В С І М 'Ї ЄДИНІЙ,
ДРУЖНІЙ
З УРОЧИСТИХ ЗБОРІВ, п р и с в я ч е н и х
60-РІЧЧЮ УТВОРЕННЯ СРСР
Сповнена сил і опти
мізму, озброєна велич
ною програмою комуніс
тичного творення і бо
ротьбою за мир, зустрі
чає свій ьО-річний юві
лей Країна Рад,
«Б цю славну роковину,—говориться в поста
нові ЦК КІ1РС
«іхро
с-о-у річницю утворення
Союзу Радянських Соці
алістичних
Республік,»
—
Рад я н с ь к и й
Союз постає перед всім
світом, як дружна сі
м'я рівноправних
рес
публік, які спільно бу
дують комунізм».
! Самим життям дове! дено, що СРСР — це
! дооровіл ь н и й,
не! порушник СОЮЗ ВСІХ йо| го народів, які склада| ють головну, визначаль! ну рису їх державної
і самосвідомості, п а сво| ему історичному досві‘ ді радянські лшди дере} конались, що їх сила—в
! міцній єдності, в готов! ност.і допомагати один
! одному під
керівниц! твом Комуністичної пар{ ТІЇ йти
до
головної
5 мети — комунізму. Ця
5 єдність,
згуртованість
І народів проявилась
в
! листопадові дні,
коли
З країна
прощалася
з
^ «а. 1. Брежнєвим. Тру^ дящі одностайно підтри^ мали рішення дозачергоі ного пленуму дентраль^ кого Комітету, котрий,
^ обравши товариша ю . ь.
§ тшдродова на пост Ге^ нерального
секретаря
§ Д і\ і\ііРС , підтвердив
5 відданість
ленінській
8 внутрішній і зовнішній
^ політиці партії.
8 Ленінський геній вка8 зав робітничому класо^ ві,
його партії шляхи
^ теоретичного і лрактичЬ ного вирішення
нацюх пального питання, івор| чо розвивати ідеї Карла
8 Маркса і Фрідріха пн| гельса, В. І. Ленін ви| сунув
і обгрунтував
§ фундаментальне і теоре§ тичне положення про
8 єднання
пролетарської
К класової боротьби з бо§ ротьбою за
знищення
І національного гноблен8 кя.
Він зробив висно® вок, що лише соціалізм
І забезпечить
розвиток
І закономірного
процесу
| зближення
націй
на
« принципах
інтернаціо| налізму, взаємного до| вір я, рівноправ’я і до^ оровільності.
Вирішення національного
6 питання народження СоЙ юзу Радянських Соціа8 лістичних Республік —
в це результат перемоги
I Великої Жовтневої со| ціалістичної
революції.
І Саме в жовтневі дні бук ли розбиті кайдани со8 ціального і національно | го гноблення, піднялись
В до самостійної історичя мої творчості всі народи
к нашої країни. Саме в
В цей період політичний і
| організаційний
ге н і й
| В. І. Леніна, його титаI нічна праця з’єднали в
8 єдине ціле ушлу бойо| вої організації комуніс| тів, революційну енер| гію пролетаріату і вели8 ке прагнення народів до
1 національної рівності і
в свободи.
® Історія не анає держави,
яка за
короткий
час зробила б так бага
то для всебічного роз
витку націй і народно
стей, як Союз Радянсь

