуть його минуле. А воно, ми всміхнеться воно крізь шиби ново
нуле, багате в нього. В історичних го дитячого садка на 90 місць і
документах Турія згадується напо- найменшеньким туріянцям. В пер
чатку вісімнадцятого століття, але шому році дванадцятої п’ятирічки
люди передають перекази про істо планується ще будівництво торго
рію села значно глибшу і ревно вельного центру в Турії.
відстоюють її перед гостями. Роз
Зводяться 0 селі не тільки клуби
казують, що нібито ще шістсот літ й магазини. Виростають на очах ці
тому нинішня мілковода притока лі ряди сучасних котеджів — бу
Висі річечка Гептурка була такою динків колгоспників. Як за два роки
глибокою й широкою, що аж до змінилась його, Хлібороба молодо
Турії заходили кораблі й вели з го, ТуріяІ З'являються в селі нові
туріянами жваву торгівлю. Та спли вулиці. За 1985-й вісім нових осель
вали часи, кораблі, як кажуть, біль виросло в селі, — писали здому.
шали, річки — меншали і скоро Молоді спеціалісти колгоспні уже
купцям, яких тоді було так багато відсвяткували новосілля Ще шість
на берегах Гептурки, не залишалось будинків на правлінні колгоспу ви
нічого робити, як збирати своє рішено звести в 1986-му. Як буде
гендлярське причандалля і шукати називатися ця нова вулиця в Турії?
місця більш підходящого для їх Може, Молодіжна. А може. Мирна.
нього хисту й норову.
Чи Сонячна. В одному певен — її
Так у Турії залишилися люди, які назвуть красиво
душею коло землі з дитинства, які
і вже подумки’здіймається війна
доглядають її щиросердно, плека найвищий пагорб сільський, звідки
ють її, мекають і мають від неї до можна окинути зором всі кутки —
статок.
звідки видно на Вівчарівку і ЧунівМолодий хлібороб
повертався ку, Слободу і Вітрівку. Звідки як на
після дворічної перерви додому. долоні бачаться усі 12 кілометрів
дороги.
Бачаться
Кожній людині дорога її батьків асфальтованої
щина, в кожному селі є люди, одер ферми, поля широкі за селом, гра
жимі трудом, перед якими завжди бовий ліс густий і високий!..
хочеться вклонитися. Але, мабуть,
немає в Нозомиргородському ра
йоні села, до б таких людей було
стільки багато. Так думав Хлібороб.
8 селі в'н прожив вісімнадцять
років. І знає не тільки славну да-

с;

е

Краю рідний! Хіба молена омину
ти твою красу?! Хіба молена відмо
витись від твого цілющого повітря?!
Хіба можна відвернутись від твоїх
людей, невтомних селян, трударів?!
Більше ста туріян удостоєні висо-

ких урвдоаих нагород за звитягу а
труді. Більше шістдесяти — орде
ноносці. Чотири з них — кавалери
ордена Леніна. Олекса Степанович
Шевченко, Михайло Іванович Ко
валь, Ольга Сидорівна Третяк —
слава «Прогресу» — вже ветерани
праці, але не сидиться їм вдома.
Мабуть, важко уявити себе поза
колективом, важко змиритись із за
служеним
іменням — пенсіонер.
Якщо й пенсіонер, то працюючий.
Вже сонце ген торкається вер
шечків дерев, не перестають ви
стукувати монотонно
колеса, а
Хлібороб думає про те, що ордени
треба заслуговувати й молодигл. І
що Турія пропонує для цього всі
умови.
Сьогодні у «Прогресі» не знають,
що таке «кадрова проблема». Із
580 працездатних у колгоспі 120 чо
ловік — молодь до ЗО років, до 40
років — 240. Кожного десятиріччя
в колгоспну сім’ю вливається 120
молодих’ А це означає, що кожного
року в середньому 12 випускників
Туріянської десятирічки . залишаю
ться в рідному селі.
Залишаються, щоб жити, труди
тись, продовжувати себе в дітях.
Не жарти — на 90 місць новий дит
садок незабаром відчинить двері.
Залишаються, щоб нести одно
сельцям прекрасне. Хто сьогодні в
області й за її межами не знає на
родного самодіяльного фольклор
ного ансамблю «Туріяни». А ще де
в’ять гуртків художньої самодіяль
ності о вечірній порі починають
свою роботу в клубі-красені сіль
ському: драматичний, хоровий, тро
їстих музик, вокально-інструмен
тальний, духовий оркестр...
І вже рветься пісня з дужих Хліборобозих грудей, вже бачиться йо
му рідна Турія. За далекими лісами,
за крутими горами, в степу безбе
регім...
Вицокують колеса пісню далеку,
напівзабуту, відроджену «Туріянами»...
і
* * *
В рідне село після служби в ар
мії повертався Хлібороб.
Не називаю прізвище його. Ним
міг би бути нинішній завідуючий
молочнотоварною фермою № 3 мо
лодий комуніст Василь Кучер. Він
здобув середню спеціальну зоотех
нічну освіту, відслужив у Радянській
Армії і повернувся в рідне село.
Сьогодні його ферма — одна з кра
щих в районі: середньодобовий на
дій від кожної корови становить
8.7 кілограма молока.

