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п и т т і  ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК МАКСИСТСЬКО - ЛЕНІНСЬКОЇ ТЕОРІЇ ІШІШШІ

П РОЕКТ нової редак
ції Програми КПРС 

—- документ епохально
го значення, яскравий 
зразок творчого розвит
ку і всебічного збага
чення революційної тео
рії марксизму-ленінізму, 
взірець колективної муд
рості нашої партії. Се
ред багатьох науково-те
оретичних і практично- 
політичних проблем, які 
знайшли глибокий аналіз 
і узагальнення на сучас
ному етапі суспільного 
розвитку, значне місце 
займає комуністичний сві
тогляд, його функції і 
процес формування.

Весь зміст Програми 
має світоглядне значен
ня. Адже вона в концен
трованій формі містить 
основні фундаментальні, 
принципово визначальні 
положення про розвиток

що стоїть нині перед 
людством, — це пробле
ма війни і миру», прого
лошує: «Відвернути вій
ну, зберегти людство від 
катастрофи можна».

Світоглядний зміст 
другої частини проекту 
нової редакції Програ
ми КПРС полягає в то
му, що тут, зберігаючи 
наступність, як логічне 
продовження, дана роз
горнута характеристика 
комунізму, визначаються 
завдання по вдоскона 
ленню соціалізму і пос
туповому персходу до 
комунізму. КПРС вважає, 
що в сучасних внутріш
ніх і міжнародних умо
вах всебічний прогрес 
радянського суспільства, 
його поступальний рух 
до комунізму можуть і 
повинні бути забезпече
ні на шляхах прискорен-

тичної співдружності, £ 
світового комуністичного, З 
робітничого, національно- З 
визвольного і демократи- З 
чного руху, досягнень и 
природничих і суспільних ■ 
наук. я

КПРС постійно дбати- З 
ме про те, щоб усі ра- Ц 
дянські люди глибоко Я 
оволодівали марксистсь- з  
ко-ленінський вченням, З 
підвищували політичну 1 
культуру, свідомо брали |  
участь у виробленні по- З 
літики партії і активно § 
проводили її в життя. |  

Нова редакція Прог- З 
рами КПРС у цій галузі З 
тим і відрізняється ВІД І  
попередньої, що відміча- § 
ється панування у духо- З 
вному житті радянсько- |  
го суспільства наукового І  
світогляду, визначається З 
його основа і необхід- З 
ність дальшого розвитку 1П Р О Г Р А М А  ДІЙ В ІМ'Я ЛЮДИНИ

матеріального світу, сус
пільного процесу і люд
ської свідомості. З од
ного боку, вона грунту
ється на монолітному 
фундаменті марксистсь
ко-ленінської теорії, а з 
іншого — є її творчим 
розвитком і збагаченням. 
Поряд з цим, проблема 
наукового світогляду 
знайшла безпосереднє 
висвітлення.

Перша частина проек
ту нової редакції Прог
рами КПРС утверджує 
в свідомості людей важ
ливе положення матері
алістичного розуміння іс
торії про закономірний 
процес розвитку суспіль
ства — перехід від од
нієї суспільно-економіч
ної формації до іншої. 
Глибоко розкривається 
процес переходу від ка
піталізму до соціалізму 
і комунізму як основний 
зміст сучасної епохи. 
Початок йому поклала 
перемога Великої Жов
тневої соціалістичної ре
волюції. Підкреслюється, 
що соціалізм у нашій 
країні переміг повністю 
й остаточно. Творчо роз
криваючи вчення про ко
муністичну ' формацію, 
наводиться розгорнута 
характеристика соціаліз
му — першої фази кому
ністичної формації, чого 
не було в старій редак
ції.

