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Славний шлях, який вимі
рюється шістьма десятиріч
чями, пройшов з ім’ям Лені- 
на комсомол Країни Рад. 
Крізь роки проніс він еста
фету ідейної переконаності, 
відданості справі комунізму.

Вранці 12 липня кві
ти до Мавзолею великого 
вождя поклали комсомоль
ці різних поколінь. Серед 
них ровесники полум’яної 
юності країни — ті, хто, 
стискаючи ствол гвинтівки, 
який не встиг охолонути ліс. 
ля боїв, жадібно вслухався 
у кожне слово промови Іл
ліча на III з’їзді комсомолу, 
герої перших п’ятирічок, які 
заклали фундамент соціаліс
тичної економіки. Поруч — 
комсомольці «вогняного по
коління», кого незабутній 
червневий день сорок пер
шого привів до дверей вій
ськкоматів, хто від стін ста
родавнього Кремля йшов 
на захист Батьківщини і про
ніс свій комсомольський 
квиток крізь горнило Вели
кої Вітчизняної. В одному 
строю з ветеранами комсо
мольці нашого часу — на 
цілині і Бамі, в' Уренгої і се
лах Нечорнозем’я прописа
ні їх серця. Сьогодні вони 
зібралися в Москві, щоб 
віддати данину пам’яті вож.
дю прогресивного людства, 
з чиїм ім’ям на прапорі ось 
уже шістдесят років живе й 

■* перемагає вірний помічник 
партії — Ленінський ком-
сомол.

Ввечері того ж дня у 
Центральному Державному 
концертному залі «Россия» 
відбулось урочисте засідан
ня, присвячене 60-річчю 
присвоєння комсомолові 
імені В. 1. Леніна.

Тривалими оплесками зу
стріли присутні товаришів 
В. І. Воротникова, М. С. 
Горбачова, Г. В. Романова, 
Є. К. Лигачева, М. І. Риж- 

9 нова.
У роботі урочистого засі

дання беруть участь відпо
відальні працівники ЦК 
КПРС, Президії Верховної 
Ради СРСР, Ради Міністрів 
СРСР, керівники міністерств 
і відомств, громадських ор
ганізацій, комсомольський 
актив Москви і Московської 
області.

Учасники засідання од
ностайно обирають почесну 
президію в складі Політбю- 
ро ЦК КПРС на чолі з Гене
ральним секретарем ЦК 
КПРС, Головою Президії 
Верховної Ради СРСР К. У. 

* Черненком.
З доповіддю виступив пер- 

4 ший секретар ЦК ВЛКСМ 
В. М. Мишин.

У ці дні, підкреслив допо
відач, атмосфера життя 
комсомольських організацій 
відзначена масовим полі
тичним і трудовим піднесен
ням, викликаним постановою 
ЦК КПРС «Про дальше по
ліпшення партійного керів
ництва комсомолом і під
вищення його ролі в кому
ністичному вихованні мо
лоді».

Центральний Комітет пар
тії дав глибокий і всебічний 
аналіз сучасної діяльності 
комсомолу, досягнень і не
доліків у роботі з молод, 
дю, сформулював конкрет
ну і мобілізуючу програму 
боротьби за втілення в жит
тя ленінських заповітів на 

$ сучасному етапі.
Дозвольте в цей урочис

тий час, сказав В. М. Ми
шин, виконати почесне до
ручення і передати учасни.

кам засідання — ветеранам 
партії і комсомолу, пере
можцям ударної трудової 
передсвяткової вахти моло
ді, всім комсомольцям, юна
кам і дівчатам країни — 
сердечні поздоровлення і 
найкращі побажання від Ге
нерального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР Костян
тина Устиновича Черненка!

Комуністична партія, під
креслив товариш К. У. Чер
ненко, бачить у Ленінському 
комсомолі свій бойовий ре
зерв, надійного помічника у 
великотрудній роботі по 
всебічному вдосконаленню 
розвинутого соціалізму і 
знає, що на комсомол у 
будь-якій справі можна по
кластись. Костянтин Усти- 
нович висловив упевненість 
в тому, що комсомольці, 
юнаки і дівчата країни з 
честю пронесуть по життю 
ім’я і прапор великого Ле
ніна, будуть ще впертіше і 
наполегливіше оволодівати 
марксизмом-ленінізмом, — 
наукою революційної дії, 
вчитись по-ленінському жи
ти, працювати, боротись і 
перемагати!

Ставши під прапор партії 
ко/луністів, продовжував 
промовець, комсомол на
завжди зв’язав свою долю 
з долею революції. В дале
кому 1918 році, зустрічаю
чись з делегатами першого 
комсомольського з'їзду, 
В. І. Ленін говорив напутні 
слова: «Працюйте і діло у 
вас піде. Не сумніваюсь, що 
у вашій організації будуть 
мільйони молодих людей. 
Так, так, мільйони!».

Сьогодні ми відповідаємо: 
в рядах ВЛКСМ — 42 міль
йони юнаків і дівчат усіх на
цій і народностей нашої ве
ликої Батьківщини.

Усе, чим пишається і чого 
досяг комсомол, стало мож
ливим завдяки постійному 
піклуванню партії. Джерело 
сили і міцності комсомолу, 
запорука всіх його успіхів— 
у партійному керівництві, 
яке є найпершою умовою і 
найважливішим гарантом 
революційної наступності 
поколінь, запорукою ідей
ності, бойовитості і творчої 
активності Спілки Молоді,

На заклик партії нині 
комсомол шефствує над 
спорудженням найважливі
ших. народногосподарських 
об’єктів. Самовідданою пра
цею комсомольців відзначе
ний четвертий рік п’ятиріч
ки. Це з особливою силою 
виявилося в ході ударної 
вахти, присвяченої 60-річчю 
присвоєння комсомолові 
імені В. І. Леніна. Вагомим 
є вклад молоді в споруд
ження Байкало-Амурської 
магістралі, газопроводу 
Уренгой — Помари — Уж
город, у перетворення ро
сійського Нечорнозем’я, в 
реалізацію Продовольчої і 
Енергетичної програм.

Сьогодні комітети комсо
молу повинні зосередити 
зусилля юнаків і дівчат на 
основних напрямах інтенси
фікації суспільного вироб
ництва, науково-технічного 
прогресу, комплексної ав
томатизації, розвитку елек
троніки, атомної енергетики, 
впровадження принципово 
нових видів матеріалів, тех
ніки і технології, на оволо
дінні сучасни/и економіч
ним мисленням.

Говорячи про завдання 
комсомолу у справі форму
вання нової людини, допо

відач підкреслив необхід
ність посилення виховної 
роботи в сфері дозвілля 
молоді. В сучасних умовах 
ця сфера стає плацдармом 
гострої ідеологічної бороть
би. Треба активніше вноси
ти наш радянський, соціа
лістичний зміст у такі захоп
лення молоді, як мода, му- 

<зика, більш предметно зай
матись ідейним змістом і 
репертуаром дискотек і во
кально-інструментальних ан
самблів, дальшим розвитком 
творчих об’єднань, клубів за 
інтересами, активніше залу
чати молодь до занять фіз
культурою і спортом.

У доповіді особливу ува
гу було приділено питанням 
ідейно-політичного вихован
ня юнаків і дівчат, форму
вання марксистсько-ленін
ського світогляду, класово
го загартування, неприми
ренності до буржуазної 
ідеології і моралі.

Працею народу, турбота
ми партії створено широкі 
можливості для того, щоб 
молоде покоління Країни 
Рад росло ідейно загарто
ваним, працьовитим, мо
рально повноцінним. При
клад комуністів, соціалістич
на дійсність, цілеспрямова
на робота по комуністично
му вихованню молйді фор
мують у юнаків і дівчат ак
тивну життєву позицію, 
якості, які роблять людину 
незламним борцем, трудів
ником, палким патріотом і 
послідовним інтернаціона
лістом.

