
Т Р У Д О В И Й
С Е М Е СТР

Інститут підбиває під
сумки навчального року, 
у розпалі екзаменаційна 
сесія. Але багатьох на
ших вихованців чекає ще 
один екзамен — трудо
вий, На будовах майбут
нім спеціалістам нале
жить пройти школу пра
ці, конкретними справа
ми підтвердити свою 
громадянську зрілість.

Патріотичний рух сту
дентських загонів з ко
жним роком ВНОСИТЬ ще 
більш вагомий вклад у 
розвиток народного гос
подарства. Якщо говори
ти в масштабах країни, 
то лише нинішнім літом 
посланцям вузівського 
комсомолу належить ос
воїти обсяг будівельно- 
монтажних робіт більше, 
ніж на 1,5 мільярда кар- 
б ов а н ці в. Мол од и х єн - 
тузіастів чекають на бу
довах Західного Сибіру 
і Нечорнозем ВАМ у
і атомних електростан
цій. магістральних газо 
проводів і паливно-енер
гетичних комплексів Бі
льше трьохсот ТИСЯЧ  

юнаків і дівчат — сту
дентів вищих учбових 
закладів допоможуть 
колгоспам і радгоспам 
вирощувати і збирати 
нинішній урожай. Трудо
вий семестр — це сво
єрідний робітничий уні
верситет,^ його розкла
ді — уроки самостійно
сті, безкорисного това
риства, морального зму
жніння, де становлення 
особистості спирається 
на щоденні турботи со
ціалістичного суспільства.

У нинішнього трудо
вого семестру своя ха
рактерна риса: нашій
країні належить прий)- 
мати XII Всесвітній фес
тиваль молоді і студен
тів. Цій події багато за- 
гон'Ь присвячуюсь до
брі справи — дні удар
ної і безкоштовної пра
ці.

Дні ударної праці бій
ців обласного студент
ського загону на найріз
номанітніших об'єктах 
дозволили перерахувати 
у фестивальний фонд 
понад 17 тисяч карбован
ців, Більше 220 тидяч 
молодих трудівників зав
зято потрудилися на Все
союзному комуністично
му суботнику, присвяче

ному 60-річчю присво
єння комсомолу імені 
Леніна і XII Всесвітньо
му. Ними також внесено 
у скарбничку фестивалю 
чималу суму — 206 ти
сяч карбованців.

Студентські загони, 
які виїжджають з нашо
го інституту, стають хо 
рошою школою госпо
дарювання для майбут
ніх спеціалістів. Тут во
ни на ділі засвоюють 
практику госпрозрахунку, 
пізнають справжню ціну 
трудовому карбованцю. 
Нині кожен четвертий 
будівельний загін працює 
за методом бригадного 
підряду, дев'ять з деся
ти загонів — за рахун
ками економії і береж
ливості.

Освоюючи прогресивні 
форми організації пра
ці, студенти виконують 
додатковий обсяг робіт, 
економлять будівельні 
матеріали.

Студентському трудо
вому рухові минуло 
чверть віку. Він зміцнів 
і змужнів, здобув собі 
народне визнання і ав
торитет. ДіапсМІон тру
дового семестру широ
кий. Його характерна ри
са — наближення до 
май бу тн іх спе ц і а л ь н осте й 
вихованців вузу.

Армія бійців студент
ських будівельних заго
нів країни нараховує в 
своїх рядах понад вісі
мсот тисяч юнаків і дів
чат. В їх числі працю
ватимуть нинішнім літом 
і вінницькі політехніки. 
Пліч-о-пліч вони стоя
тимуть з робітниками і 
колгоспниками у змаган
ні за гідну зустріч XXVII 
з'їзду КГІРС.

З десятого червня по- 
ч а л и р о з' ї жд ж а т и с я за
гони у Тюменську, Він
ницьку, Ворошивловгра- 
дську і Херсонську об
ласті. Студенти нашого 
інституту намітили вико
нати обсяг робіт на су
му більше двох мільйо
нів карбованців.