Давати глибокий аналіз 
боротьби між силами 
прогресу і реакції в су
часному світі, підкрес
ливши, що соціалізм ни
ні перетворився на сві
тову систему, приводи
ться визначення і широ
ка характеристика суча
сної епохи. Програмний 
документ партії робить 
світоглядну установку: 
«Найгостріша проблема,

ня соціально-економічно
го розвитку країни.

Програма чітко визна
чає комуністичну перс
пективу СРСР, необхід
ність і складові чинники 
соціально - економічного 
розвитку, економічної 
стратегії, соціальної по
літики, напрями розвит
ку політичної системи 
радянського суспільства, 
ідейно-виховн л  роботи, 
освіти, науки і культури. 
Саме тут, в п’ятому роз
ділі другої частини, де 
мова йде про духовну 
сферу життя, в галузі 
ідейно-виховної роботи 
партія висуває одне з 
центральних завдань — 
формування наукового 
світогляду. Без цього не
можливе підвищення ро
лі людського фактора у 
вирішенні грандіозних 
намічених завдань.

Адже життя, його ро
звиток і потреби вима
гають того, щоб у кож
ного будівника комуніз
му був сформований на
уковий, діалектико-мате- 
ріалістичний, тобто ко
муністичний світогляд. 
Відповідно цим потребам 
документ визначає: «Со
ціалізм забезпечив па
нування в духовному 
житті радянського сус
пільства наукового світо
гляду, основу якого ста
новить машксизм-ленінізм 
як цілісна і струнка си
стема філософських, еко
номічних та оціально-по- 
літичних поглядів. Пар
тія вважає своїм надзви
чайно важливим обов’яз
ком дальший творчий 
розвиток марксистсько- 
ленінської теорії на ос
нові вивчення і узагаль
нення нових явищ у жи
тті радянського суспіль
ства, врахування досві
ду інших країн соціаліс-

іиви—и ш ііш іїїііт и т іп н п і

м'врнсистсько-ленінськрї 
теорії, показується орга
нічна єдність високої 
свідомості і активної ді
яльності людей, тобто 
органічна єдність рево
люційної теорії і прак
тики, що є одним з ко
рінних принципів марк- 
сизму-ленінізму і діяль
ності Комуністичної па
ртії.

На сучасному етапі 
особливого значення на 
буває ідейно-політичне 
гартування, навчання і 
виховання молоді. Саме 
тут закладається фунда
мент майбутнього, доля 
країни, соціалістичних 
завоювань. Молодь є 
одним з основних об’єк
тів підривної діяльності 
імперіалістичної пропа
ганди. Тому питанням 
формування світогляду 
та ідейних переконань у 
молоді приділяється ма
ксимум уваги.

Комуністичний світог
ляд є вищим досягнен
ням людства. Він ство
рений Комуністичною па
ртією, її теоретиками К. 
Марксом, Ф. Енгельсом, 
В. І. Леніним, становить 
колективну мудрість на- 
йпередовішого і найбільш 
прогресивного класу — 
пролетаріату!, трудящих 
всього світу, втілення 
світового розуму, вер
шину людської цивіліза
ції, її наукової, філософ
ської думки. Наш світо
гляд — це найяскраві
ший маяк, могутній про
жектор, магістральний 
орієнтир, який визначає 
і освітлює шлях людст
ва до комунізму. Він 
впливає на все життя 
людей, їх духовну куль
туру, трудову діяльність 
і поведінку.
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В. ПОЛИВАНИЙ, 
викладач

1ИВАНИЙ, а
Інституту. І
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У КИЇВСЬКИХ 
ПЕЛІТЕХНІКІВ

ПРОТИ ВІЙНИ, 
ПРОТИ БІДИ
Масовим інтернаціона

льним вечором заверши
вся у Києві Міжнарод
ний студентський тиж
день. Протягом семи 
днів у вузах Києва про
ходили засідання полі
тичних клубів, інтерна
ціональні зустрічі, кон
ференції, де обговорю
вались актуальні питан
ня сучасності, говорилось 
про значення боротьби 
демократичної молоді 
планети проти розпалю
вання політичними аван
тюристами регіональних 
конфліктів, що загро
жують перерости в за
гальнолюдську катастро- 
у. На промислових об’
єктах міста працювали 
інтернаціональні студен
тські загони, які пере
рахували зароблені кош
ти у Фонд миру.

