
НАША КН А - НИР!
Передана всіма засоба

ми масової інформації 

Заява Генерального сек

ретаря ЦК КПРС, Голо

ви Президії Верховної 

Ради СРСР 10. В. Анд

ропова глибоко схвилю

вала мене і моїх друзів, 

усіх радянських людей, 

прогресивну громадсь

кість світу. ГІатовські бе

зумці все-таки почали, 
розміщення американсь
ких ракет із ядерними 
боєголовками на терито
рії трьох західноєвро
пейських країн — Вели
кобританії, ФРН, Італії. 
Порушивши рівновагу 
сил у Європі, вони цим 
самим створили серйозну 
загрозу мирові.

Правильно заявляє 
глава нашої партії, що 
ми зуміємо захистити се
бе. Нас змусили вдатися 
до контрзаходів. Тому 
ми відмовляємося віл пе-

реговорів, які служили б 
тільки ширмою для здійс
нення агресивних намірів 
Вашінгтопа, країн блоку 
МАТО.

Мир у небезпеці. Ми, 
радянські люди, всі про
гресивні люди світу по
винні відстояти ного. А 
для цього нам потрібно 
ще тісніше-? згуртувати 
наші лави, ще сумлінні
ше трудитися кожен на 
своєму робочому МІСЦІ. 
До дня народження 
Ленінського комсомолу 
наш комсомольсько-ліо- 
лодіжниїі колектив вико- 
.нав плай трьох років п’я
тирічки. Щомісяця ми 
економимо чимало паль
ного. Ми, молоді вироб
ничники; звертаємосягло 
комсомольців області 'із 
закликом мобілізувати 
всі сили на виконання і 
перевиконання планових 
завдань, щоб тім самим 
зміцнювати ’ могутність 
нашої Батьківщини

В. БУГАЄНКО, 
керівник КМК водіїв 
Компаніївської рай- 
сільгосптехніки.

Заява Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Го
лови Президії Верховної 
Ради Радянського Союзу 
10. В. Андропова зверне
на до всіх народів світу. 
Даючи реальну оцінку 
складній • міжнародній 
ситуації, що піші склала
ся, Юрій Володимирович
закликає всіх людей доб
рої волі спільними зусил
лями відстояти мир на 
планеті; спрямувати ре
сурси сучасної цивіліза
ції па задоволення на
сущних потреб паролів.

Нікого не можуть за
лиш н 1x2 б а йду ж п м 11 сло
ва глави нашої партії і 
•держави. Мітинги і яр
марки солідарності, збо
ри піонерських дружин і 
з&гальношкільні комсо
мольські збори, політіи- 
формації, зустрічі з ве- 
тєрапамн партії і Вели
ко- Вітчизняної війни, 
організовані у нашій 
школі, переконливо до
водять: ми теж у рядах

борців за мир, щастя і 
свободу.

Кожен учень нашої 
школи прекрасно знає 
свій обов’язок — добре 
вчитися, брати активну 
участь у суспільно корис
ній роботі. Першу нав
чальну чверть більшість 
учнів закінчили на «4» і 
«5». Постійні шефські 
зв’язки з трудівниками 
місцевих колгоспів, буді
вельниками цукрозаводу 
дають можливість і по
працювати всім разом, 
і правильно організувати 
своє дозвілля. Словом, 
наші вихованці мають 
усе для того, щоб рости 
мужніми, відданими пат
ріотами Батьківщини, 
котрі хочуть жити і тво
рити під мирним сонцем.

В. ГОРДІЄНКО, . 
старша піонервожата 
Липнязької десяти
річки. .
ДобрОЕЄЛИЧКІВСЬКИЙ 

район.

■ 23 листопада на.єдино
му політдні комсомольці 
восьмої групи тех.нічиого 
училища № 4, обгово
ривши події, що' від
буваються сьогодні на 
міжнародній арені, напи-' 
сали лист V штаб-кварти
ру МАТО.’

У ньому йдеться про/ 
те, шо майбутні швачки- 

--мотористки почувають 
’ себе причетними до.свя

щенної боротьби за спра
ву миру, вони солідарні 
з усіма чесними людьми, 
які прагнуть відстояти 
мир для нинішнього і 
М ;і і: Дуті ІЬО Г0 П ОКОЛ 111Ь.

Учні ТУ № 4 висловили 
свій протест проти за
грози ядерної війни, про

ти розміщення ракет із 
ядерними боєголовками 
в Західній Європі. Засу
дили американську агре
сію проти Гренади і дії 
,англійського .уряду, який 
дозволив США розмісти-, 
ти на своїй території 
ядерну зброю.

«Ми, як і всі радянські 
люди, голосуємо за роз
зброєння і розрядку, за 
конструктивні переговори 
з цих проблем. Наша 
майбутня професія — 
мирна, і хотілося Д щоб 
вона завжди була такою, 
Хотілося б шити краси
вий одяг ».па радість лю
дям». .

Наш кор.
м. Кіровоград.