Кожен день дає перекон
ливе підтвердження вірнос
ті радянської молоді нашим 
високим моральним ідеа
лам. Юнаки і дівчата вісім
десятих рівняються на чудо
ві подвиги ветеранів і наших 
сучасників.

Постанова ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення партій
ного керівництва комсомо
лом і підвищення його ролі 
в комуністичному вихованні 
молоді» мобілізує КОМСО
МОЛЬЦІВ, юнаків і дівчат на 
нові звершення, вчить ком
сомол, як треба використо
вувати зростаючі можли
вості, самодіяльний харак
тер Спілки, як вдосконалю
вати форми і методи, сам 
стиль комсомольської ро
боти з метою посилення ко
муністичного виховання мо
лоді, поліпшення керів
ництва піонерською органі
зацією.

Вчитися комунізму, жити, 
працювати і боротись по- 
ленінському — для комсо
молу, молодого покоління 
немає важливішого завдан
ня, немає відповідальнішо- 
го партійного доручення, 
немає і не може бути спра
ви більш священної і до
рогої.

Взявши шість десятиріч 
тому велике ім’я Леніна, 
комсомол присягнув партії 
(омуністів. революційному 
народові на вірність 
безсмертним ленінським за
повітам, ідеалам комунізму, 
сказав наприкінці доповідач. 
І сьогодні ми з гордістю 
урочисто заявляємо, що 
комсомол і далі з високою 
відповідальністю нестиме 
ленінський прапор, що клят
ва комсомолу, яку він дав 
партії, і сьогодні визначає 
все життя і діяльність Все
союзної Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді,

(Закінчення на 2-й стор.).

КОМСОМОЛ 
НЕ ПІДВЕДЕ

З великим хвилюванням і 
гордістю сприйняв колектив 
нашої комсомольсько-моло
діжної бригади намотуваль
ниць котушок трансформа
торів цеху № 2 Кіровоград
ського заводу радіовиробів 
постанову ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення партій
ного .керівництва комсомо
лом і підвищення його ролі 
в комуністичному вихованні 
молоді».

Ми, молоді робітники, 
гордимося тим, що Цент
ральний Комітет нашої пар
тії дав високу оцінку ролі 
Ленінського комсомолу в 
реалізації економічної про
грами партії, у вихованні ра
дянської молоді на славних

КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ І ЖНИВА

«Хліб зберемо вчасно і без втрат»— 
запевнив учасників розширеного засідання комітету комсомолу радгоспу імені 
Кунбншева Бобрннецького району кращий комбайнер господарства молодий 
комуніст А. Петрович. Такої ж думки всі члени комсомольсько-молодіжного 
збирально-транспортного загону № 2.

Жнива... Дощі ускладнюють хлібозбирання. Але, як підтвердила розмова з 
комсомольцями — членами збирально-транспортного загону № 2 — ніхто не 
втрачає бадьорості. Темп, помножений на майстерність, безвідмовна робота 
техніки — забезпечують успіх на жнивах.

Неабияк важливо при цьому обладнати вагончик, приготувати смачні стра
ви, вручити вітальну листівку, донести дзвінку пісню. Про безвідмовну дію 
цсього жнивного комплексу і йшла ділова розмова на розширеному засіданні 
комітету комсомолу радгоспу.

(Матеріали розширеного засідання комітету комсомолу радгоспу Імені Куй- 
бішіспа читайте па 2-й стор.).

ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕТАЛУРГА

І ЖІНОЧА ПРОФЕСІЯ ТЕЖ...
Наша зустріч з членами 

бригади Тетяни Зелеиської 
з комсомольсько-молодіж
ного колективу вимірю- 
вальииків цеху № 8 ордена 
Трудового Червоного Пра
пора Світловодського за
воду чистих металів імені 
50-річчя СРСР відбулася 
напередодні професійного 
свята — Дня металурга на 
їхньому робочому місці, в 
лабораторії дільниці № 3. 
Сюди ми зайшли з керів
ником КМК Віталієм Во
лодимировичем Лещенком.

Трохи ніяковіючи, Віта
лій Володимирович пояс
нив, що він — єдиний чо
ловік у колективі, пред
ставник «слабкої» статі. 
Проте від праці комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу дільниці зале
жить основне: вихід про
дукції, що її виробляють 
плавильники цеху. Робота 
не з легких: треба вміти 
оперувати більш як де
сятьма типами різноманіт
них приладів, що потре
бують особливої уваги, 
вміння і знання своєї про
фесії.

Члени бригад, а їх у 
комсомольсько . молодіж- 
ш>му колективі три, пра
цюють за бригадним під
рядом. Нині на їхньому 
робочому календарі — бе
резень 1985 року. Попере
ду у соціалістичному зма- 

1 ганні серед трудівниць 

революційних, бойових і тру
дових традиціях радянсько
го народу.

З гордістю рапортуємо, 
що план першого півріччя 
1984 року бригада виконала 
на два тижні раніше, ніж 
передбачалось.

За дорученням брига
ди: Н. ФУНДОВА — 
бригадир, І. ФОМІНА— 
групкомсорг.

РОСТУТЬ 
ПАТРІОТИ
Хоч я давно вибув з ком

сомольського віку і вже 
кілька років не працюю у 
школі, мої зв'язки з мо
лоддю і понині залишаю
ться міцними. Тому Поста
нова ЦК КПРС «Про даль
ше поліпшення партійного 
керівництва комсомолом

бригада № 15, де групком. 
соргом Любов Берестов- 
ська. І хоч всі бригади по- 
стінно виконують планові 
завдання, при підбитті під
сумків роботи враховую
ться і виробнича дисцип
ліна, і участь у громад, 
ському житті. Саме участь 
у спортивних змаганнях 
передовиків риробництва 
комсомолок Тетяни Клещо- 
вої та групкомсорга Лю
бові Берестовської, актив
на робота з підшефними— 
четвертокласниками серед
ньої школи № 4 Валентн
ий Колбаско, Раїси Ні- 
кеєвої та інших вивели 
бригаду в передові.

Діяльну допомогу в ор
ганізації комсомольсько- 
молодіжного колективу на
дала його комсорг і агіта
тор Ірина Лашко. Разом 
з кандидатом в члени 
КПРС Оленою Іванівною 
Меренковою вона — на

ставник молодих робітниць. 
Зваживши свої можливос
ті, комсомолки запропону
вали переглянути норми 
виробітку.

Кожна добивається того, 
щоб підвищити вихід про- 
дукції, знаючи, що один 
додатковий її процент еко. 
помить у рік 300 тисяч кі
ловат-годин електроенер
гії.

Дівчата, вміючи працю
вати на всіх приладах, мо
жуть замінити одна одну. 
Вони ставлять перед со

і підвищення його ролі а 
комуністичному вихованні 
молоді», вважаю, повною 
мірою стосується і мене.

Немалою популярністю 
у Малій Висці і всьому ра
йоні користується істори. 
ко-краєзнавчий музей, 
котрий я очолюю. Біль
шість експонатів відна
йшли червоні слідопити 
загальноосвітніх шкіл. Та 
й екскурсоводи в музеї в 
основному — старшоклас
ники місцевих десятирі
чок №№ 3 і 4. Про робо
ту музею можу розказу
вати багато. Але найголов
ніше те, що постійно спо
стерігаю небайдужість ді
тей до славної історії Віт
чизни.

Г. ПЕРЕБИЙНІС, 
заслуженим учитель 
УРСР.

м. Мала Виска.
—

бою мету викопувати пла
нові завдання з меншою 
кількістю працюючих, ніж 
це передбачено штатним 
розкладом. Комсомолки 
сумлінно виконують взяті 
соціалістичні зобов’язання.