Студенти політехнчІ- 
ного інституту влашту
вали концерт майстрів 
мистецтв. Кошти, отри
мані за квитки, перера
ховано у фонд Радянсь
кого Червоиого Хреста 
для дітей, що постраж
дали від землетрусу в 
Мексіці. Юнаки та дів
чата з будівельного ін
ституту провели свято 

разом з підшефними шко
лами, СПТУ, базовими 
підприємствами Радян
ські та іноземні студен
ти організували трудо
вий десант і зароблені 
кошти перерахували у 
Фонд Центрального Ко
мітету. Червоного Пів
місяця Таджицької РСР, 
жителям Ленінабада, які 
постраждали від земле
трусу.

У Київському філіалі 
Центрального музею В. І. 
Леніна відбулося засі
дання міського лекторію 
активу іноземних зем- 
ляцтв. Юнаки та дівча
та з ЗО країн світу взя
ли участь у семінарі. 
Сергій Ромоданов з по
літехнічного інституту 
поділився враженнями 
від XII Всесвітнього фе
стивалю молоді та сту
дентів у Москві, деле
гатом якого він був.

— Кожна зустріч мо
лоді світу — частка єди
ного, великого руху бо
ротьби за мир, — під
креслив промовець. Ми, 
студенти, завжди знай
демо спільну мову, якщо 
це будуть слова про дру
жбу, братерство, взає
модопомогу.

О, ТАЛАЄВА.

НАЗУСТРІЧ XXVII З’ЇЗДУ КПРС

ВЕЛИКА
ВІДДАЧА

За підсумками третього кварталу переможцями 
соціалістичного змагання у відділі інформаційних 
систем СКТБ «Модуль» вийшли комуністи С. Титов, 
А. Данильцо, С. Гавлюк. Вони -— зразкові вироб
ничники, беруть активну участь у творчому і гро
мадському житті колективу.

Комуніст С. Титов обраний членом партбюро 
СКТБ, він — профорг відділу,, є одним з кращих 
винахідників відділу. Комуніст А. Динальцо — член 
комсомольського бюро СКТБ, раціоналізатор постій
но підвиїйує свою кваліфікацію, навчається на п’я
тому курсі вечірнього факультету інституту. Декан 
про нього каже: «Цей хлопець знає, чого він хоче». 
Комуніст С. Гавлюк — партгрупорг відділу, раціо: 
налізатор, в позаробочий час передає свої знання 
молодим у клубі юних техніків виробничого об’єд
нання «Термінал».

У цих товаришів слово не розходиться з ділом, 
можна з певністю сказати, що завдяки їх старанням 
партгрупа стане ведучою у вирішенні всіх питань 
діяльноті колективу відаілу інформаційних систем.

І. МАТЮШЕНКО,
пропагандист СКТБ «Модуль».

Утверджувати активну 
ж иттєву позицію

На четвертому Плену
мі обкому ЛКСМ Укра
їни розглянуто питання 
«Про хід виконання ко
мсомольськими органі
заціями області поста
нови ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення пар
тійного керівництва ко
мсомолом і підвищення 
його ролі в комуністич
ному вихованні молоді» 
і завдання по виконан
ню рішень жовтневого 
(1985 р.) Пленуму ЦК 
КПРС».

На Пленумі відзнача
лось, що в ці дні життя 
обласної комсомольської 
організації наповнене ви
соким політичним і тру
довим піднесенням юна
ків і дівчат, викликаним 
підготовкою до XXVII 
з’їзду КПРС. Ударними 
справами, активною жи
ттєвою позицією вислов
люють вони одностайну 
підтримку зовнішній і 
внутрішній політиці Ко
муністичної партії.