І

ких Соціалістичних Рес- 8
гїублік. Сучасна
про- ^
мисловість і
сільське ^
господарство, наука
і ^
невпинний розквіт куль- 8
тури — ось що характе- Й
ризує сьогодні кожну із ^
радянських республік.
^
В той же час вони ма- |
ють свій неповторний ^
облік, національно-сво- ^
єрідні риси. В дружній 9
сім^ї. братерських рес- б
публік розвивається
і \
економіка
Радянської 8
України, За 60 років об- ^
сяг промислового вироб- |
ІЗ ЗВІТНЬОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ІНСТИТУТУ
ництва в республіці зріс &
більш як в 275 разів, я
бно виховувати бережли
І оловним ступенем підТрудовий день Радянсь- |
вість у студентів. І
тут
кої України в єдиному |^ несення активності мас на
своє слово можуть сказа
народногосподарськ о м у ^^ вирішення загально - кати товариські суди. Пола
комплексі країни — це Ь^ родних завдань є соціалімав, наприклад, стілець - 645 млн. кіловат-годин В} стичне змагання. Ефективкупи, та Ще й штраф до
електроенергії, 343 тис. |і на його організація — це
ЗО карбованців
заплати.
N найбільш реальний шлях
тонн залізної руди, 54 &
Розмалював парту, пофар
тис. тонн
мінеральних К^ підвищення активності кодобрив, 563 автомобілі, ^^ жної групи в навчальній і
буй у той же колір, а як
371 трактор, майже 7 8$ виховній роботі.
що
немає такої фарби, то
у
тисяч телевізорів та ба- ^^ Система соцзмагання
всі парти пофарбуй в ін
гато іншої техніки.
|8 вузі включає огляди-конший.
Сповнені рішучості і | N курси груп і гуртожитків.
Інститут займає передові
8
Профком
може
доповісти
натхнення ознаменувати К
позиції в країні по спор
конкретними ділами 60-у в^ конференції, що по оргативно-масовій роботі. Одоглядів - конкурсів
річницю утворення СРСР, К^8 нізації
шим із головних напрямків
зроблено
чимало.
Розробдругий рік одинадцятої ^
в роботі профспілкової ор
п'ятирічки і трудящі ор
ганізації є робота по по
деноносної Вінниччини. (
кращенню умов для занять
Трудівники сільського !
і відпочинку, житлово-по
господарства області, як [
бутових умов студентів.
і всієї країни, прагнуть [
В інституті проведена ве
уже в цьому році внести І
лика робота по цьому на
максимальний вклад у
правленню. В нинішньому
здійснення
Продоволь
чої Програми. В основ
році освоєно їдальню на
ному, організовано про
530 місць, введено санато
вели комплекс осінньорій - профілакторій на оО
польових робіт, підготу
місць, гуртожиток на 600
вали до зимівлі примі
місць, розширено до 2'го
щення для громадсько
місць спортивно - оздоро*
го тваринництва.
вчий табір, реконструйова
Колектив нашого ін
но спортивні споруди, мед
ституту, борючись
за
пункт, проведено капіта
присвоєння вузу
імені
льний ремонт мережі теп
В. І. Леніна, ділом від
повідаючи на батьківсь
лопостачання гуртожитку,
ку турботу партії і Ра
№ 1, ремонт всіх гуртожи
дянського керівництва в
студентів через ху- ттків, студентських клубів
]
лені, зокрема, положення иунктах. Бони неактивні ь вання
розвитку вищої школи,
і за
Г{ навчальних корпусів.
хоч ідожню самодіяльність
про огляди - конкурси, си громадському житті,
зустрічає 60-річний юві
стема підведення підсум інколи рахуються за ними культмасові ЦіроприємстЯк відомо, інститут бу
лей Союзу Радянських
З іва, а також шляхом орга дується ,і будується
ків соцзмагання, розроблені громадські доручення.
ін
Соціалістичних Респуб
нізацій
народних
універсид
і розмножені типові соц иим миритися не можна. І ітетів, лекторіїв і кінолек- тенсивно.
Так, забезпече
т
лік з визначними успіха,саме
парадоксально
те,
що
г
змагання, проведена знач
гуртожитком досягла
Юріїв, зустрічі з цікавими ність
н
ми. План дев'яти міся
на робота по їх впровад багато з таких передови- 'людьми.
91
ців колектив СКТБ «Мо
9 процента, їдальнями і
ків
отримують
підвищену
*
женню.
буфетами на 96,7 процен
Значно покращена мате- б
дуль» виконав на 103,8
Однак у нас є ще наяв стипендію. Куди дивлять ріальна база клубів. Лише т
процента, а по продук
та. Вуз розраховує чудо
ся профбюро і профорги? ]
ні
недоліки.
Не
у
всіх
гру
однієї апаратури було при- вою
ь
тивності праці на 118,8
базою відпочинку (та
пах ведеться систематична:^ Це ж порушення положен- <
процента.
Колективом
дбано
на суму ІбоОО кар- ^бір і санаторій - профілак
ня
про
наїзначевня
стипен,
і
цілеспрямована
робота
по
обчислювального центру
1бованців, в тому числі про торій), має спортивну ба
виконанню соціалістичних Дії! '
здано в