Стало правилом для ко
лективу брати активну 
участь у комсомольсько- 
молоді жшіх суботніїках. 
Двічі виїжджала у кол
госп імені Жданова, де 
трудилися на просапці со
няшнику. Як і на виробни
цтві, в числі передовиків 
володарі знаків ЦК 
ВЛКСМ «.Молодий гвар
дієць п’ятирічки» Миросла. 
ва ГІолянська і Тетяна По- 
пельницька.

Повнокровним життям 
живе цей комсомольсько- 
молодіжнпн колектив. За
вершується трудовий день. 
Поспішають до інституту 
студентки-комсомолки Оле
на Литвинова і Тетяна По- 
пельиіщька, йде на засі
дання постійної комісії по 
охороні природи депутат 
міської Ради народних де
путатів Тетяна Кпрпченко.

Отож помиляється той, 
хто вважає, що День ме
талурга — свято тільки 
сильних, витривалих чоло
віків. І таких ось симпа
тичних дівчат теж...

І. КАРАНТ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

м. Світловодськ,



«Молодий комунар»

ІМ’Я ЛЕНІНА
«ХЛІБ ЗБЕРЕМО ВЧАСНО І БЕЗ ВТРАТ»В СЕРЦІ КОЖНОМУ!

16 сімен-

Для забезпечення
успіху му комсомолу С. СОБОЛЬ:

Директор радгоспу П. І.
по-МОМОТ:

І 113 молодих політінфор- 
14 молодіжних агітбригад.

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.).

І наша турбота
Перший секретар раико-

Під склепінням залу зву
чить фонограма з привітан
ням до учасників засідання 

Незабутнім етапам вели- льотчика-космонавта СРСР, 
кого шляху комсомолу при- Героя Радянського Союзу 
святив свій виступ делегат Л. Кизима, який несе вахту 
VI, VII і VIII комсомоль
ських з’їздів М. С. СрОГОБ. 
Про вклад нинішнього по
коління радянської молоді 
в спорудження магістралі 
віку — БАМу розповів бри
гадир комсомольсько-моло. 
діжної бригади тресту «Ниж- 
ньоангарськтрансбуд» Бу
рятської АРСР, лауреат пре.
мії Ленінського комсомолу 
А. Бондар. Участь молоді в 
реалізації Продовольчої 
програми — головна тема 
виступу майстра доїння кол
госпу імені Мічуріна Корос. 
тишівського району Жито
мирської області, члена Ре
візійної комісії Компартії 
України, члена ЦК ВЛКСМ, 
лауреата премії Ленінського 
комсомолу Н. Негерей. Про
довження традицій старших 
поколінь комсомольців — 
зміст виступу студентки Ле
нінградського державного 
університету, ленінського 
стипендіата Є. Гаврилової.

ДОВІДКА. Нині на полях Бобри- 
нецького району жнивують 3 зби
рально-транспортні загони, 42 ком
байнових, 143 автомобільних, 58 
тракторних, 15 жаткових комсомоль
сько-молодіжних, а також 
них екіпажів.

ЮВІЛЕЮ

в космосі. Високій місії дія
чів культури і мистецтва — 
створенню художнього об
разу. молодого будівника 
комуністичного суспільства 
присвятив виступ соліст Ка
захського академічного те
атру опери та балету, на
родний артист Казахської 
РСР, лауреат премії Ленін
ського комсомолу А. Дни- 
шев. Про готовність радян
ської молоді до праці й обо
рони, про перемоги під 
спортивними прапорами в 
ім’я слави Батьківщини го
ворив триразовий олімпій
ський чемпіон В. Третяк. 
Майор Г. Кучкін запевнив, 
що радянські воїни зроб
лять усе для того, щоб 
забезпечити надійний захист 
завоювань соціалізму.

З піднесенням учасники 
засідання прийняли віталь
ний лист Центральному Ко
мітетові КПРС, товаришеві 
К. У. Черненку.

(ТАРС).

ДОВІДКА. Близько 1000 комсо
мольців I молоді району беруть 
участь у нинішніх жнивах. Тх ме
та — у стислі строки I без втрат зі
брати врожай ранніх зернових і 
зернобобових культур.

ДОВІДКА. Під час жнив у районі 
діють 58 комсомольських постів 
якості, 27 штабів «Комсомольського 
прожектора», працюють 76 молодих 
лекторів 
маторів,

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
8 цей день, 12 липня до

пам’ятника Володимиру Іл

лічу Леніну, в центрі Світ-

ловодська поклали квіти

представники комсомоль-

ських організацій міста і

району. Напередодні свята

на підприємствах і устано

вах пройшли збори комсо

мольського активу, присвя

чені 60-річчю присвоєння

комсомолу імені великого

вождя, на яких комсомол«

ці і молодь звітували про

А комсомольці комбінату 
твердих сплавів і тугоплав
ких металів організували до 
свята мотопробіг по місцях 
бойової слави Радянської 
Армії. Мотозагін, до якого 
ввійшло вісім молодих ро
бітників підприємства (ко
мандир І. Павленко, комісар 
П. Сулим) вирушив за марш
рутом: Світловодськ — Дні
пропетровськ — Донецьк — 
Краснодон—Новоросійськ — 
Керч — Феодосія — Сева
стополь — Саки — Гвардій
ське — Світловодськ. Неза
баром світловодці зустріча
тимуть учасників мотопробі
гу присвяченого 60-річчю 
присвоєння комсомолу імені 
Леніна.

виконання соцзобоз’язань,

ввитих до цього ювілею.

О. ПОКРОВСЬКИЙ, 
другий секретар Сзіт- 
ловодського міськкому 
ЛКСМУ.

Є РІЧНИМ!
Святковий настрій пану

вав у трудових колективах 
району позавчора, у день 
60-рімчя присвоєння комсо
молу імені В. І. Леніна. Та, 
мабуть, з найбільшим на
тхненням працювала у день 
свята комсомолка Лідія 
Шелест з радгоспу «П’яти- 
хатсьний». Для цього були 
особливі причини. Бо ввече.

рі доповіла: є річний план! 
Лідія надоїла по 3000 кіло
грамів молока від кожної 
із закріплених за нею пер
вісток.

Н. ЦАПЄНКО, 
секретар комсомоль
ської організації рад
госпу.

Петрівський район.Свято—у праці
МІТИНГОМ під девізом «З

іменем Леніна на працю і

на подвиг», що пройшов на

честь 60-річчя присвоєння

комсомолу імені В. І. Лені.

на, почався 12 липня черго-

вий робочий день у 25 бій

ців СБЗ «Оріон-84» Кірово-

градського інституту сіль-

госпмашинобудування.

Хлопці споруджують но
вий готель а облесному 
центрі.

«Відзначимо день свята 
комсомолу завзятою пра
цею при відмінній якості 
зробленого», — такою була 
основна думка виступів ко
мандира загону Олександра 
Провозіна, комісара Олек
сандра Паливоди, бійця СБЗ 
Миколи Ратушного ініціати
ву товаришів одностайно 
підтримали всі члени «Орі- 
ону-84». Слова свого дотри
мали — обсяг виконаних ро
біт того дня становив 110 
процентів.

С. ОЛЕКСІЄНКО, 
комісар зонального шта
бу студентських буді
вельних загонів.

тету комсомолу на жнивах. 
У мене е задум: кращих 
молодих жниварів наго
роджувати іменною фото
графією. Причому вручати 
знімок не самому передо
викові, а членам його 
сім’ї. Хай і вдома знають, 
що їх брат, син чи онук 
трудиться в цей час
ударному. Робити це бу- 
демо кожного дня. Про
думаємо також час приїз
ду автомагазину, агіт
бригад, виступи лекторів. 
Ці турботи беремо на себе.

6 у матері син

— Нині наше головне 
завдання — вчасно і висо
коякісно зібрати вироще
ний урожай. Цьому підпо
рядкуємо увесь збираль- 
ний комплекс.