Комітети комсомолу 
Вінниччини останнім ча
сом досягли деяких ус
піхів по удосконаленню 
форм і методів комуніс
тичного виховання мо
лоді, по виконанню ВШ 
щезгаданої постанови 
ЦК КПРС. Для більшості 
комсомольських органі
зацій притаманний стиль 
напруженої роботи по 
зміцненню порядку і ди
сципліни в своїх рядах, 
розвитку ініціативи чле
нів В ЛКСМ, викоренен
ня формалізму і заорга
нізованості у внутріспіл
ковому житті. В їх ді
яльності стало більше 
конкретності і діловито
сті. Зросла активність 
молоді у вирішенні на
зрілих господарських і 
соціальних завдань. Бе
ручи участь у змаганні 
за право підписати Ра
порт Ленінського ком
сомолу XXVII з’їзду па
ртії, 256 комсомольсько- 
молодіжних колективів, 
більше 5 тисяч молодих 
виробничників достроко
во виконали завдання 
одинадцятої п’ятирічки.

Чисельно зросла, орга
нізаційно зміцнилася об
ласна комсомольська ор
ганізація. Десятки нових

КМК створено у проми
словості, тваринництві, 
сфері обслуговування, на 
транспорті. Майже 29 
процентів молодіжних 
бригад працюють за но
вими прогресивними фо
рмами організації і оп
лати праці. На будівель
них майданчиках, сільсь
когосподарських і проми
слових підприємствах 
силами бійців студентсь
ких загонів, трудових 
об’єднань школярів за 
рік виконано об’єм робіт 
на суму 10,5 млн. кар
бованців. Щорічний вне
сок в копилку п’ятиріч
ки молодих новаторів і 
раціоналізаторів близько 
4,5 млн. крб.

Підготовка до нового 
з’їзду партії — це акти
візація форм і засобів 
ідеологічної роботи се
ред молоді. Особливої 
уваги зараз слід приді
лити завершальному ета
пові Ленінського заліку 
«Рішення XXVI з’їзду 
КПРС — в життя!». По
трібно допомогти кож
ному комсомольцю, мо
лодій людині визначити 
свою конкретну справу 
на передз’їздівській вах
ті, гідно підготуватися 
до звіту про зроблене 
на громадсько-політичній 
атестації. 1 жовтня бли
зько 47 тисяч юнаків і 
дівчат області розпоча
ли заняття в системі ко
мсомольського політнав- 
чання в умовах експери
менту.

Зараз в комсомольсь
ких організаціях прохо
дять збори по обгово
ренню матеріалів жовт
невого (1985 р.) Плену
му ЦК КПРС. Кожний з 
числа комсомольських 
активістів покликаний 
особисто вести пропаган
ду і роз’яснення винесе
них на всенародне обго
ворення документів пар
тії.

Дальшого удоскона
лення потребує контр- 
пропагандистська робо
та комітетів комсомолу, 
атеїстичне і правове ви
ховання підростаючого 
покоління, організація в 
молодіжному середовищі 
змістовного дозвілля, 
розвиток фізкультури і 
спорту.
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ПАМА назва цього проце- 
^  су, протягом якого ідея 
набуває плоті і починає да
вати реальну віддачу, гово
рить сама за себе. Процес 
цей важкий, але важкий в 
основному для авторів ідеї, 
які вклали у неї душу і не 
бажають бачити її зазда
легідь похованою. Для ор
ганізації ж проблеми не 
існує. Важливо тільки вчас
но і правильно оформити і 
врахуваТд рафіонялідатор- 
ську пропозицію і одразу 
закинути її на поличку, за
лишивши таким чином 
автора наодинщ зі всіма 
труднощами по її реаліза
ції. г