експлуатацію
Виховання ідейної пере фесіональна світлотехніка. 1
!
зобов'язань.
На
факультепрактично чотири сту
студія звуко- зу,
з
всі підсистеми «АСУ—
громадянської Обладнана
1
I тах немає екранів огляду- конаності,
дентських клуби в гурто
запису, дооформлено сту- л
вуз»,
зрілості,
формування
акти
І конкурсу груп, недовершеяі
клуб «Зодчий», 2житках, клуб в інституті.
,
Наша партія по пра | такі екрани в гуртожит- вної життєвої позиції мо- дентський
ву пишається тим, що ! ках, нерегулярно підводя- лоді — одна із основних реконструйовано всі клуби.
Значну участь у внутрівиховала людину висо ! ться підсумки соцзмагання. завдань профспілок. До ос Але чи справляються клум Еузівському
будівництві
вихов би зі своїми завданнями? Е
кого ідейного загартуван 1 Особливо погана справа новних напрямів
приймає профспілкова ор
Неповністю.
На
жаль,
є
1
ня, полум'яного патріо ! іде на ІБФ і ФАОТ (коли- ної роботи профспілкової
але
нарікання на низький ідей- іганізація студентів,
та, переконаного інтер | шні голови тт. Борне Яки організації належить:
факультетів тре
і
— культурно - виховна но - художній рівень дея- профбюро
націоналіста. У спільній ( мчук та Андрій Єфіменко).
що проводиться ких вечорів. Клуби працю- (ба ще немало попрацювати,,
боротьбі за новий спра 5 На
товариша Якимчука робота,
]
кожен студент прий
ведливий світ склалася ) накладено стягнення. Але клубом і культмасовим ак ють не з повним наванта- щоб
женням.
]няв найактивнішу участь б
непорушна ленінська дру ! хіба це компенсує ту шко- тивом;
Складається думка, що реалізації почину «Свій ін
— культурно - побутове
жба націй і народностей, 5 ду, що нанесена важливій
1
виховання та ідейно-вихов багато товаришів не зро- ститут
виникло почуття єдиної $ справі.
будуєм своїми ру
зуміли їх місця у виховній *
сім'ї. Ідеї соціалістично ^
Ведуче місце у змаганні на робота, що проводиться роботі.
Адже де студент ками!».
через
студради
та
студент
го братерств втілилися 8 має навчання і наукова роПроблем у нас багато,
ські клуби в гуртожитках; ський клуб, це база і
у новій історичній спіль 8 бота студентів. Вчитися на
центр ідейно - виховної ро але у нас є велике бажан
—
моральне
і
правове,
ності людей, ім'я якій—* 8 совість, з повиою віддачею виховання, до здійснення боти на факультетах. А чи ня їх вирішити, є й мож
^ — ось лозунг радянського
виховання, що здійснюєть розуміють це на машино ливості. Ми докладемо всіх
єдиний радянський на і студента.
ся через товариські суди будівному факультеті, як зусиль до того, щоб в 1985
род!
8 Ми з гордістю називаєщо на сьогоднішній день році — році 25-річчя ство
Хай живе наша велика 8 мо імена Ленінських сти- і профактив;
,
нема плану роботи клубу рення нашого вузу — ін
—
виховання
у
студентів
Батьківщина —
Союз ^ гіендіатів Наталі Клочко,
ституту було
присвоєно
► на грудень.
бережливого
ставлення
до
Радянських Соціалістич і Івана Іванюка, Сергія Яо- соціалістичної власності;
. ім’я В. І. Леніна.
Вперше
у
звітному
році
них Республік!
| лочникева, Олександра £>і— патріотичне вихован почали працювати студент
На профспілковій конфе
Хай живе Ленінська 8 тюка, Юрія Гнила.
ня, що заключається в ор ські товариські суди, вони ренції виступили:
голова
»
В
соціалістичних
зобоганізації поїздок по міс- розглянули 14 справ, але профкому В. І. Ковальчук,
Комуністична партія Р а
дянського Союзу — нат 8 в’язаннях є пункт-лозунг, цях бойової і революцій працювали ці суди не си
^ «Ні
одного відстаючого
голова
ревізійної комісії
хненник і
організатор 8 поруч!». Кому, як не від- ної слави і через студент стематично, а тому не зі Іван Марчук, голова проф
ські
клуби;
грали достатньо активної
всіх наших перемог!
8 мінникам, а їх 503 чоловібюро енергетичного
ф а
— фізичне виховання че ролі.
Після урочистих збо N ки, адресується цей заккультету
Іван
Іванюк,
горез
спортклуби
і
спортакЕкономія і бережливість
рів силами
учасників 8 лик? Але скільки іще від- лова студради Володимир
1
тив.
це
не
короткочасна
камхудожньої самодіяльно ^ мінників грухі до
нього!
голова
Головний зміст
роботи^ ианія. Це принцип госпо- І ладишевський,
сті інституту
відбувся 8 Не мало і не багато — бісвятковий концерт.
8 льше половини відмінниківі студентських клубів в про* дарювання на сучасному профбюро курсу Володимир
веденні естетичного вихо-■ етапі. Тому всіляко потрі- Дячун та інші.
ч не працюють в консульт-