Від чого залежатиме ус
піх? Насамперед, вважаю, 
від надійності техніки. 
Цього року навантаженню 
на комбайни досить висі 
ке — 145,4 гектара. їй 
жаль, уже перші загінки 
показали, що деякі ком
байни надто часто зупи
няються. Як з’ясувалося, 
трапились поломки через 
те, що не всі комбайнери 
на совість поставились до 
підготовки жнивної техні
ки. Що ж, сподіватися на 
допомогу райсільгосптехні- 
ки уже пізно. Техніка у нас 
нова: найстарішому ком
байнові сім років. Тут тре
ба вміти берегти її, вчас
но готувати до роботи. Не 
буду згадувати прізвищ 
недбайливих, думаю, вони 
зроблять висновок. їм є з 
кого брати приклад. Ком
байнери партгрупорг заго- 
ну Анатолій Петрович і 
Олександр Новиков, на- 
приклад. Надійних запчас
тин і в них не завжди бу
ло вдосталь. Так вони до 
гаєчки і гвинтика заздале
гідь переберуть кожен 
вузол, агрегат, поки не 
будуть упевнені, що маши
на «на ходу», не підведе.

І останнє. Ми сьогодні 
немало говорили про мо
ральні та матеріальні сти
мули для механізаторів, 
говоримо, що робимо в 
цьому плані багато. Хай 
секретар комітету комсо
молу зараз скаже: хто ни
ні попереду у соціалістич
ному змаганні і кому вона __ ... .
вручила вітальну листівку? запланована, пов’язана 

ремонтом, зупинка к< 
байна.

Пройдено перші кіло
метри закріпленого за на
шим загоном 950-гектар- 
ного поля зерновик. Що 
можна сказати? Стараю
ться хлопці. Особливо ком
сомольці Олександр Нови
ков, Вадим Дуров, Анато
лій Семенов. Добре пра
цює і мій помічник член 
ВЛКСМ Сашко Вовченко.

■ Після школи він вирішив 
залишитись у рідному се
лі, механізатором бути. 
Як дід. Як батько. 1 ма
ти — передова доярка, 
член райкому партії, пи
шається: «По нашій сте
жині пішов Сашко!».

З такими-хлопцями тіль- 
ки й робити великі, добрі 
справи. Тому й не сумні
ваюся у високих намоло
тах.

і Переборемо 
труднощі

Начальник комсомоли-

Комбайнер А. ПЕТРО-

— Десять років працюю 
механізатором. Бачив я по
суху, довелося брати 
низькорослі хліба. Трапля
лися, як і нині. Але зав- 
жди, за будь-яких умов, 
прагнув зібрати урожай до 
колоска, до зернини.

Ось чому боротьба за 
хліб завжди залежить від 
сумління механізаторів. А 
для цього треба майстер
но володіти технікою. Я, 
наприклад, добре знаю, 
який агрегат чи вузол мо
же підвести, отож зазда
легідь продумую все до 
дрібниць. 1 не пам’ятаю, 
щоб коли-небудь була ие-

ник умовах. Часті дощі 
дещо стримують темпи 
жнив. Перезволоженая 
грунту, яке додасть знач
них турбот при обмолоті, 
примушує нас організува- 
ти цілодобову робот)' ком
байнів і жаток.

Уважний огляд хлібних 
площ показав, що в біль
шості хліба 
полеглі. Тож 
реобладнали 
комбайнів на 
Крім того, в 
мо поперек посівних ряд
ків.- Це дасть змогу кра- 
щому підсиханню колосків 
і зменшить їх втрати при 
підбиранні.

Кілька слів про забез
печеная запчастинами. Як
би хтось підрахував, у яку 
копієчку влітає простій 
техніки під час жнив, 
скільки ми втрачаємо хлі
ба, то, мабуть, чималенька 
була б цифра. Буваючи в 
райсільгосіїтехіїіці, «про
биваючи» дефіцитні вузли, 
агрегати, деталі, нерідко 
бачу, що ремонт фактично 
зводиться до... пофарбу
вання. Думаю, непогано 
було б заробітну плату 
працівників служб, що 
відповідають за виробни
чо-технічне забезпечення, 
якоюсь мірою пов’язати з 
роботою техніки, кінцевим 
результатом жнив. До рс- 
чі, в деяких районах краї
ни так і роблять.

З іншого боку, ми по
винні бути ініціативніши
ми. Пригадую, як навесні 
конче необхідно треба бу
ло дістати підшипники для 
косарки КПС-5. «Немає»,— 
повернувшись із райсіль- 
госптехнікп, розвів руками 
механік А. В. Гура. 
до керуючого,

низькорослі, 
швидко ле- 

механізми 
низький зріз, 
загінки йде-

«Іди 
в РАПО,

— Дивлюся я на вас, 
молодих механізаторів, і 
радісно стає на душі: не
спокійні ви, непримиренні 
до недоліків, а значить, 
небайдужі до долі врожаю. 
Це вселяє оптимізм і впев
неність у тому, що від- 
жнйвуєте в цайкоротші 
строки і без втрат.

Деяку тривогу виклика
ло ослаблення ролі комі
тету комсомолу під час 
жннв. Відверто кажучи, 
це для мене несподіванка. 
Пам’ятаю, з якою актив
ністю секретар Надія Іван- 
ченко добивалася створен- 
пя комсомольсько-моло
діжного загону, як ретель
но добирала кандидатури. 
Потім, мабуть, заспокоїла
ся: загін створ шо, хлопці 
організовані і активні, пе
ревірені... Але роботу з 
людьми слід вести безпе. 
рервно. Думаю, що надалі 
члени комітету комсомолу 
будуть у полі, серед лю
дей, будуть підтримувати 
той піднесений настрій, 
без якого важко боротися 
за врожай.

За традицією, що скла
лася, райком зобов’язує
ться тримати в полі зору 
роботу загону, допомагати. 
На період жнив бюро рай- 
кому закріпило відпові
дальним за радгоспною 
комсомольською організа
цією заворга райкому ком
сомолу Леоніда Армашо- 
ьа. До речі, подібні кон
такти склалися у нас і з 
комсомольським коміте
том колгоспу імені 40-річ-

У відповідь — мовчання. 
Реальна турбота про лю
дей, а не тільки паперові 
звіти — ось, думаю, тон 
найкращий орієнтир для 
дії комсомольських акти
вістів.

Зорганізувалися?
Сіхретар комітету комсо

молу господарства Н. ІВАН-

ЧЕНКО:

— Не буду виправдову
ватись, посилатись на 
об’єктивні причини: ди
ректор правий. Ще иедо- 
працьовуе комітет комсо
молу. Задовго до початку 
жнив визначали майбутніх 
членів комсомольсько-мо
лодіжного збиральпо-тран. 
спортного загону, начебто 
до дрібниць продумали 
склад агітпостів, підібрали 
лекторів, політінформато- 
рів, відповідальних за ви
пуск прес-бюлет'епів, «блис- 
кавок», листівок. А поча
лися перші обношування 
загінок — думали: 
немо ще, не масове 
бозбираиня.

Не відкладаючи 
в довгий ящик, одразу піс
ля засідання комітету 
візьмемося за діло: чітко 
організуємо роботу комі-

встиг- 
ж хлі-

справу

Н а з н і ,м к у; механізатори 
але треба знайти підшйп- 
нпкп», — сказав Павло 
Іванович Момот. І що ж? 
Не минуло її години, як 
механік знайшов 
пикп.

У полі постійно 
тнме ремлегучка, 
поможе швидко 
поломки. Адже треба* бе
регти кожну робочу .ХВІІ- 
лину.