Чи можливий взагалі та
кий підхід до цього важли
вого боку життєдіяльності 
колективу? На жаль, мож
ливий. Можливий там, де в 
раціоналізаторській роботі 
вбачають лише один з ба
гатьох показників, що спус
каються зверху, який хочеш 
чи не хочеш, а виконувати 
мусиш. Жаль, що часом не 
бачать в рацпропозиції 
одного з головного резерву 
підвищення продуктивності 
праці, збереження матеріа
льних ресурсів, підвищення 
творчо1!' активності трудя
щих. І чи не найбільша 
прикрість у тому, що інколи,

Раціоналізація: проблеми, вирішення
а то навіть і часто, не ба
чать у раціоналізаторській 
роботі соціального аспекту, 
за всіма заходами втра
чають людину.

Аналізуючи матеріали пе
ріодичної літератури по ра
ціоналізації, бачимо, що в 
цілому по країні триває про

цес зниження проценту 
впровадження у виробницт
во рацпропозицій. У чому 
ж головна причина цього 
негативного явища? Адже 
нині, як . ніколи раніше, 
увага всіх прикута якраз 
до прискореного впровад
ження на підприємствах 
всього нового. Причина на
самперед вбачається у то
му, що на місцях не доо- 
цінюють у раціоналіза- 
’торс'ькЩх пішуках перед
усім питань соціальних, 
відсутнє тут чітке керів
ництво раціоналізаторською 
роботою взагалі і її пла
нування зокрема.

Рада молодих вчених і 
спеціалістів СКТБ «Мо
дуль» провела лише повер

ховий аналіз результатів 
раціоналізаторської діяль
ності нашого СКТБ за 
останні чотири роки по 
трьох показниках: скільки 
подано рацпропозицій, від
хилене, по скількох не було 
плану впровадження. Ось 
ці цифри. Протягом 1982 —

1983 років подано рацпро- 
гіозицій 270, з них відхи
лено — 53, не було плану 
впровадження '—17. Циф
рова характеристика відпо
відно по цих трьох пози
ціях за 1984 — 1985 роки: 
217, 25, 14. Цифри говорять 
про те, що за останні два 
роки зниження кількості 
поданих рацпропозицій 
компенсували їх якістю при 
збереженні проценту нев- 
проваджених рацпропозицій 
на рівні 8 процентів по всіх 
роках від числа прийнятих 
до впровадження.

Що ж процент це ви
сокий, але в абсолютному 
значенні це 31 рацпропози
ція, яка не впроваджена за 
1982 1985 роки, як ба

чимо, вже минули роки з 
часу визнання їх раціона
лізаторськими. То ж да
вайте подумаємо, що за 
всім цим СТОЯТЬ ЖИВІ лю
ди, як мінімум — чоловік 
тридцять авторів. І цілком 
можна стверджувати, що

багатьом з них більше не 
захочеться втрачати свій 
час і енергію на таку, з 
цього погляду, пусту спра
ву, як раціоналізація.

Думається також, що 
становище було б ще гір
шим, якби тут врахувати 
ще й ті рацпропозиції, план 
впровадження на яких є, 
але він не виконується. І 
тут людський фактор, його 
втрати, були б ще більшими, 
Ми, правда, предметно не 
анілізували ролі планово- 
економічного відділу СКТБ 
у плануванні впроваджен
ня рацпропозицій, але, ду
мається, що вона невелика.

Звичайної’, вфовадження 
не всіх пропозицій варто 
включати у виробничий план

організації. Це потрібно 
робити з погляду на ті з 
них, які дають високий 

економічний ефект, сприяють 
поліпшенню якості виго
товленої продукції, меха
нізують і автоматизують 
ручну працю, забезпе
чусь надійність техніки без
пеки, нарешті, вимагають 
серйозної іженерної робо
ти і значних трудових зат- 
рат.