ШКОЛА КОМУНІЗМУ

АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

В ОСНОВІ ЗАНЯТТЯ ІГРОВІ СИТУАЦІЇ
Завдання, які стоять пе
ред вищою шфлою
в
підготовці висококваліфіко
ваних спеціалістів і актив
них будівників комунізму,
потребують пошуку нових
методів і прийомів навчан
ня. Це повною мірою від
носиться і до методики ви
кладання іноземних
мов.
^ Практика засвідчує, що з
допомогою лише традицій
них методів неможливо на
вчити студентів вишукувати
інформацію із оригінальних
зарубіжних джерел, а та
кож вміння вести
бесіду
іноземною мовою із своєї
спеціальності. Потрібно та
кі методи і прийоми, які
активізували діяльність сту
дентів в процесі вивчення б
іноземної мови і перетво
рювали навчальний процес
в творчу і цікаву працю.
Невеликий досвід, що накопили наші кафедри, до
зволяють
утверджувати,
що однією із
можливих
форм, яка може активізу
вати діяльність студентів,
підсумкових занять, знач-

є підготовка і проведення
не місце в яких займають
ігрові ситуації. В таких за
няттях важливо залучити
декілька груп одного і то
го ж курсу, одного і того
ж викладача.
Складання ігрових *ситу
ацій є складним
завдан
ням, але вкладена праця
повністю окупляється. Поперше студенти самі беруть
активну участь в їх скла
данні, по-друге, охоче їх
програють
і відповідно,
краще засвоюють програм
ний матеріал. Роль викла
дача -тут в тому, щоб вмі
ло направляти творчу дум
ку студентів і закласти в
ситуації програмний мате
ріал. Вони допомагають
уточнити денотатні карти і
лексичні мінімуми спеціаль
ностей.
Введення в заняття еле
ментів змагання не тільки
активізують діяльність сту
дентів на заняттях і поза
ними, але й виховує
у
них почуття колективізму

і відповідальності за дору
чену справу. Адже кожен
окремий студент
зобов’я 
заний думати над тим, як
найкраще представити свою
групу.
Практика показує, що зав
дяки введенню в заняття
елементів змагання, в про
цесі підготовки до таких
занять більш слабкі сту
денти частіше звертаються
за консультаціями |як до
викладача, так і до силь
ніших студентів. Так, на
приклад, одним із важли
вих вмінь,
яким повинні
оволодіти
студенти
при
вивченні іноземної
мови,
є вміння здавати питання
і відповідати на них. Без
цього вміння не можливо
навчитися говорити. Адже
наша мова представляє со
бою діалог, який склада
ється з
запитань і від
повідей. До цих пір ми
практикували
постановку
запитань на матеріалі, що
вивчає тексти і вправи. Не
відкидаючи
можливості