Тож нехай кожен загін 
потрудиться якнайкраще, 
покаже себе справді 
згуртованим і дисциплі
нованим.

О. поволоцький,
заступник секретаря
комітету комсомолу
інституту.

ПРОВЕДЕНО
КОНКУРС

Студенти нашого ін
ституту, як і вся молодь 
країни Рад, гідно відзна
чили 40-річчя Перемоги 
радянського народу у 
Великій Вітчизняній ві
йні. Цій знаменній даті 
кожна академгрупа готу
вала (свої трудові да
рунки. Протягом друго
го семестру студенти 
прагнули підвищити за
гальну успішність і якість 
знань. Ударно працюва
ли юнаки і дівчата на 
благоустрої рідного міс- 

І та і спорудженні внут- 
р[вузівських об’єктів під 
час комуністичних субо- 
тників, брали активну 
проведенні усних журна- 
участь в організації і 
лів, тематичних вечорів,

військово . спортив них 
змагань тощо.

На машинобудівному 
факультеті на честь 40- 
річчя Великої Перемоги 
було проведено конкурс 
художньої самодіяльно
сті, в якому взяли участь 
колективи усіх академ- 
груп. Переможці конку
рсу демонстрували свою 
майстерність перед уча
сниками урочистих збо
рів, присвячених вели
кому святу перемоги. В 
концерті звучали поети
чні і музичні твори ча
сів Великої Вітчизняної 
війни та сучасних мит
ців.

С. БАРОН, 
студент машфаку.
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---------------------------У парткомі інституту-------------------- ------

Молодим—ш ирш у дорогу
Життя висуває перед нами все нові і нові проб

леми. Однією з головних сьогодні є прискорення на
уково-технічного прогресу, вдосконалення управлін
ня, переведення економіки на рейки інтенсифікації. 
Щоб забезпечити успішну реалізацію цих планів, 
потрібно в якнайкращий спосіб вирішити проблему 
кадрів, які мають очолити досить складну роботу 
по втіленню в життя напружених завдань економіч
ного, соціального і духовного процесу в наступних 
п’ятирічках.

Вінницький політехнічний інститут, як відомо, го
тує інженерів для багатьох галузей народного гос
подарства. А тому великої актуальності набуває 
сьогодні проблема,, хто і як готує цих спеціалістів.

Нещодавно в інституті працювала комісія Мінву 
зу УРСР з метою надання практичної допомоги з 
кадрових питань, зокрема, про більш активне вису
вання на науково-педагогічну і керівну роботу мо
лодих, перспективних людей. Усе це, як засвідчує 
досвід ведучих вузів кранїи, сприяє більш активній 
і творчій діяльності колективів, дає можливість кра
ще роз’язувати назрілі проблеми сучасності, інтенсив
ніше рухати віперед науково-технічний прогрес.

Керуючись рішеннями попередніх Пленумів ЦК 
КПРС та ЦК Компартії України, рішенням колегії 
Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти, 
партком інституту прийняв на своєму черговому за
сіданні відповідну постанову, якою зобов’язав рек

торат поліпшити роботу по добору і розстановці 
кадрів, вжити рішучих заходів для усунення від
мічених комісією Мінвузу УРСР недоліків.

Постановою партійного комітету передбачено ство. 
рити при парткомі кадрову комісію на чолі з засту
пником секретаря парткому по організаційно-партій
ній роботі т. Леськом О. Й.

Рекомендовано вченим радам інституту і факуль
тетів не переобирати на посади на новий п'ятиріч
ний строк осіб, що мають вчений ступінь кандидата 
наук, звання доцента і досягли на момент переоб
рання 60-рїчного віку (для жінок — 55-річного віку), 
а осіб, що мають вчений ступінь доктора наук, 
звання професора — по досягненню 65-річного віку 
(для жінок — 60-річного віку).