Але ж є й такі пропози
ції, що при наявності ма
теріалів їх можуть впрова
дити самі автори. Ось тут 
би і застосувати всіма за
буту форму впровадження 
рацпропозицій по трудовій 
угоді між( організацією і 
авторами (п. 128 Положен 
ня, ст. 32 КЗОТ УРСР), яка 
дозволяє залучати авторів 
і їм оплачувати в позаро- 
бочий час, До речі, це 
один з небагатьох способів 
добавити собі до зарплати 
рядовому інженерові. Цін
ність тут і в тому, що лю
дина буде повніше заван
тажена з певною користю 
і для підприємства. Якраз 
на цьому шляху вбачаєть
ся розв’язання в якійсь 
мірі проблема впроваджен
ня.

Отож треба братися за 
справу по-серйозному.

ВПРОВАДЖЕННЯ
Ігор Матюшенко — член ради молодих вчених і спеціалістів СКТБ «Модуль» нашого 
інституту, він — пропагандист, активно сприяє поширенню всього нового передового.
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ОТ ВСЕЙ І

І
З Желтая осенняя бере-
|  за, вобраешая в себя 
|  последние луни яркого 
а летнего солнца, отлива- 
а ющий золотом клен, рде- 
а ющие кис ти рябин\ на- 
а рующие звуки балалай-
1 ки, торопливость приго- 
|  товлений и первьіе слова: 
|  «Сергей Есенин — позт 
З —гражданин». Так от- 
а крьівал вечер, посвящен- 
Ц ний 90-летию со дня ро- 
Я ждения певца «Руси Со- 
я веґской» Сергея Есени- 
я на.
я Позви я Есенина —
її прекрасний чудесний не- 
З повторимий мир»,— про- 
з  должает ведущая вечера 
* Андрулла Неофиту, и в 
а подтверждение зтих слов 
а звучат стихи и песни
2 Есенина, исполняемие
3 студентами - иностранца- 
2 ми. 36 активних у часі-
2 ников вечера познакоми- 
а ли присутствующих с 
§ есенинской поззией.
я На зкране — юний
я Есенин и в исполнении 
|  студента из НДРЙ Аб-
3 доракиба Сейф звучит 
Я «Береза», одно из пер- 
3 вих стихотворений С. 
а Есенина. Затем Карим 
З Конатз и Насри Наддаф 
З знакомят слушателей с 
З очень сложной, противо- 
|  речивой судьбой русско- 
3 го позта. Их рассказ 
|  прерьівается стихами, в 
|  которих ми видам Есе- 
її нина влюбленним в свой 
її родной край, в русскую
~лі

природу («Русь Советс- 
кая», исп. Т. Мамаду 
из Мали, «Зта улица 
мне знакома» исполняет 
Сахиле Зергау из Зфио- 
пии, «Золото холодное 
луни», исполняет Ахмед 
Абдул Хамид из Сирии. 
Вила Карлос из Перу 
исполняет 3 самих по
пулярних песни на сти
хи Есенина.

На зкране кадри не- 
юбьятних русских полей, 
белих берез сменяются 
бурними собитиями 1917 
года и снова студенти 
Умар Шахид из Пакис- 
тана, Хассан Мубаращ  
из Ирака, Одалес Теха- 
диа из Куби, Нобиль 
Шафик из Сирии стро
ками из поз ми «Анна 
Снегина», стихотворени- 
ями «Цвети», «Воспоми- 
нание» рисуют нам кар
тини послереволюцион- 
ной жизни России, а Ах
мед Хатем из Палести
ни стихотворением «Не 
жалею, не зову, не пла
чу» и Рияд Халед Фа- 
лех из Ирака песней на 
стихи Есенина «Клен ти, 
мой, опавший» доносят 
к студентам то беспокой- 
ное, порой мятежное, по- 
рой унилое состояние, 
которое иногда охвати- 
вало позта.