студентів ця робота є нуд
ним заняттям і не дає по
трібних результатів.
Але
варто оголосити студентам,
що на підсумковому занят
ті їм доведеться змагати
ся по кількості і правиль
ності заданих питань,
у
них відразу змінюються
відношення
до1 даної
граматичної теми. Вони з
задоволенням будують пи
тання, які їх цікавлять і
формують висновки про по
рядок слів в англійському
реченні.
Для прикладу візьмемо,
ще один^ методичний при
йом, який допоможе акти
візувати здібності
думок
студентів в процесі вивчен
ня іноземної мови. Відомо,
що для отримання інформацій з різних джерел не
обхідно оволодіти елемен
тами аналізу. Так потріб
но уміти визначити части
ни мови по суфіксах, пре
фіксах, встановити значення
складного слова за
його
походженням. Для оволо
діння цими навиками, ефек
тивною може стати гра «Ми
вчені». В процесі неї сту
денти
повинні не лише
розв'язувати різні
лінгві
стичні задачі, але й обгрун
товувати «науковість» своїх
дій і роздумів. Цю гру ко
рисно проводити, як можна
^частіше і при розв'язан
ні самих різноманітних за
дач. Досвід показує,
що

застосування цієї гри пере
творює нудьгуваті для ба
гатьох студентів види за
нять в цікаву і
творчу
працю, в результаті якої
у них розвивається уваж
ніше
відношення
до
структури речення і мови в
цілому.
Пошуки нових шляхів і
засобів, які здатні інтен
сифікувати процес вивчен
ня іноземної мови, на ка
федрі продовжуються.
Хочеться назвати
сту
дентів, які проявили най
більшу активність і вина
хідливість в підготовці і в
процесі проведення підсум
кового заняття на
тему
«Тріумф ленінської політи
ки
у сфері освіти». Се
ред
них В.
Працевич,
Т. Пилипчук, В. Гаврилова, В. Скорик, Л. Шевчук.
Вони виявили ентузіазм у
складанні сценок.
Серед виконавців ролей
зарекомендували себе Л. Бі
гун, Н. Василашко, В. Тузюк, О. Полинін, Д. Борейко, І. Винников, О. Яненко, Л. Христюк, М. Чубаров, А. Хемер, І. Будаєв,
Н. Вальчук,
Вітаємо наших* першо
курсників з їх
першими
вдачами і бажаємо дальніших успіхів в оволодінні
знаннями.
#К. ШАПОВАЛОВА,
викладач іноземної мо
ви.

ПРОПИСЬМЕННИКА
ГУМОРЕСКА
Жив-був письменник Никодим Харитонов.
І ось■
одного
разу він написав.
книжку «Жив-був письмен
ник Никодим Харитонов».
Більше книг він не писав,,
тому що писати про себе
йому було нічого, а про
інших він нічого не знав.
Але йому було незручно
перед знайомими, і він по
чав робити вигляд,
ніби
хоче написати одразу ж
дві книжки, а всі йому за
важають.
Кожен день письменник
Никодим Харитонов сидів
на підвіконні з розумним
поглядом. Якщо прилітали
птахи, він дуже радів, але
не подавав виду, а навпа
ки сердито кричрр:
— Кинь киш Знов сю
жет злякали!
Якщо птахів не було, він
сварився з хлопцями, кот
рі дуже шумливо грали у
футбол, або з перехожими,
чому вони так голосно хо
дять по тротуару.
Птахи розлетілись, хлоп
чаки розбіглись, перехожі
розійшлися і
залишився
Никодим Харитонов один
зі своєю ненаписаною кни
жкою.
І тоді він сказав дружи
ні:
— Запроси кого-небудь у
гості.
Коли з'явились
гості,
письменник Никодим Харл-

Ріка й Болото
Комусь забаглося
у книжці намолоти
Що ніби я, Ріка, течу з
з Болота,..
А я, — шумить Ріка, —
не згодна!
Дивіться — я велика й
повноводна.
А що таке Болото? —
Одна гидота:
Воно мені нічого не дав,
Лиш географію псує
І вводить мене в сором
Перед Морем...
Я відрікаюсь від
ганебної рідні —
Не рівня то мені:
Зелена мокрота його —
мокрота,