Чи Василів ровесник молодий
тракторист комсомолець Володимир
Романенко. За високі успіхи його
портрет — на районній Дошці по
шани.
Чи водії Василь Третяк, Олек
сандр Чичулін, Володимир Кривен
ко, секретар комсомольської орга
нізації колгоспу Олекса Микитенко,
тоцарі Василь Сергатий і Юрім
Шевченко... Ще недавно в сільсько
му музеї висів стенд «Наші земляки
на варті миру» з їхніми портрета
ми. ^Сьогодні вони примножують
славу рідного колгоспу.
Сьогодні на цей стенд готуються
нові фотографії. І йдуть солдатам
з колгоспу листи.
Турія чекає своїх молодих хлібо
робів.
В. БОНДАР.

Ноаомиргородський район.

ФІЗКУЛЬТУРУ — ТОБІ I ВСІМ
...За рони 11-ої п’ятирічки у нашому обласному центрі
виросли цілі житлові масиви, носі мікрорайони.

Заслужений самодіяльний ансамбль танцю «Ятрань».
Гастролі, поїздки, виступи. По країні і за кордон. Участь
у культурній програмі ХіІ Всесвітнього фестивалю моло;
ді і студентів. Оплески. Нові танці, носі програми. А а ці
лому — праця...
Л. ЯРМОЛЕНКО.

Фото в. ГРИБА.

ЛІТОПИС XI П'ЯТИРІЧКИ
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Зміна зміні йде
Е’ЛИЗЬКО 10 років пра** цює у Знам’янському
парку культури і відпо
чинку секція легкої атле
тики райради ДСТ «Локо
мотив», учасник багатьох
Всесоюзних змагань А. В.
Хороленко. Немало пер
спективних спортсменів ви
ховав він за цей час. Став
аспірантом Одеського ін
ституту народного госпо
дарства чемпіон СРСР з
метання диска, кандидат у
збірну країни Юрій Сот
ников. Оволодів професією
льотчика цивільної авіації
призер першості УРСР і
Центральної
ради ДСТ
-.-Локомотив» з метання
диска
Володимир Грнгор'ьй. Іван Шевчук—при
зер першості республіка!!
ської і Центральної ради

цього
товариства, стан му продовжув'ати їх тра
курсантом Новосибірсько диції. Стали, наприклад,
го .вищого військово-полі призерами на республікан
тичного училища. Призер ських турнірах Тетяна Бу-:
першості УРСР з бігу на лах, Євген Бевз.
середні дистанції Олег ОчВідвід у ют 11
ле гк о атле
калов ■— нині студент Оде тичну секцію учні 5—7
ського педагогічного ін класів шкіл нашого міста
ституту.
Марина Іващенко, Сергій
З теплотою згадує своїх Котик, Олександр Пелих,
вихованців Анатолій Ва Лариса Ківерипк, Володи
сильович. Не забувають і мир Кобець, Ігор Топчєєв.
вони про свого наставни
Приходять до секції і
ка; шлють листи, заходять зовсім юні. Наприклад,
до нього. Не всі обрали Вікторія Зарудіїа та Олек
спорт своєю професією, сандр Гребешок навчаю
але подружилися з ним на ться у четвертому класі, а
все життя. І за тс, що зу
Наталія Турлюи — у пер
мів прищепити їм любов шому. Неабиякі здібності
до спорту, глибоко вдячні в цих дітей. І якщо додати
вони своєму тренерові
до них працю — хто може
вгаДатн. яких висот досяг
Э АЛИШІІЛІІ гпор-геме
ви секцію. І Ірите с ко- нуті. юні спортсмени.