Но грусть меняется 
трогательно-нежной пес
ней «Шаганз, ти моя, 
Шаганз», которую ис
полняет Хасан Му бара

ка и «Письмом матери», 
прочитанном Вильямом 
Самбрано из Венесузл- 
ли.

Перед студентами Есе
нин предстает еще и как 
человек, очень любивший 
животних. Сардар Мо- 
хаммуд Огли из Афга- 
нистана виступил. с ин- 
тересним вступительним 
словом о написаний сти- 
хотворения «Собаке Ка- 
чалова» и прочитал его.

Долго еще звучали 
стихи Есенина, награж- 
дались русскими и укра- 
инскими национальними 
сувенирами участники 
праздника.

Вечер окончен, разлит 
из пихтевших самоваров 
душистий чай и чувству- 
ется, что с зтого вечера 
студенти из многих стран 
Азии, Африки, Латинской 
Америки, Ближнего Вос- 
тока сохранят и увезут 
в своих сердцах хоть не- 
многие сюспоминания и 
запомнившиеся строки 
проникновенной лирики 
Есенина. И большую 
благодарность за зто 
они адресовали препода- 
вателям кафедри русе- 
кого язика и особенно 
организаторим праздни
ка С. В. Волочай и 3. А. 
Пехан.

Т. Паламарчук,
преподаватель кафе
дри русского язьїка.
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ГЕРОЇКА ПРАЦІ НА ЕКРАНІ
Під девізом «Час, по

дії, люди» у Ворошилов- 
граді пройшов республі
канський огляд-конкурс 
любительських фільмів, 
присвячений XXVII з’їз
ду КПРС і 50-річчю ста- 
хановського руху. Він 
дав змогу глядачам не 
тільки в кінозалах, а й 
безпосередньо на заво
дах, шахтах, будовах 
зустрітися на екрані з 
стахановцями різних по
колінь. Сімдесят кращих 
стрічок, включених у ко
нкурс, познайомили їх з 
героями наших днів, які 
своєю працею примно
жують могутність нашої 
Батьківщини, утверджу
ють радянський спосіб 
життя.

— На нинішньому ко
нкурсі було багато ціка

вих робіт. Серед визна
них кращими — карти
на «Підземна висота» 
ворошиловградської сту
дії «Факел», нарис «До
рога довжиною в жит
тя» студії «Свемафільм» 
Сумської області, науко
во-популярна стрічка 
«Біломорські ущори» ха
рківської народної кіно
студії «Зліт». Ці твори 
пройняті любов’ю авто
рів до своїх героїв, які 
вірно служать справі, 
що її обрали в житті. 
За масштабність втілен
ня теми спадкоємності 
поколінь жюрі присуди
ло заохочувальну премію 
народній студії «Пошук» 
Донецької області, яка 
створила картину «Зем
ля героїв».

СМІЙТЕСЯ НА ЗДОРОВ’Я
Поетові - гумористу Юрію Михайловичу Кругляку 

виповнилося 60 років. Молоді добре відоме ім’я ав
тора гумористичних мініатюр. Сьогодні друкуємо 
добірку нових творів ювіляра.

НЕ ВИЙШЛО
Батьки хотіли в люди 

вивести Петра, 
Але не вийшло 

із Петра людини. 
На жаль, вони забули 

про єдине,
І не навчили робить 

його добра. 
КРИКУН

Від нього стільки 
галасу і крику, 

Що всіх він позбивав 
із пантелику. 

Кричить- що справу 
проробив велику, 

А сам у другий бік 
від неї верне пику. 

ПОТЯГ є 
Говорять, що нема

у нім горіння, 
Ні потягу нема,

ні устремління. 
Та ні, стремління є, і 

і потяг є хороший, 
І те і друге в нього 

є до грошей. 
ЗМІНИЛИСЬ МОДИ 

Колись казали 
джигунові Грицеві, 

Що він волочиться 
за кожною спідницею. 
Тепер змінились моди..