ПІДЦІИП-

чергува- 
що до- 
усувати

в. КУЗЄВ і М. БОЙКО, 
чя Жовтня, де молодіжний , 
загін жнивує другий рік., 
Минулий, 1983-й, переко
пав нас у доцільності та
кої допомоги.

Сподіваюсь, що ваш ком
сомольсько . молодіжний 
збирально . транспортний 
загін буде серед перемож
ців соціалістичного зма- 
гаиня молодих жниварів 
району.

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ. Предметною вийшла роз
мова на розширеному засіданні комітету комсомолу

У

сько-молодіжного збираль-

но-транспортного загону 

№ 2 молодий комуніст 

М. САВЕНКО:

— Нинішні жнива про. 
ходять у складних погод-

Предметною вийшла роз- 

радгоспу імені Куйбишева. Відрадно, що молоді хлі
бороби зовсім не збираються кивати на об’єктивні 
причини. «Ми і тільки ми Кесемо повну відповідали 
ність За кінцевий результат жнив», — такий підсумок 
зробили самі комсомольці. Молоді механізатори зо- 
бов язалися найпродуктивніше використати техніку 
широко розгорнути соціалістичне змагання аби вчас
но І високоякісно зібрати хліб-84.

Газета «Молодий комунар» стане арбітром соціа
лістичного змагання молодих механізаторів госпо
дарства. Будемо інформувати читачів про хід трудо
вого суперництва комбайнових, автомобільних трак
торних і жаткових комсомольсько-молодіжних* екіпв- 
жів радгоспу імені Куйбишева.

А. БЕЗТАКА, 
М. САВЕНКО (фото).

•
■
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Сто
плюс один — 
саме стільки років випов
нюється вчительській 
сімейній династії Кодаків 
Г| РОЩАЮЧИСЬ із цією 

родиною по закін. 
чвнні відрядження у Де- 
ріїаку, я була спокійною: 
здавалося, взнала про 
неї есе. Але вдома, взяв
шись за перо, задумала
ся: як писати, як най
краще розповісти чита
чам про цих простих, 
скромних, шанованих лю
дей, які гордо носять 
звання вчителя. У таких 

випадках жартома ка
жуть: «Почни з початку». 
Отож і я вирішила на
самперед представити 
сім’ю Кодаків. Отже, 

...Микола Іванович Ко
дак — учитель росій
ської мови і літератури, 
директор Деріївської се
редньої школи. Педаго
гічний стаж — 32 роки. 
Майже стільки ж очолює 
десятирічку. Удостоєний 
ззання заслуженого вчи
теля УРСР.

Анастасія Степанізна 
Кодак — викладач мате
матики у цій же школі. 
Стаж роботи — 32 роки.

Наталія Миколаївна Ко- 
дак-Грек — десять років 
учить математики дітей 
села Успенки.

Олександр Миколайо
вич Кодак — директор 
Камбурліївської СШ. На 
педагогічній роботі вісім 
років.

Оксана Кодак — тре
тьокурсниця філологічно, 
го факультету Київсько
го державного універ
ситету.

По десять І вісім літ 
уже пропрацювали у 
школі чоловік Наталі —- 
Олександр Грек і дружи
на Олександра Кодака— 
Тетяна. Скласти докупи 
всі ці цифри — виходить 
немало-небагато — аж 
сто років. Знаю, заразу 
читачів виникне природ
не запитання: чому ж то. 
ді «Сто плюс один»? По
ясню це пізніше.

Століття, віддане шко
лі, її вихованцям, її не
скінченним, різним — 
приємним І не зовсім — 
клопотам, турботам, пе
реживанням. НІ, жоден 
із цієї сім'ї не брався за 
підрахунки. Сам Микола 
Іванович був щиро зди- 

сований: «Хіба вже сто? 
Ми якось і не задумува
лись, що маємо скільки 
літ...».

Рід Кодаків — щасли- * 
вий рід. Старші щасливі і 
спільно прожитими, як 
кажуть, душа з душу, ро
ками, спільними турбо
тами — робочими, сі
мейними. Молодші ж 
щасливі, що нітрохи не 
помилилися, пов’язуючи 
свою долю навік із таким 
неспокійним, турботли
вим учителюванням. Ні, 
педагогічну професію 
батьки їм не нав’язува
ли, але й не збивали від 
неї. Свобода вибору спе
ціальності тут була поє
ною. Микола Іванович і 
Анастасія Степанівна да
вали дітям можливість 
жити, думати, вирішува
ти самостійно. А ради
лися, звичайно ж, усією 
сім’єю.

Буває в сім’ях так: 
батько й мати виконують 
суто батьківську місію: 
годують, одягають, тур
буються про матеріаль

не благополуччя. Мо
ральний аспект при цьо. 
му майже або зовсім ви
падає. На їхній погляд, 
дитина щаслива: дах над 
головою є, сита, все має, 
що й «людські діти». Ну, 
а коли надмірна опіка 
набридає синові чи доч
ці, коли він чи вона хоче 
знайти в батьках друге 
по інтересах, думках, 
уподобаннях і не зна
ходить усього цього? У 
сім'ї Кодаків інакше. На
талці, Олександру (нехай 
вони вибачать мені таку 
фамільярність) та Оксані 
їхні тато і ненька — хо
роші, надійні друзі. І, 
звичайно ж, колеги. От
же,

Про батьків
...1948 рік. Екскурсію по 

Київському університету 
Микола Кодак робив із 
своїм знайомим Іваном 
Костянтиновичем Білоді. 
дом, академіком.

— Ось, дивися, Мико
ло, факультет міжнарод
них відносин і права, а 
тут юридичний, історич
ний.

— А де тут на вчителів 
учать? Щоб російську 
мову і літературу викла
дати? — несміливо, але 
настирливо запитав 18- 
річний хлопець. Так, ви
бір бути педагогом і са
ме філологом зроблено 
раз і назавжди. Допоміг 
же в цьому вже покій
ний Мефодій Григорович 
Ткач — учитель дорево
люційної школи, непере- 
вершений педагог і ще 
й у душі артист. Бо знав 
скільки всього напам’ять 
і читав усе так, що не 
полюбити його предмет 
було просто неможливо.

Студентське життя про
летіло щасливою мит
тю. Почалася робота, яке 
потребувала і нині потре
бує максимум сил, 
енергії, віддачі.

Розмова з Кодаком не 
велася в традиційній 
формі: запитання — від
повідь. Скоріше це були 
роздуми вчителя не 
скільки про сьогодення 
школи, стільки про при
йдешнє. Миколу Іванови
ча однаково хвилює, як 
викликати інтерес до на
вчання, як навчити вчи
тися своїх підопічних, 
стосунки між учнями І 
вчителями, батьками I 
дітьми, між самими 
школярами. Він серйоз.

но стурбований і тим, як 
оцінюється учень учите
лем.

— Не секрет, Олена, 
Сергій, Костя (кажу 
умовно) зразкові діти то
ді, коли мають добрі 
оцінки з математики, хі
мії, літератури. Що являє 
собою цей учень як лю
дина, який у нього ха
рактер, чим цікавиться, 
як поводиться з батька
ми — цим займатись учи
телеві ніколи. «Скільки 
ми тут втрачаємо! Адже, 
як казав Василь Олек
сандрович Сухомлин- 
ський, ми, педагоги, має
мо справу з найскладні
шим, безцінним, найдо
рожчим, що є в житті, — 
з людиною. Від нас, на
шого вміння, майстер
ності, мистецтва, мудрос
ті залежить її здоров’я, 
розум, характер, воля, 
громадянське й інтелек
туальне обличчя, її щас
тя, — міркує вголос М. І. 
Кодах. — Юрка Криво- 
ручка, цьогорічного ви
пускника, у школі вважа. 