— Що ж дають дітям
заняття в секції?
— Цікавим, змістовним
стає їх дозвілля. Та іі час
воші вчаться цінувати, ви
користовувати його раціо
нально.
— Які результати робо
ти секції за минулий рік?
— Ми підготували трьох
першорозрядників,
ІНШІ
виконали нормативи ма
сових розрядів.
Останнє запитання тре
неру:
— Яка мста вашої ро
боти, чого ви прагнете
досягти?
— Хочеться виховати я
дітях почуття відповідаль
ності, обов’язку, любові
до спорту, відданості йо
му. А ще — підготувати
гідну зміну спортсменам,
яка могла б боротися з»
лідерство
в республіку
країні, примножувати слав
ні традиції і перемоги ра
цянського спорту.
О. УСТИНОВСЬКИЙ.

м. Знам'янка.
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«Молодий комунар»
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ТВОЄ ДОЗВІЛЛЯ

Кул ьтпраці вн ики—молоді
ДО ПІДСУМКІВ ОГЛЯДУ РОБОТИ КУЛЬТОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

Мстою огляду була про
паганда ідей XXII Всесвіт
нього фестивалю молоді і
студентів у Москві, Міжна
родного року молоді та під
готовка до XXVII
КПРС.
Активно проходив огляд
в Олександрійському, Новоархангельському,
Повоукраїпському,
Бобринецькому, Новгородківському ра
йонах. Зокрема, цікавий ве
чір-зустріч провели комсо
мольці селища Олександрів
ни. На вечорі виступили Ге
рой Радянського Союзу І. X.
Календюк та ветеран війни
і праці Г. Я- Жабопськпй.
Вони комсомольцями боро
нили рідну землю від фа
шистів, відбудовували зруй
новане війною народне гос
подарство району. На за
мовлення почесних гостей
учасники художньої само
діяльності клубу Другого
імені Петровського цукрокомбінату виконали патріо
тичні й ліричні пісні.

Свято комсомольських по
колінь цікаво пройшло в
Новоархангсльську. Комсо
молець 20-х років Сергій
Григорович Півень розповів
про бойові іі трудові подви
ги перших спілчан району.
Про героїзм комсомольців
району в роки Великої Віт
чизняної вів мову ветеран
війни Олександр Семенович
Лопаті». Делегат XXII Все
світнього фестивалю моЛоді
і студентів
механізатор
колгоспу
імені
Каліпіна
Юрій Піддубннй поділився
спогадами про незабутнє
свято молоді світу.
У райцептрівському пала
ці культури «Ювілейний»,
Рівпяиському та Компшуватському сільських будин
ках культури Новоукраїнського ранову проведені ве
чори «Пісню дружби заспі
вує молодь», па яких орга
нізовано зустрічі з тими, хто
був на фестивалі у Москві.
Вечір-зустріч молоді з ве
теранами колгоспного руху

СЕРЕД МОЛОДІ У 1985 РОЦІ

проведено в Копепкуватському сільському будинку
культури
Новоархангельського району.
Комишуватськпй сільський
будинок культури Новоукраїнського району організу
вав усний журнал «По сто
рінках з’їздів». Перед мо
лоддю села виступили ве
терани партії С. Г. Іванов,
А. Л. Сергієнко, кращі меха
нізатори місцевого госпо
дарства С. В Ці,ома, В. М.
Пурині.
У ряді культосвітніх за
кладів
Новгородківського,
ІІовомиргородського, Новоукраїнського районів прове
дено цикли масових заходів
«Вони заважають нам жити
й працювати по-комуністичному», вечори запитань і
відповідей «Право і мораль
в комуністичному суспіль
стві», бесіди за круглим сто
лом з працівниками суду,
прокуратури,
райвідділів
внутрішніх справ, медиками,
членами комісій по боротьбі

з пияцтвом та алкоголізмом.
Па всі ці заходи культпра
цівники намагалися залучи
ти побільше молоді.
Важливою формою орга
нізації спілкування людей у
.години дозвілля стали му
зичні вітальні. Позитивний
досвід їх діяльності є у
Вільшанському й Повомиргородському районах, де ві
тальні працюють відповід
но у 12 і 4 колгоспах.
Результативну роботу з
молоддю проводять музич
ні вітальні
«Мій рідний
край» Новомнргородського
міського будинку культури.
Оситнязького СБК, Мартоніського сільського клубу
Новомнргородського райо
ну. Тут регулярно прово
дяться зустрічі молоді з ве
теранами партії, війни і пра
ці, вечори відпочинку.
Традиційними стали в Бобринецькому. Вільшанському
районах
вечори-конкурсн
«Пумо,
дівчата», «Пумо-,
хлопці», ‘ в яких беруть
участь вожаті шкіл, медпра-