Спостерігаєм ми, 
Що за спідницями 

біжить і за штаньми. 
ДУШІ ПРЕКРАСНІ 

ПОРИВАННЯ 
Кришталі, меблі 

та квадратні метри, 
Та килими та

закордонні гетри— 
Оце й усі сердечні — 

хвилювання 
И душі його прекрасні 

поривання. 
ЗВІСТКА 

ПРО НЕВІСТКУ 
Ой, не лайтесь, тату. 
Що привів невістку 

я у вашу хату. 
Ще на одну ставку

ідіть працювати, 
Бо мене й невістку 

треба годувати! 
ПЕРЕАДРЕСОВАНЕ 

ПРИСЛІВ’Я 
Колись казали 

жіночкам на глум: 
«Волосся довге, 

та короткий ум». 
Тепер прислів’я 

іншим адресується,
І більш молодиків 

воно стосується.

Нові
книги
Актуальние проблема те- 

ории и практики научнюго 
атеизма. Под ред. М. П. 
Новикова, Ф. Г. Овсиенко. 
М..: Издательство Москов- 
ского университета, 1985 г.

Анисимов С. Ф. Мораль и 
поведение. М.: Мьісль, 1985.

Внешнеакономические от- 
ношения социалистических 
стран в условиях НТР.
Под. ред. И. П. Фоминско- 
го, М. Н. Осьмовой: М.; 
Издательство Московского 
университета, 1985.

Информация и уцравле- 
ние: Философско-методоло- 
гические аспекти. М.: Нау
ка, 1985.

Степаненко С. И. СЗВ: 
Международное сотрудни- 
чество в области науки и 
техники. М.: Международ- 
ньіе отношения, 1985,

К. Де Бор. Практическое 
руководство по силайнам: 
Пер, с англ, М,: Радиосвязь,

Евдокимов А. Г. Миними- 
зация функций и ее прило- 
жения к задачам автомати- 
зированного управлення ин- 
женерньїми сетями. Харь- 
ков. Вища школа, 1985.

Струминский В. В. Азро- 
динамика и молекулярная 
газовая динамика. М.; На
ука, 1985.

Тьінянский Н. Т. Седло- 
вьіе функции. М.: Издатель
ство Московского универ
ситета, 1985.

Двигатели внутреннего 
сгорания: Учебник для ву
зов. Хачиян А. С. Морозов 
К. А., Луканин В. Н. и др. 
М.: Внісшая школа, 1985.

Колесник П. А. Шейнин 
В. А., Техническое юбслу- 
живание и ремонт автомо- 
билей. Учебник для вузов. 
М.: Транспорт, 1985 г.

аНвроцкий К. Л. Сьіри- 
цин Т. А. Шаговьій гидро- 
привод. М.г Машинострое- 
ние, 1985.

Режущий инструмент.
Учебное пособие для вузов. 
Н. Н. Щегольков, Г. Н. Са- 
харов, О. Б. Арбузов и др. 
М.: Машиностроение, 1985.

Спину Г. А. Промьішлен- 
ньіе роботи. Конструирова- 
ние и применение. к.: Вища 
школа, 1985.

Берсенев М. С. Знай те- 
левизор. Учебное пособие, 
М.; ДОСААФ, 1985.

Надежность технических 
систем. Справочник. Ю. К. 
Беляев, В. А. Богатьірев, 
В. В. Болотин и др. М.: Ра
дно и евзь, 1985.

Тутевич В. Н. Телемеха- 
ника. Учебное пособие. М.: 
Внісшая школа,, 1985.

Бобровников Г. Н. и др. 
Бесконтактньїе расходомерн.
М.: Машиностроение, 1985.

Забара С. С. Внешние 
устройства ЗВМ. К.: Тех- 
ника, 1985.

Ковалев В. Г., Лебедев 
О. Н. Злектронньїе часьі на 
микросхемах. М.: Радно и 
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