Ректорату взяти дану постанову в основу робо, 
ти по добору і розстановці керівних кадрів адміні
стративно-управлінського персоналу, СК'ГБ «Мо
дуль» і адміністративно-господарської частини.

Профкому викладачів і співробітників розробити 
ритуал урочистого проводу на пенсію викладачів і 
співробітників інституту.

Зобов’язано членів парткому, редакцію багатоти
ражної газети «За інженерні кадри», партбюро цехо
вих і первинних організацій, партгрупоргів забезпе
чити серед викладачів і співробітників роз’яснюва
льну роботу по даній постанові.

V
В ипускник нашого ін

ституту Юрій Анатолійо
вич Буренніков (на знім 
ку  другий ліворуч), пра
цює нині старш им вик
ладачем кафедри техно
логії і автоматизації ма
ш инобудування. Молодий 
ін іц іативний викладач 
докладає багато творчих  
зусиль у справі дальшо
го розвитку науково-до
слідницької роботи серед 
студентської молоді. На 
зн ім ку Ю. А. Буренніков  
з студентами М. Вогни- 
венком, А, Скутельником  
і В. Ш аматієнком за об
говоренням виготовленої 
ко н стр укц ії експерим ен
тального стенду. Про тво
рчі здобутки молодих 
розповідається у матеріа

лі, що друкується ниж че.

▼

передній край
В матеріалах квітнево

го (1985 р.) Пленуму 
ЦК КПРС наголошува
лось, що нам необхідно 
робити ставку на моло
ді сили, які своєю нев
томною енергією і талан
том здатні на ще вищий 
рівень піднести науку і 
виробництво, швидше ру
хати вперед економічний, 
соціальний і духовний 
прогрес.

Юрій Анатолійович Бу
ренніков чотирнадцять 
років тому закінчив наш 
інститут, працював аси
стентом кафедри техно
логії і автоматизації ма- 
ішинО’будуван,я(, успішно 
захистив кандидатську 
дисертацію. Тепер Юрій 
Анатолійович старший 
викладач цієї ж кафед
ри, один з правофланго
вих соціалістичного зма

гання серед викладачів 
і співробітників інститу
ту, занесений на вузівсь
ку Дошку пошани. Ко
муніст Ю. Буренніков 
очолює партійну органі
зацію машинобудівного 
факультету. А ще його 
знають як невтомного 
шукача дослідника. Під 
керівництвом Ю. А. Бу- 
реннікова багато студен
тів машинобудівного фа
культету займаються на
уково-дослідницькою ро
ботою. Колишні вихова
нці Юрія Анатолійовича. 
В. Пудрик і Л. Козлов, 
наприклад, після закін
чення інституту працю
ють разом з ним на од
ній кафедрі, готують до 
захисту свої кандидат
ські дисертації, виховують 
у студентів інтерес до 
творчих пошуків.

Студентський науко
вий гурток, яким керує 
Ю. Буренніков, має в 
своєму активі багато рі
зних нагород за творчі 
успіхи в дослідницькій 
роботі. В минулому році 
гуртківці А. АндрущЦ 
шин, Д. Парчевський, Г. 
Фурса і В. Янчук стали 
переможцями республі
канського конкурсу сту
дентських наукових ро
біт за 1982-83 навчаль
ний рік і вперше в істо
рії інституту були від
значені Дипломами пер
шого ступеня і медалями 
«За кращу наукову сту
дентську роботу». До 
речі, це була єдина сту
дентська робота в роз
ділі «Машинобудування» 
серед вузів України, удо
стоєна такої високої на
городи.

У квітні нинішнього ро
ку група студентів ма
шинобудівного факуль)- 
тєту у складі Г. Фурси, 
В. Пригодського та М. 
Вогнивенка повторила 
досягнутий успіх своїх 
попередників. А днями з 
Москви надійшла теле
грама — підтвердження 
того, що вихованців Юрія 
Анатолійовича Бурен- 
нікова відзначено дипло
мами і медалями ще й 
Всесоюзного конкурсу 
студентських наукових 
робіт.