ли не зовсім старанним, 
Так, успішністю йому не 
похвалитися. Лише деякі 
мої колеги відзначали 
особливий нахил до фі
зичної праці. І ось ви
пускний вечір. Несподі
вано до мене і голови 
правління нашого кол
госпу «Дружба» Володи
мира Івановича Кундича 
підходить цей же Юрій 
Криворучко. Каже сер
йозно, по-дорослому: 
«Хочу трактористом пра
цювати. Батька підмінити 
на Т-74. Здоров’я у нього 
вже не те. Побачите, у 
мене вийде...».

І вірю я хлопцеві, і 
горджуся від душі сво
їм вихованцем.

З таким же натхненням 
говорив Микола Іванович 
і про Сергія Соколова, 
Миколу Грабового, Юр
ка Приходька, Івана Про- 
ценка, Тоню Потіцьку.., 
Закінчуючи розповідь, 
підрезюмував: «Будуть з 
них хороші люди!».
Турбує Кодака не нашу

міла акселерація ниніш
ніх школярів, а заземле. 
ність, матеріальність їх
ніх мрій. Взяти хоча б 
вибір професій. Ким те
пер хочуть бути діти? На
віть молодші учні пишуть 
у творах, розказують на 
виховних годинах про те, 
що подобаються їм спе
ціальності продавця, ку
лінара, тракториста, во
дія... Бо так простіше. 
Куди ж поділося бажан
ня освоювати космічний 
простір, споруджувати 
нові типи літаків, вина
ходити ліки від най
страшніших недуг? Від
повіді на ці запитання 
шукає Микола Іванович 
постійно, невтомно, вни
каючи у психологію, на. 
строї і дитини, і її бать, 
ків.

Не можна сказати, що 
позицію Кодака завжди 
підтримують. Так, певно, 
декому й ріже слух така 
думка директора: хоро
ший учитель має бути ди
летантом у доброму ро
зумінні цього слова. Себ
то знати про все багато, 
вміти знання, скажімо, з 
біології застосовувати на 
уроках літератури, мате
матики, тісно пов'язува. 
ти з фізикою, хімією і т. д. 
Сам Микола Іванович, 
маючи чудові знання з 
російської літератури і 
мови, небайдужий і до 
точних, і до природничих 
наук, при цьому, як ка
жуть, «без гри на публі
ку» називає себе диле
тантом. Але не заспо
коюється від цього. Ра
зом із дружиною Анаста- 
сією Степанівною, усією 
родиною цікавляться му. 
зикою та історією, обра-

З стор. -------------
зотворчим мистецтвом й 
Іноземними мовами...

— Ні, якщо відверто 
казати, педагогічний стаж 
у мене чималий, а вчи
телем, вихователем стаз 
недавно, коли підростала 
найменша донька Окса
на. В основному в мені 
риси адміністратора.

Дружина Миколи Івано
вича Анастасія Степа
нівна — людина спокій
на, сердечна. Люблять її 
діти, шанують батьки, в 
авторитеті у колег, одно, 
сельчан.

Взагалі, з Кодаками 
розмовляти легко і про
сто, невимушено, доки 
мова не заходить про 
них самих, про їхніх ді
тей. Тому нехай читачі не 
засуджують мене з«, 
можливо, неповний сі
мейний портрет. І асе ж, 
трохи

Про дітей
Під розлогою шовкови

цею на затишному по
двір'ї, де живе ця друж
на родина, зібралися всі: 
Анастасія Степанівна, 
Микола Іванович, сім’ї 
Наталки і Олександра. 
На руки до дідуся Мико
ли просилося найменше 
внученя — Сашко. Бабу
сю Настусю оточили доч
ка Наталі і Олександра 
Греків — Ірина і семи
річний Микола Кодак, 
Смакували варениками з 
вишнями — воістину літ
нім делікатесом. Розмо
ва йшла тиха, некваплива. 
Син і зять радилися з 
батьком про робочі діла 
(треба ж так; всі троє —• 
директори шкіл), жі
ноцтво бесідувало на су
то побутові теми. Мені 
не хотілося прощатися з 
цими простими, добри. 
ми, щирими людьми. 
Бідкалася мати Анастасії 
Степанівни: «Де ж наша 
Оксанка? От іще б її до 
гурту...».

Наймолодша ж із ди
настії Кодаків закінчує 
діалектологічну практику 
в Чернігівській області. 
Дома чекають Оксану з 
дня на день.

— А між іншим, отой 
рік понад сто саме Окса
нин, — розказав Микола 
Іванович. — До вступу у 
вуз рік піонервожатою в 
Омельнику працювала..«

Так, не довелося зу
стрітися з восьмим, май
бутнім учителем-філоло- 
гом Оксаною Кодак. А 
шкода, бо саме вона по
клала початок другій 
сотні педстажу цієї чу
дової вчительської ро
дини.

Т. КУДРЯ.
с. Деріївка, 
Онуфріїаський район.

«ПРАПОР ЛЕНІНА»

1 НАШ ГОЛОС - 
ЗА МИР
Щастя жити під мирним 

небом... Нелегко дісталося 
воно нам. І сьогодні, коли 
на планеті неспокійно, коли 
імперіалістичні сили розду
вають гонку озброєнь, ра
дянські люди ще її ще раз 
висловлюють своє прагнен
ня до миру. Нещодавно в 
Компаніївському районі від. 
бувся Марш Миру, в якому 
взяли участь люди різного 
віку. Комсомольці, школярі 
вийшли па вулиці селища з
транспарантами, плакатами, 
на яких найчастіше повто-
рювалнсь слова «Мир», 
«Дружба», «Щастя». 1 най
кращі слова вдячності юнь 
висловлює Комуністичній 
партії, Радянському уряду

V за турботу про молодь. А 
бути патріотом сьогодні — 
значить безустанно зміцню-

ПОВІДОМЛЯЮТЬ ГАЗЕТИ ОБЛАСТІ

вати економічний, оборон
ний потенціал нашої Бать
ківщини, бути готовим за. 
хнститн її.

«КОЛОС»

ГОСТІ
З БОЛГАРІЇ

Давня дружба єднає тру
дівників нашої області і Тол- 
бухінського округу. Протя
гом кількох днів у Новоар- 
хангельському районі пере
бувала партійно-господар
ська делегація з ’міста Шаб- 
ла Толбу хінського округу 
Народної Республіки Болга
рії. Очолював делегацію 
голова аграрно-промислово
го комплексу «Дружба» 
Добрі Ненов. У її складі бу
ли секретар общинного ко
мітету Болгарської кому
ністичної партії міста Шаб- 
ла — Нікола Улієв, голов
ний економіст аграрно-про

мислового комплексу «Друж
ба* Маргарнта Косгадп- 
нова.

Гостей із Болгарії радо 
зустрічали трудівники ор
дена Трудового Червоного 
Прапора колгоспу «Зоря ко
мунізму». У Надлаку відбу
лася зустріч делегації з ке
рівниками і спеціалістами 
колгоспу. Гості цікавилися 
успіхами господарства, со
ціально-економічним роз
витком сіл, побували на Іва- 
нівському відгодівельиому 
комплексі великої рогатої 
худоби, у тракторній брига
ді, яку очолює Герой Соціа- 
дієтичної Праці, лауреат 
премії Ленінського комсомо
ле та Державної республі
канської премії В. і. Мотор
ний.

Наступного дня відбулася 
важлива подія у житті тру- 
дівників колгоспу «Зоря ке 
мунізму» і аграрно-промис
лового комплексу «Дружба». 
Керівники цих господарств 
підписали договір на соціа
лістичне змагання.

Відбулася зустріч в рай
комі Компартії України. 
Болгарські друзі також по
бували в селі Підвисокому, 
оглянули експонати сіль
ського музею.

Ян хороше над чистим плесом...
Фото •. ГРИБА.

01520430

ДАРЕМНО»
Так називався відгук чи

тачки, вміщений у номері 
за 17 травня. Вона погод
жувалась з автором статті 
«Кінобіг з перешкодами» 5 
висловлювала свої заува
ження щодо формування 
кіиорепертуару місцевим 
прокатом.