цівнлкн, молоді водії, спів
робітники МІЛІЦІЇ.
Активізували роботу мо
лодіжні клуби та об’єднан
ня «Молоді господарі зем
лі», - Любов та злагода» в
ІІовомнргородському, - Під
літок» в С.іуфріївському ра
йонах. дискотеки Иовопразького
будинку
культури
Олександрійського району,
«Ритми» Петрівського ра
йонного будинку культури.
Куль; нрацівніїкн посили
ли роботу но .-лучению мо
лоді В гурії.!! художньої
самодіяльності. Створено но
ві аматорські
колективи,
зокрема, молодіжний фольк
лорний ансамбль Глодоського СБК 11< неукраїнського
району.
Успішно виступили на об
ласному огляді на честь
XXVII з’їзду КПРС вокаль
но-інструментальні ансамблі
Новоархангельського місь
кого будинку культури (ке
рівник С. 1. Солук), Онуфріївського
МБК
(керівник
А. В. Головні), Новоукраїнського МІЖ № 3 колгоспу
імені Ленінського комсомо
лу (керівник В. П. Гриценко). Ці ко.-д-.-.тнви зайяяли
призові місця.

Разом з тим огляд виявив
недоліки. Не виконуються
урядові постанові! по роз
ширенню мережі любитель
ських об’єднань та клубів за
інтересами у Компаніївському,
Добровеличківському,
і оловапівському,
Бобринецькому районах, де діють
іу ^жаа
лише по одному“'- клуби
за інтересами.
Па низькому оін
ор ай ційному рівні проходив згада
ний огляд у Гайвороне^
му, Головапівському, р/.ді
зішііх районів. Культпраців
ники Голова нівського райо
ну, зокрема, обмежилися ли
ше проведенням вечорів тан
ців. В Устіиіішіжому, Маловисківському'районах ні
як не спроможуться ввести
в*дію музичні вітальні, які
значно урі шоманітнили б
дозвілля
молодих людей.
Вимагає, як засвідчив огляд,
активізації
робота таких
підрозділів культурно-спор
тивних комплексів, як спортивио-технічіїі клуби, гурт’ Н Центр!! здоров Я.
м. КОНОНЧУК,
методист відділу культ рно-освітньої роботи
обласного науково-ме
тодичного центру на
родної
творчості та
куяьтурко-освгтаьої ро
боти.

Петровського (Ю. ЯковД^
лев). У цьому образі авто
ри фільму
зосередили
кращі риси радянського
командира (це про таких
кажуть, що він для солдат
як батько). Генерал Петрсвський просить відстро
чити ного вступ на вищу
командну посаду, бо хоче
вивести своїх бійців з ото
чення, кидається з ними
на г.рерив і разом з ними
гине...
Перемога складалася і з
відступів. Вимушених. Але
вони дозволяли зберегти
людей і озброєння. Тяж
ко, ох як тяжко було від
давати Київ, «матір міст
руських». Тим більше, що
Й. В. Сталін (Яків Трої*
польський) сказав амери;
канському
представнику
Г. Гопкінсу, що лінія фрон
ту восени проходитиме бі^
ля Києва, і якщо б це тДр'
і було, то США обіцяли
зробити необхідні СРСР
поставки. Та Київ все ж
довелося залишити...
Фільм «Агресія» цим за
кінчується. Але вже до то
го де-не-де
пом якшав
гнітючий свинець перших
поразок:
передбачалася
стабілізація лінії фронту,
оборонна
промисловість
стала перебудовуватися на
військові рейки, почали
терміново куватися моло
ді командні кадри... Ще
кілька місяців до битви за
Москву, під час якої самовпевнені гітлерівські го
ловорізи
вперше збаг
нуть, що народжений хво
робливою свідомістю біс
нуватого
фюрера план
«блискавичної війни» прс^
ти
СРСР
затріщав по
швах... Ще кілька місяців,
таких коротких у щасли
вий мирний час і схожих
на роки у еоєннє лихоліт
тя. Події ЦИХ /АІСЯЦІВ ВІД-»
творить «Тайфун», другий
фільм кіі'.оепопеї «Битва
за Москву», знятий у тому
ж жанрі історичної хро
ніки.
Н. ДАНИЛЕНКО.