Творчі здобутки моло
ді науковці присвячують 
наступному XXVII з’їз
ду КПРС.

І. ЯЦИНА, 
заступник декана 
машинобудівного фа
культету.
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Салют,
фестиваль

Під таким девізом ко
мсомольці та молодь 
ЬІННИЧЧИНИ готують фо
руму юності трудові да
рунки. Як відомо, мо
лодь області перерахува
ла для фестивалю иоб 
тисяч карбованців. 1а 
вахта трудова не обме
жується тільки суботни- 
ками, днями ударної пра. 
ці. Ьагато хорошого на
родило змагання в тру
дових колективах між 
молодими виробничника
ми за право бути учас
ником молодіжного фо
руму у тоскві. 1 хай не 
всі поїдуть туди, але ра
хунок хороших справ 
зоїльшується. 210 ком
сомольсько - молодіжних 
колективів, близько чо
тирьох тисяч юнаків та 
дівчат, учасників перед- 
фестивального трудового 
змагання уже виишли на 
руоїж п ятирічки.

Відрадно, що -ширять
ся зв язки молодих він
ничан з їх заруоіжними 
ровесниками, студента
ми, що навчаються у ву
зах і технікумах Вінниці.
,у ході місячника миру і 
дружои, що проводився 
на виробничому об'єд
нанні «іермінал», сту- 
денти-іноземці пліч-о- 
пліч працювали з наши
ми рооїтниками на су- 
ботнику. На ньому за- 
роолено ЗбО карбован
ців, які перераховано у 
фонд фестивалю.

Ще одна хороша фор
ма роооти — шефство 
комсомольсько -- молодіж
них колективів про
мислових підприємств 
над випуском експортної 
продукції, більше трид
цяти таких колективів 
ВО «Термінал», заводів 
тракторних агрегатів, іб- 
го підшипникового, хімі
чного та інших прово
дять це в рамках інтер
національної вахти уда
рних справ «мир і пра
ця на планеті оемля — 
це туроота твоя і моя».

П'ять комсомольсько- 
молодіжних колективів 
жмеринського вагоноре
монтного заводу зооов я- 
зались до А іі Всесвіт
нього виконати п ятиріч- 
нии план і вже працю
ють в рахунок третього 
кварталу року. Переве
зти на честь фестивалю 
по одному вантажному 
поїзду безкоштовно зо- 
бов язалися молоді залі
зничники п’ятої колони 
Козятинського локомоти. 
вного депо ім. братів 
Валдаєвих. 40 комсомо
льців Козятинської В1Д- 
ділкової лікарні прове
дуть на честь фестивалю 
день донора.

Одне слово, довгим і 
переконливим виходить 
список славних, гідних 
рапортів на адресу фес
тивалю.

Успішне складання ек
заменаційної сесії — це 
наш дарунок славному 
Всесвітньому.

К. ЗАПАЙШИКОВ,

секретар комітету 
комсомолу енергети
чного факультету.

Серед студентів енер
гетичного факультету 
можна назвати десятки 
юнаків та дівчат, які 
складають екзамени ті
льки на одні п’ятірки. 
Назвемо лише кілька 
імен; Л . Кухарук, Т. 
Травкїн, 3. Ванжула, К. 
Запайщиков, С. Чубенко, 
А. Ложкін, Г. Адамчук, 
С. Буда, О. Васильківсь
кий, Л. Максимов, І. 
Шевчук, Е. Бал так, А. 
Волошин, С. Стеценко, 
Ф. Шадура, В. Морай- 
ко... Усі вони не лише 
відмінно навчаються, а 
й беруть активну участь 
в громадському житті 
факультету. Впевнено 
утримує першість на іс
питах група третьокурс
ників 2 ЕС-82. В цій гру
пі найвища якість знань. 
Студенти складають ек
замени лише на п’ятір
ки і четвірки.