МОСКВА. 18 грудня, в
день
«червоної суботи»,
присвяченої 60-річчю утво
рення СРСР, понад п’ят
тонов встав із-за друкар сот автомобілів «Москвич»
ської машинки і сумно ро випусти гь колектив автомо
зводив руками. Гості обра- більного заводу імені Ле
жались і більше не прихо- нінського комсомолу.
дили. Він промучився так
На фото: партія авто
неділю, а потім вирішив:
люкс»
— Покличу електромон- машин «Москвич
тера, ніби в мене перегорі готова до відправки у Фін
ляндію.
ли пробки.
І ось електромонтер при
Фото В. Будуна і
йшов і побачив:
сидить
В. Велікжаніна.
письменник, та пише кни
Фотохроніка ТАРС.
гу. Він намагався не шу
міти і швидко все полаго
див та пішов. А письмен
ник Никодим Харитонов
тільки для виду стукав на
машинці, а сам тихенько
поглядав, що робить там
монтер.
А потім він почав викли
кати одного за іншим: шту
65 лет назад в мире про- иин в пер вий день Совет
катура, сантехніка, теле
собнтие ской власти издал декрет
майстра, столяра, натирача изошло великое
підлоги, настроювача і на- — Октябрьская социалис- о мире. Советский Союз
тическая революция в Рос- всегда стремилея к миру
еіть пічника, хоча, якщо
по-чесному то в письмен сии. Вперв не в истарші со всеми народами.
взял
пика Никодима Харитоно- человечества народ
Сейчас ‘страна великого
хозяином Ленина — очень сильная,
ва не було ні рояля, ні пе вдасть и стал
овоей страньї^ Руководил богатая.
чі.
Она осваивает
трудовим народом
гениА знаєте, чим все це за альннй человек, друг всех свою землю, строит, разкінчилось? Никодим Хари угнетенньїх людей земли вивает науку и культуру.
книга
тонов написав книгу!
її — Владимир Ильич Ленин. Каждая четвертая
назва: «Як привести в по ЗО декабря 1922 года ,на в мире издаетея в СССР.
рядок квартиру». І
цю роди бьівшей Роесии соеПоловина
всей техникнигу ви не зможете зна динились в одну дружную ческбй иінформации печайти в жодцому магази
таетея на русском язике.
ні. Ось що значить знайти семью — Союз Советских Первий космонавт мира "—
Социалистнческих
респубсвоє покликання!
Совет
лик. Впервьіе в мире об- советский человек
ский
Союз
—
большая,
разовалось
государ стівю, могучая страна,
но
зто
ІС. ЛИВШІН
где все нацйи, все н ар од
Переклад
з російської нести пользуютея
добрая страна, аіна стреравньїЛ. ПИЛИИЕНКО.
со всеми
ми правами, они все сво- митея к миру
народами.
Она
активно
бо1 бодньї, ни одна нация не
ретея за мир. В СССР учатзксилуатирует другую.
А в мене—чиста синь
ся
тисячи
иностранннх
прозорих вод.
Гражд анская
война и. студентов. Все
ми
—
Нехай же висохне
война с интервентами при
друзья
Советского
Союза,
Оте ненависне Болото — несла Советской России
Мій споконвічний
много горя. Но народ знал, советских людей.
антипод!».
Моя Родина — Ливан.
что 'ґшерь
он работает
Відтоді, Річкою прокляте, для себя. Люди очень ста Сейчас там
идет война.
Болото й справді почало рались в работе. Били на- Израильские агреосорьі, как
всихати,
хотят уничтомечени
п я т и л е т н и е фашисти,
І ось, у географії новій шіаіньї раїзв'ития
ограни. жить палестинцев й ливанНа його місці віє суховій Зти плани всегда вьшолня- . цев. Но наш народ никоігТа в'януть без вологи
лись в ерок.
С каждьім да не подчинитея Израилю.
будяки
будем бороться
с
днем,
с каждим
годом Ми
У річищі колишньої
жизнь становилась богаче, врагами так, как боролись
Ріки...
И
ми
все учились: и большие, и советские люди.
Мораль,
поібедим!
маленькие.
Що з байки випливає:
Советский Союз не хо
Ми ради встретить 60На жаль,
те л войньї. Для стройте ль- летие образования СССР в
Таке і у житті буває...
ства, для
ЖИЗ.НИ
нуж єн стране великого Ленина,
только мир. Великий Ле- вместе с советскими людь
Гриць ГАЙОВИЙ.