Як повідомив заступник 
начальника управління кі
нофікації Кіровоградсько
го облвиконкому А. С. 
Пупко, публікація обгово
рювалася на апаратному 
засіданні працівників уп
равління і на нараді ди
ректорів кіновидовищних 
закладів міста, де зверта
лась особлива увага на 
широку пропаганду філь
мів вітчизняних студій, які 
одержали високу оцінку 
критики, були відзначені 
на фестивалях. Репертуар
на комісія враховуватиме 
зауваженая глядачів,
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ЧИТАЧ
ПРОДОВЖУЄ 

РОЗАНОВУ

рідні
Дорога редакціє, у но

мері газети за 9 червня 
цього року я прочитав за
мітку В. Шаповал «Моя Й 
втіха і надія». Схвилюва-1 
ли мене в ньому такі І В 
рядки: «...Молола мати І | 
(якщо можна її так на
звати) залишила ново
народжених близнят, не 
маючи бажання вихову
вати їх». На нашій ву
лиці розлучилися дві 
сім’ї. Одна — років п’ять 
тому. Друга дещо піз
ніше. У кожній було по 
двійко малих дітей. По
ділилися подружжя ни
ми — та й усі проблеми. 
Одну дитину взяла дру
жина. Другу — чоловік... 
Та поділися навіть рука
вицями — і то в одну ру
ку буде тепло, а в дру
гу — холодно. А то ж ді
ти — найдорожче, най- 
святіше. що є в нашому 
житті. Можливо, у них 
обох ще будуть нерідні 
тато і мама... Але отой 
біль, який вразив їхні 
серця у дитинстві, — чи 0 
не пронесуть вони його 
через усе своє життя?

ДО ДИМИТРІВСЬКОГО 
будинку культури, де 

розміщена обрядова кім
ната, направляється весіль
ний кортеж. Винуватці тор
жества — Геннадій Криво- 
ручно, шофер /лісцевого 
радгоспу імені Димитрова 
та Галина Шимчук, няня 
радгоспного дитсадка «Ла
стівка». Виграють веселі 
музики, сяють усмішками 
обличчя запрошених. На
роджується ще одна моло
да сім’я. Молоді низько 
вклоняються присутнім і 
прямують до обрядової 
зали. Звучить весільне ві
тання. Помічник виконавця 
обряду Марія 
Прокопенко 
До молодих:

— Шановні 
ред порогом

ОБРЯДИ НАШІ, РАДЯНСЬКІ

На довгий щасливий вік

Василівна 
звертається

молодята! Пе. 
обрядової за-

ли прошу запалити факел. 
В ньому — полум’я, запа
лене від вогню на могилі 
героїв, які віддали своє 
життя за свободу і неза
лежність нашої Вітчизни, 
за чисте небо над нами,за 
щастя наше і наших дітей. 
Візьміть із собою частку 
цього полум’я як символ 
незгасного життя, чистоти 
й вірності Радянській 
Батьківщині!

Розкриваються двері, й 
наречені входять до зали. 
Починається урочиста ре
єстрація шлюбу. Її прово
дить обрядовий староста,

депутат 
родних 
Василівна Сердюк, 
вітає дорогих гостей і про
довжує весільну церемо
нію...

У обрядах, які проводять 
димитровці, широко вико
ристовуються весільні ат
рибути 
ченим 
рушник, 
ченою, 
чистоту 
ного й нареченої, які ста
ють на рушник. Молоді об
мінюються весільними об
ручками, які виступають 
символом сімейної єд
ності й вірності. Дзвенять 
кришталеві келихи...

місцевої Ради на- 
депутатів Галина 

Вона

й символи. Наре- 
стелять вишитий 
придбаний наре- 
який символізує 
почуттів нарече-

Удома молодих зустріча
ють батьки, дарують їм 
пшеничні колосни — знак 
приналежності до славного 
роду хліборобсьиого... Ста
ло традицією, шо нарече
них вітають також пред
ставники громадських ор- 
ганізацій і трудових ко
лективів. Часто вони від 
імені дирекції та парткому 
вручають молодій сім’ї 
ключі від нової квартири. 
Ось I молоде подружжя 
Криворучків одержало їх.

Пам’ятним був той день 
і для Олександра Зінчака 
та Світлани Андрусевич, 
Геннадія Шеховцова і Ва
лентини Кліщ та інших мо
лодят...

НАРОДЖЕННЯ дити- 
іііГі ни — радісна подія 

для батьків, їхніх родичів, 
друзів. Соціалістичне

спільство приділяє велику 
увагу зміцненню сім’ї, 
охороні материнства, вихо
ванню покоління в кому
ністичному дусі. Ось чому 
дймитровські виконавці 
радянських обрядів дба
ють, щоб і «народини» 
проходили піднесено, по- 
святковому. Надовго збе
режуть у пам’яті радісні 
хвилини обряду подружжя 
Василь та Лідія Степанчу- 
ки, Сергій та Марія Соло- 
пи, Анатолій та Галина 
Прокопчуки, Володимир і 
Дарина Завізіни, Сергій та 
Людмила Літаєви, які тут 
зареєстрували своїх пер
вістків. А Олексій і Тетяна 
Євдокимови вже тричі від
святкували «народини».

Молодіє Димитрове, пов
ниться робітнича сім’я но
вими громадянами Країни 
Рад. Віриться: вони вирос
туть гідними слави І тра
дицій старших поколінь.

А. ЯЩИШИНА.
с. Димитрове 
Устинівського району.

ЛИСТ КОМЕНТУЄ СПЕЦІАЛІСТ

знавцем і береться 
судити про них безапеля
ційно. Більше того, у цьо
го молодого чоловіка все 
ще не сформована сама 
здатність любити.

Де підстави для такого 
категоричного висновку? 
Ними служать висловлю
вання і роздуми самого ав
тора листа. Давайте зупи
нимось на них детальніше. 
Спочатку виділю найбільш 
прикрий (і основний) недо- 

у судженнях П. Корнс-

за все автор листа шко
дує, що за три роки зна
йомства з газетою не 
знайшов відповіді на пи
тання, Що його хвилюють. 
А тим часом усього рік то
му в «Молодому комунарі» 
(11 червня 1983 року) була 
опублікована стаття «Ко
хати треба вчитись теж», 
яка якраз повинна була б 
зацікавити його і допомог-

ОСЯГНУТИ ЛЮБОВ
Навіщо ж ми заради І 

здебільшого егоїстичного, п 
невнвіреного почуття калі- І 
ЧИМ0 ДИТЯЧІ душі? . В

...Нас у матері було троє. | В 
Вона нас не дуже балува-1 
лаг Та і нічим було. Нелег-1 | 
ко нам жилося. Та мама 1 
не вийшла заміж вдруге. І 
Заради нас. Пам’ятаю сво
го тата, його звички, ма- у 
неру говорити. Але все це І 
залишилось далеко-далеко | 
за обрієм. Я майже все _ 
своє життя прожив без в 
батька. Я його дуже лю- 0 
бив. І в тому, що його не-» Б 
ма з нами, винна була війг І 
на з фашистами. Кілька І 
років тому я взяв відпуст
ку і поїхав у Тернопіль
ську область. Не для того, 
щоб зустріти тата, а поба-1 
чнтн його могилу. Братську | 
могилу, де він похований, І 
де лежать 1750 його боно- о і 
вих побратимів. Модо-« я 
денька дівчина з сільради, І 8 
яка нас провела до кладо-1 | 
вища, говорила, що в 
йоні є іще одна така 
гнла. Ось якою ціною 
платили наші батьки
наш вільний сьогоднішній 
день. Ми ніколи, ні за яких 
обставин, не повинні забу
вати про це.