Все ширшого розмаху 
набирає соціалістичне 
змагання за успішне

Екзамени
тривають,
захищають

проекти
складання - екзаменів се-

мний проект, як відомо, 
не зрівняєш ні з яким 
екзаменом. Це, так би 
мовити, вершина всього 
т о ^  чому навчився за 
п’ять років в інституті, 
дзеркало майбутнього 
інженера.

В цьому році із стін 
інституту вийдуть сот
ні високоосвічених спе
ціалістів, тут у політех
нічному, вони формували 
свій характер і світогляд, 
здобували вищу освіту, 
збагачувалися духовно.‘ 
зростали фізично. Біль
шість дипломних проек
тів наших випускників 
щороку визнаються реа
льними, а добра поло
вина з них одержує 
рекомендацію державної 
єкз а м єн а ці йн ої к омісі ї
до впровадження.

На знімку: випускниця 
заочного факультету На
талія Черевуха захищає 
свій дипломний проект.

ред студентських колек
тивів радіотехнічного 
факультету. П’ять ака- 
демгруп показують ви
соку успішність і якість 
знань. В числі перших 
тут колектив групи 2 
РТ-81.

Успіхи у навчанні ви
хованці інституту присвя
чують XII Всесвітньо
му фестивалю молоді і 
студентів, наступному 
XXVII з’їзду КПРС.

Пора екзаменів — зав
жди хвилююча пора. 
Для випускників інсти
туту вона особлива. На
став час захисту дипло
мних проектів. А дипло-

Пияцтву—бій і

За здоровий 
відпочинок

Постійно вдосконалю
ються форми і методи 
роботи профспілкової 
організації інженерно-бу
дівельного факультету. 
Останнім часом поліпши
лося читання .проблем
них лекцій, проведення 
ділових ігор, підготовка 
методик. Значний: ,внф 
сок тут викладачів І. М. 
Яцковецького, В. Г. 
Хрженовського, В. Ф. 
Кобевника, М. С. Степа- 
нова.

Профілюючі кафедри 
факультету ось уже дру
гий рік випуск а ю т ь 
дипломованих спеціаліс
тів для зарубіжних кра
їн.

На хорошому рахунку 
профгрупи кафедр, що 

І їх очолюють О. П. Ві- 
тюк, І. І. Волісов, І. А. 
Цісар. Та ще й досі у 
нас низькі показники 
спортивно-масової ро 
боти, Спортсектору про
фбюро належить активно 
залучати людей у гру
пи здоров’я, клуб люби
телів бігу, організовува
ти міжкафедральні зма
гання з тенісу, бадмін
тону, волейболу, міні- 
футболу, проводити ран

кову гігієничну гімнасти
ку, тощо.

Наш культсектор і жі
ноча рада факультету 
могли б подбати про 
створення художньої са
модіяльності, 'відкриті^' 
клубів і гуртків за інте
ресами, організовувати, 
скажімо, виставки твор
чості викладачів, співро
бітників, їх дітей, зап
рошувати на зустріч по
етів, письменників, вете
ранів партії і комсомолу, 
Радянської Армії, мате
рі в-героїнь. Жіноча рада, 
зокрема, повинна приді
лити велику увагу сту
дентам, що проживають 
у четвертому гуртожит
ку.

Одне слово, профор
гам, відповідальним за 
роботу окремих секторів 
належить проявити мак
симум ініціативи, щоб 
забезпечити на факуль
теті зразкову зону кори
сного дозвілля і відпо
чинку.

В. ПОПОВ, 
голова профбюро ін
женерно - будівель
ного факультету.