ПОЕЗІЯ

СИН ВЕЛИКОГО
НАРОДУ
Я внук хлібороба,
І гордий я з того,
Що, йдучи в дорогу
життя,
Труденного хліба візьму
на дорогу —
То паросток долі,
зернина буття.
Я син сталевара,
І сильний я в тому,
Що міцність держави —
то кована сталь,
Братерство народів
поклавши в основу,
В щасливе майбутнє
ведем магістраль.
Я є спадкоємець.
Думки і надії,
Величне і вічне в життя
понесу.
Змістовані часом
збуваються мрії
Простих і безсмертних,
що творять красу.
Максим ДОВГОРУК,
студент.

Г0Р0ДСК0Й
УДАРНИЙ
Не пугай мороз колючий,
Сиег незванньїй не шуги
Разгони-ка ветер тучи,
Урожай наш пощади.
Осень только чго
явилась,
Принесла свой щедрьій
дар
Слаще меда уродилась
Свекла сказочньїй
нектар.
Труд колхозника
не сладкий.
Но так сладок плод
труда
Так вкуси всю без
остатка
Горечь сладкого плода.
Ирина ГУРАЛЬНИК,
інженер - конструктор
СКТБ «Модуль».

ПЛАНЕТЕ НУЖЕН МИР
ми,
нашими
верннми
друзьями.
МОРИС САДЕК
(ЛИВАН),

вокруг российского пролетариата все народи России
поднялись на
борьбу за
свободу и независимость,
избавились от рабства бесправия, нищетн и страданий.
Еще сорок
лет назад
замечательннй русский писатель А, Толстой предрекал: «Русский язик должен
стать мировим язиком. Настанет время (и оно не за
горами), — русский язик
начнут изучать по
всем
меридианам земного шара».
Зто время пришло. Могучий русский язик получид
подлиннно международное
признание.
Ми, иностраннне студен
ти, обучающиеся в Советском Союзе,
палестинцн,
кубинцн, ливанцн,
когда
возвратимся на родину, по
стараємся передать те зна
ння о русском язике, накопленние в вашей стране,
привить любовь к
язику
Ленина.
Ньіне русским
язиком
владеют в той или иной
миллионов
.степени сотни
-человек. На всех конти
нентах, в самих отдаленинх уголках земли, можно
услишать сегодня русскос
горячеє ленинское
слово,
слово завтрашнего дня.
АЗААІУІ ШАНТИ.
(Палестина).
ч

«Я русский би
вьіучил
только за то, что им разговаривал Ленин», — зти
крнлатне слова, произнесенньїе В. Маяковским, я
впервне услншал их у себя
на родине.
Если би мне
тогда сказали, что я бу
ду говорить по-русски, я
би зтому не поверил.
И
только сейчас,
вспоминая
то время, я с гордостью
думаю, что зтот трудний
язик понятен мне, что я
говорю на русском.
Вндающуюся роль
сьіграл русский язик в развитии революционной мис
ли, передовой
общественной науки и демократической культури, в духовном
еближении народов. Известно,
что огромное значение придавали ему осново
положники научного коммунизма.
В 1917 году
весь мир
всколнхнули простиє русские
слова:
«товарищ»,
«советьі», «большевик». Они
подняли народ всего мира
на борьбу со злими сила
ми.
Русский язик, язик Ле
нина, еблизил угнетенньїх
во всем мире. Зтот язик
первой в мире социалисти- В. о. редактора
ческой революции.
СплоМ ЮРЧИШИН.
тившись под ее знаменем