У мене теж двоє дітей. 
Вітя відслужив у армії, на
вчається в Кіровоградсько, 
му кооперативному техні
кумі. Щосуботи приїздить 
додому. Донька Валя — 
заміжня. Працює бухгал
тером у колгоспі, живе не
далеко від рідної домівки. 
Бачимось майже щодня. І 
нам щоразу є про що по
говорити. Бо ми ж — рідні.

В. ЛАШКУЛ. і
м. Бобринець.

pa- 
у. о- 
за- 
за

«Дорога редакціє!
Я вважаю себе постііїиг і читачем «Молодого комуна

ра». Дуже цікавлять меіге випуски «Клубу молодої сім'ї». 
І. якщо відверто, за три роки спілкуиаипя з газетою так 
і не знайшов відповідей на запитання, які мене хви
люють...

Сучасному чоловікові значно вгпкче. ніж Його навіть 
найближчим предкам; перед ним інші жінки — незалеж
ні. набагато впевненіші в собі. 1 саме жіноча емансипація 
позбавила представників сильної статі впевненості у со
бі Погодьтеся, нині лише незначна частина чоловіків 
вирішивши позалицятися до жінки, яка сподобалася", 
активно виявля- ініціативу. До того ж, тепер чоловіки ще 
до весілля досить охоче поступаються жінці не тільки 
першістю, а й узагалі перекладають на її плечі ініціати
ву вибору. їм. цим чоловікам, невтямки, що навіть пай- 
самостіиніша. найсучасніша жінка мріє зустрітися з тим. 
хто візьме на себе тяга (з сімейних турбот, звільнить її’ 
від вирішення непростих життєвих проблем, І. звичайно* 
любитиме безмежно, створить навколо атмосферу ніж
ності, ореол неповторності І перестане звертати" увагу 
на інших жінок.

Та ба, таких ідеалів, певно, немає. Ні, вік справжніх 
лицарів не минув. Просто, шановні жінки, чоловіки люб
лять інакше. Як правило, любов для нього лише ланка у 
ланцюжку інших Важливих справ, причому ланка далеко 
пе першорядна. Навіть охоплений щирим почуттям чоло
вік все таки намагається зберегти особисту свободу. Не
вміння звузити коло своїх інтересів лише до любовних 
переживань нерідко обурює жінку: «А чи любить він 
мене взагалі?». Заспокойтесь, милі жіночки, любить. Тіль
ки так. як може, а не так. як він, на ваш погляд, повинен 
любити!

Перші дні знайомства осяяні просто-таки світлом непов
торності. І все ж мужчина і жінка підходять до оцінки 
своїх стосунків із різною міркою. Коли стрімке кохання 
закінчується розривом, жінка, як правило, відчуває 
гостре розчарування, гіркоту,• навіть душевну порожне
чу. Мужчина ж (хоча немає правил без винятку) недовго 
побивається.

Але все це — доки пе прийде справжня любов. Ось то
ді і не взнати представника сильної статі — перед нами 
істота несмілива, сором’язлива. Чоловік, ще зовсім не
давно такий рішучий і незворушний, стає вкрай залеж
ним від настрою і примх коханої...

Саме так сталося зі мною.
Але, пам'ятаю, напередодні весілля мене охопив... страх, 

Страх перед докорінними змінами своєї долі, перед по
чатком сімейного життя. І. мабуть, неспроста. Ще тоді 
десь у глибині душі я ставив собі запитання: «А раптом 
розлюблю?». І сьогодні, через п’ять років, констатую: 
саме так і сталося. На роботі все з рук валиться: обіцяне 
серцем щастя не збулося. Отже, розлюбив. Що мені 
робити?

П. КОРНЄВ».
м. Кіровоград.

ЕР ІНЕЦЬ історії 
«кохання» не , 

Навпаки, цілком 
мірний. Причиною 
погляди і 
автора листа.

Загальновідомо: для то
го, щоб щось уміти, бути 
до чогось здібним, чогось 
досягнути, необхідно перш 
за все знати, що являє 
собою оце «щось», мати 
про свою мету чітке, пра.

такого 
дивний, 
законо- 

> тому 
переконання

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины.
На украинской языке.

БК 05434.

вильне уявлення. На жаль, 
цю просту істину в житті 
враховують не завжди. 
Свідчення тому — присла
ний до редакції лист.

Очевидно, автор листа 
почуття любові не знав. 
І перш за все, мабуть, то
му, що не має правильного 
уявлення про нього. Хоча, 
незважаючи на це (видає 
стиль і манера листа), вва
жає себе у даних питан-

НАША АДРЕСА:

316050, МПС,
м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

Обсяг 0.6 прун. ари.

па: замість того, щоб спро
бувати знайти і зрозуміти 
СВОЇ особисті помилки І 
передивитись СВОЇ непра
вильні погляди, він на їх 
основі намагається узагаль
нювати, видумуючи цілу 
концепцію, по суті непра
вильну. Звідси, зрештою, І 
виникають розчарування в 
коханні, а як наслідок — 
нещасливі і неміцні сім’ї.

Але по порядку. Перш

ти в дечому розібратись, 
її ЕПРАВИЙ автор листа і 

в тому, що для чоло
віка кохання тільки «ланка 
в ланцюжду важливих 
справ», та ще ланка «да
леко не першорядна»(І). 
Любов — це дуже велике 
і цілісне почуття, щоб гра
ти роль тільки ланки серед

справ. Воно охоплює і про
низує всё єство людини, 
всі її вчинки й думки. Во
но но підвладне ні поділу 
на елементи, ні співстав- 
ленню з іншими справами. 
Ну, а ті, для кого любов 
лише «ланка», ніколи не 
любили по-справжньому. 
Спроможність любити у 
них ще не сформована. І 
все це тому, що вони не 
розуміють суті кохання, 
зйодячи його до інших, 
еволюційно менш розви
нутих якостей: інтересу, 
симпатії, закоханості тощо. 
Розрізненню цих понять 
приділяють достатньо ува
ги А. Г. Хрипкова і Д. В. 
Колесов у своїх посібни
ках «Хлопчик — підліток— 
юнак» і «Дівчинка — під
літок — дівчина», Л. Н. 
Тимощенко в книзі «Вихо
вання старшокласниць».

Помилястьсл автор листа 
І відносно чоловічого Ін
стинкту «зберегти особис
ту свободу». У справжньо
му коханні таного «Ін
стинкту» немає І бути не 
може н| в чоловіка, ні у 
жінки. В коханні свободи 
не шукають — інакше це 
не кохання. Любов по суті 
сама є результатом добро
вільного єднання людей, 
що знайшли одно одного. 
Адже люди — це своєрідні 
половинки, ножній Із яких 
не вистачає іншої (не 
стільки в біологічному, 
скільки в психологічному 
розумінні). Тільки зустрів
ши свою «половинку», лю
дина знаходить духовну ці
лісність І почуває себе 
щасливою, живе повноцін
ним життям, а не просто 
існує.

Від кого в такому ви
падку шукати свободу? Від 
частинки самого себе? А 
коли все-таки заходить 
мова про «свободу», зна
чить, не свою «половин
ку» знайшла людина,..

Що можна порадити ав
тору листа й усім тим, хто 
опинився в подібному ста
новищі? Насамперед, розі
братися в коханні як єди. 
но правильній основі шлю
бу. А потім — вчіться лю
бити самі. При цьому ні
коли не дивіться на життя 
звисока. Завищена само
оцінка — один із підступ
них ворогів людини, Тї 
долі. Будьте наполегливи
ми, проте не впертими — 
це різні якості характеру. 
Читайте про любов, нама
гайтесь розібратись в її 
складностях-, обов’язково 
підвищуйте особисту куль
туру розуму І почуттів.

о. АТЕМДСОВ, 
кандидат психологіч
них наук.
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