(Закінчення. Поч. в
№ 22).
у  ФРН, Англії, Фра- 
"  нції та ряді інших 
країн відбувається про
цес маскування неофа
шистських організацій 
під музичні, 'автолюбите- 
льські, спортивні, як-от 
найагресивніша у ФРН 
«військово - спортивна 
група» Гофмана. Водно
час неофашистам часто 
вдається пролізти і в 
справжні спортивні орга
нізації, навіть прибра
ти їх до рук. Гак стало
ся зі спортивним клубом 
«Леви» у Гамбурзі, «Ай- 
нтрахт» у Франкфурті на 
-Майні, «Ьорусія» в 
Дортмунді, «Червоні вов
ки» у Ганновері. Таке ж 
відбувається і в Англії, 
Франції, Норвегії. Одна 
з організацій англійсько
го «Національного фрон
ту» має навіть свій вели
кий навчальний табір. 
Перебуваючи на повно
му забезпеченні, завер
бовані молодики прохо
дять справжню військо
ву підготовку

А ось свідчення газети 
французьких комуністів 
«Юманіте»: поблизу Ніц
ци, замаскована під са
наторій, вже третій рік 
діє спеціальна «вища 
^школа» для молодих не
офашистів. «Чорний Ін
тернаціонал» надсилає 
туди «студентів» з різ
них країн. Саме там від
булася нарада, де обго
ворювалося, як вести 
«загороджувальний во
гонь» дроти Московсько
го фестивалю. Вислів 
«загороджувальний во- 
юнь» належить директо
рові ЮСіА Чарльзу Ужу. 
Тепер він і на озороєнні 
неофашистів. До речі, на 
нараді виступив з інстру. 
ктажем емісар із США, 
чиє ім'я зберігається в 
таємниці. Ось як діють 
вашінгтонські майстри 
ідеологічних диверсій СПІ
ЛЬНО з неофашистами, з 
«Чорним Інтернаціона

лом»!
Тим часом молодики з 

«Націонал-соціалістської 
партії Сполучених Шта
тів Америки» вільно ви
ходять на вулиці, хизу
ючись свастикою на сво
їх формених сорочках, 
їхня зброя — кастети і 
велосипедні ланцюги. У 
Монтгомері, штат Ала-

нції, Італії, Данії, Нор
вегії. В Осло неофашис
ти з кастетами і кийка
ми напали на студент
ські збори, тому що 
спілка норвезьких сту
дентів хоче послати сво
їх делегатів на молоді
жний форум.

Берлінська газета «Юн-

перебуває в неймовірно 
тяжких умовах безро
біття, неписьменності, за
знає особливої дискримі
нації — у виборчих пра
вах, в оплаті праці. Але 
ж Ямайка — це країна 
із слухняним проамери- 
канським режимом, який 
порвав стосунки із Ку
бою, брав участь у зло

МОЛОДЬІ ІДЕОЛОГІЧНА БОРОТЬБА-

ТАВКА НА Іїї КАРТУ
ба-ма, вони розгромили 
будинок місцевої органі
зації, що бореться за ра
сове рівноправ’я, бо там 
начебто провадився за
пис бажаючих поїхати 
на Московський фести
валь. У Чікаго — про- 
маршували вулицями мі
ста з антикомуністични
ми і антирадянськими 
гаслами. Перехожим во
ни намагалися всунути 
в руки черговий номер 
фашистського журналь
чика «Сандерболт», на 
обкладинці якого — на
пис — «Ніякого комуні
стичного фестивалю!».

У Європі першими «за. 
і ороджувальний вогонь» 
відкрили неонацисти в 
ФРН. Під час футболь
ного матчу в Франкфур- 
ті-на-Майні на поле ви
бігли десятки молодиків. 
Бони вигукували загро
зи на адресу Московсь
кого фестивалю і завер
шили хуліганську акцію 
вигуками «сиг! Лайль!»... 
У Ганновері неонацисти 
вчинили напад на примі
щення молодіжної орга
нізації соціал - демокра
тичної партії «Молоді 
соціалісти», котра висту
пає за участь західноні
мецької молоді і студен
тів у XII Всесвітньому.

Повідомлення про та
кі події надходять з Фра-

ге вельт» правильно вка
зує: в діях «коричневих» 
різних країн помічається 
злагодженість. Ними, 
виявляється, й справді 
керують з одного центру.