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

КРОКИ ДО ПЕРЕМОГИ
«Мосфільм» у співдружності зі студією

дов» (ЧССР) та з участю студій ДЕФА
«Фафім» (СРВ) за сценарієм
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«Битва за Москву». Недавно на екранах області де
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Перший наставник
Цього невисоного. не по літах струнного чоловіна,
голову якого густо припорошила заметіль тяжких во
єнних лихоліть, можна часто побачити серед учнів
ської молоді шніл району, учнів зоотехнікуму, Капіта.
нівського профтехучилища № 10, де він виступає з
хвилюючими спогадами про пережите, про фронтові
дороги, про героїчний захист радянськими моряками
Новоросійська, Малої землі, там йому, тоді юнакові,
було вручено партійний квиток перед боєм.
Семен Іванович Головаха — ветеран війни і праці,
наставник молоді. Понад тридцять років свого життя
віддав роботі на цегельному заводі. Тут, у цеху № 2.
він працював майстром формовки, свій багатющий
досвід охоче передавав молоді, був і залишився її
наставником.
Медаль за бій, медаль за труд із одного металу
ллють, — сказав поет. Семен Іванович нагороджений
двома орденами Вітчизняної війни першого і другого
ступенів, орденом Червоної Зірки, багатьма бойови
ми медалями, а за доблесну працю — орденом Трудо
вого Червоного Прапора.
Семен Іванович у дні місячника оборонно-масової
роботи виступає перед молоддю, роз’яснює, якою до
рогою ціною нам дісталася Перемога, закликає свято
берегти відстояні в боях завоювання Жовтня, мир.
В. ШУЛЬГА.

На

малюнку: С. І. ГОЛОВАХА.
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нована заздалегідь, замас
кована дипломатичним ма
невруванням і дезинформацією. Це був удар у
спину. Посол гітлерівської
Німеччини офіційно пові
домив радянській стороні
про початок війни тоді, ко
ли на західному кордоні
СРСР вже палали села й
міста, рвалися бомби, го
ріла земля... Про вірогід
ність вторгнення, про мож
ливі його строки пові
домляли наші розвідники
і з самої Німеччини, і да
лекої Японії (ми знову зу
стрічаємося з легендар
ним «Рамзаем» — Ріхардом Зорге у виконанні
Юозаса Будрайтіса), але
суперечливість цих даних
породжувала надто обе
режне ставлення до них.
Та й не хотілося нашому
народу, що тільки-тільки
залікував рани громадян
ської, розправляв плечі у
могутньому поступі пер
ших п'ятирічок, думати,
що все це раптом може
обірватися. Вже фашист
ські літаки скидали смер
тоносний вантаж на Брест,
уже танки з хрестами за
полонили його вулиці, а в
те, що війна, а не прикор
донний інцидент, провока
ція, не вірили навіть вій
ськові... Проте і в таких
непередбачених обстави
нах радянські воїни грудь
ми стали проти ворогб, і
протягом усього фільму
ми із завмиранням серця
стежимо за мужніми за
хисниками Брестської фор
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теці, чий подвиг тепер
служить символом стійкос
ті, героїзму й радянсько
го патріотизму.
Тяжко було на фронті,
тяжко й у Москві. Пові
домлення з фронту і на

фронт надходили нерегу
лярно, невчасно, зорієнту
ватися було складно. І тут
у правильній оцінці обста
новки, в оптимальному ви
борі дій значну роль ві

діграв Георгій Костянти
нович Жуков (його трас
Михайло Ульянов). Він ще
напередодні війни перед
бачив можливі дії про
тивника і пізніше міг їх
оцінити і знайти вихід зі
становища. Саме під ко
мандуванням Г. К. Жукова
радянські війська ліквіду
вали так званий Єльнінський плацдарм, і хай ус
піх цей був тимчасовий,
він
загальмував наступ
противника. Саме з таких
невеликих перемог і скла
далася одна Велика Пере
мога, яка у «Агресії»—по
ки що, мов далекий берег,
допливти до якого не

кожному. З таких, як про
рив радянських військ на
околицю Смоленська. З
таких, як вдале форсуван
ня
Дніпра
(так, ще а
1941-му!) воїнами комкора
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