У колах імперіалісти
чної реакції, напевне, не 
можуть не зважити на 
потяг сучасної молоді до 
зв'язків і єднання зі сво
їми ровесниками у різ
них країнах, на різних 
континентах. Якщо на
віть і вдається встано
вити той «загороджува
льний вогонь» проти XII 
Всесвітнього, то що уму- 
друються нав’яізувати 
взамін? У пропагандист
ському і розвідувально- 
диверсійному відомстві 
США народжується ідея: 
провести окремий «фес
тиваль», Та ще й під на
звою «Свобода-85». Що
правда, назву «Свободу- 
85» потім забракували. 
Адже подібне було ми
нулого року. Нарекли ж 
лицемірно Олімпійські 
ігри в Лос-Анджелесі 
«Свободою-84»! Отже, 
назву цоспііцно) і$.мїни-\ 
ли: «Міжнародна конфе
ренція молоді вільного 
світу», а місцем прове
дення обрали Ямайку.

Важко сказати, кому 
першому у Вашінгтоні 
спав на думку такий ге
ографічний вибір. Ямай
ка — країна, де молодь

чинній інтервенції про
ти Гренади. Саме там 
Вашінгтонові зручно про
вести задуманий бала
ган!

Хоча там, очевидно, 
побоювалися кричущої 
облудності назви «М іж
народна конференція мо
лоді вільного світу» і 
тому вирішили все ж та
ки змінити і її. Так з’я
вилася ще одна назва— 
«Міжнародний фести
валь мистецтва вільного 
світу». Та як би не змі
нювалися титри політич
ного шоу на американ
ський лад, його мету не 
важко збагнути. У Ва
шінгтоні пролунало: 
«Грошей не шкодувати!» 
і -потекли долари з так 
званих' «приватних фон
дів». А високий патро
нат над збіговиськом у 
Кінгстоні узяв на себе 
сам президент Рейган.

Правильно мовиться, 
хто платить, той замов
ляє й музику. А «музи
ку» для Кінгстона замо
вили уже відому. Запро
шення на Ямайку одер
жали лише ті, хто «від
повідає критеріям свобо
ди і демократії» у ваші- 
нгтонському тлумаченні 
цих понять. Наперед з 
Вашінгтона наобіцяли 
участь різних «зірок» як, 
наприклад, Френка Сіна- 
три — колишнього куми

ра фанатиків естрадного 
співу. І хоча останнім 
часом репутація Сінатри 
дуже підмочена зв’язка
ми з мафією, з гангсте
рським світом, для «шоу» 
у КІНГСТОНІ цілком го
диться і така популяр
ність. Особливо, коли на
гадати, що Френк Сіна- 
тра — друг президента 
Рейгана.

Із США настирливо 
лунали запевнення, ищ 
тут відбудеться* «найде- 
мократичніша і найваж
ливіша міжнародна кон
ференція молоді за всі 
останні десятиліття». На 
жаль, у капіталістичному 
світі й брехнею можна 
дечого добиватися, де

кого дезорієнтувати, вве
сти в оману, а кого — і 
примусити взяти участь 
у збіговиську, задума
ному американськими по
літиканами. І навіть ор
ганізувати подяку Рей- 
іанові за «виняткову 
увагу до молоді», за 
«величезну допомогу» в 
проведенні т°ї «конфере
нції».

Та ось що пише з цьо
го приводу, наприклад, 
американський журнал 
«Прогрессив»: «Величез
ні гроші і зусилля, кот
рі витрачаються на Кін
гстон, навряд чи прине
суть очікувані наслідки». 
ІДе категоричніше вис
ловився журнал «Сьем- 
пре», що видається в 
Мексіці — країні, де 
розгорнулася серйозна 
боротьба між прихиль
никами і противниками 
Московського фестива
лю: «Не можна думати, 
що затіяне на Ямайці 
здатне завадити чи за
тьмарити форум, кот
рий відбудеться в Мос- 
кві». ^

Яків ВАЛАХ,
міжнародний огля
дач.
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