«ЦЕ-СПРАВЖНЯ 
БРИГАДА!»-

охарактеризував комсомольсько-моло
діжну бригаду № 1 по ремонту шасі 
трактора Т-74 завідуючий спеціальною 
ремонтною майстернею Добровеличків- 
ської райсільгосптсхнікп Г. В. Лам- 
пицькпй. І далі пояснив свої слова:

— На мою думку, звання бригади ви
правдовує лише той виробничий колек
тив, у якому панує атмосфера дружби, 
взаємовиручки, відповідальності . за 
спільну справу. Вважаю, що мені,як 
керівнику і спеціалісту, пощастило з 
такими хлопцями, як у бригаді Олек
сандра Шурдюка.

Олександр — вихованець цього ко
лективу. Звідси його проводжали в ар
мію, тут і зустрічали. Дві риси — пра- 
целюбство і скромність — поєднують
ся в нього з організаторськими здіб
ностями, з відповідальним ставленням 
до своїх обов’язків. А обов’язків у мо
лодого комуніста додається з кожним 
роком. Олександра обрано членом бю
ро райкому комсомолу, депутатом се
лищної Ради народних депутатів, а 
зовсім недавно — ще й секретарем 
комсомольської організації райсільгосп- 
техиіци..

— Олександре, чи не важко тобі 
справлятися іцс й з комсомольською 
роботою?

— Одному, звичайно, довелося б не
легко. Та завжди відчуваю допомогу 
товаришів, активу, райкому комсомолу. 
Завідуючий відділом комсомольських 
організацій Анатолій Малик — частий 
і бажаний гість у нас. І не лише гість

— наші проблеми близькі і зрозумілі 
йому, колишньому інженерові.

Закінчуємо розмову. Робота не че
кає. Олександр поспішає до своїх хлоп
ців (їх у бригаді вісім — троє молодих 
комуністів і п’ять комсомольців на чо
лі з комсоргом Юрієм Макарипськпм). 
Члени бригади, як і інші ремонтники 
району, підтримали ініціативу бобрп- 
нецькнх механізаторів і ремонтників
— достроково і високоякісно підготу
вати сільськогосподарську техніку ло 
польових робіт 1984 року.

У колективу райсільгосптехніки нині 
графік роботи досить напружений — 
тут ремонтують техніку, яка прибуває 
з 15 районів області. Та всі впевнені: 
річний план буде перевиконаний. Вже 
на сьогодні понад норму відремопто 
вако 31 трактор Т-74 Бригада Олек
сандра план десяти місяців перекрила 
на 48 процентів. Продуктивність праці 
зросла на 19,7 процента.

Т. СВІТЛА.
На знімку: (зліва направо}: бригадир 

Олександр ШУРДЮК і слюсар Петро 
ГРАБЧАК за роботою.

Фото В. МАСЛЕННИКОВА.

МОЛОДИЙ МЕХАНІЗАТОР ІГОР СТАДНИК ІЗ КОЛ- 
ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ ОНУФРІЇВСЬКОГО РАЙО- 

М|СЯЧ,Е ВИКОНАВ РІЧНИЙ ПЛАН 
.МОВНОЇ ОРАНКИ НА 219 ПРОЦЕНТІВ І ЗЕКОНОМИЕ 
ПРИ ЦЬОМУ 402 КІЛОГРАМИ ПАЛЬНОГО.

Фото /Л. САВЕННА.

ПОШУКИ, ЗНАХІДКИ, 
ВІДКРИТТЯ

ВОЛОГУ 
ДАСТЬ ЗЕМЛЯ

Велику територію, ■ яка 
віками вважалась /лайже 
безводною, зуміли «реабі
літувати» українські гідро
геологи. У Кіровоградській, 
Запорізькій, Донецькій, 
інших областях республіки 
виявлено приховані до 
цього часу від ока дослід
ників підземні резервуари. 
З початку п’ятирічки про
бурено і передано експлу
атаційникам 680 свердло
вин, які здатні дати для 
потреб промисловості, 
сільського господарства і 
для побутових цілей понад 
100 мільйонів кубометоіз 
води на рік.

Відкрити доступ до 
складних для звичайних 
способів розвідки тріщи
нуватих кристалічних по
рід, визначити місця на
громадження вологи допо
могли нові геофізичні ме
тоди. Група спеціалістів 
під керівництвом Г. Г. Лю
того, Д. Р. Литвака, Е. Е. 
Ссболєвського завершила 
нині комплексний аналіз 
формування підземних вод 
і умов їх експлуатіції. їх 
рекомендації дають змо
гу, зокрема, спростити 
структуру водопостачання, 
ширше використовувати 
місцеві ресурси.

Крім економічного, від
криття нових джерел во
дозабору має також вели
ке екологічне значення.

О. ПОПОВА, 
кор. РАТАУ.

У НАШИХ 
БАШКИРСЬКИХ 

ДРУЗІВ

Змагаються

продавце

книг
В уфімському книжково

му магазині «Пропагандист» 
відбувся заключий тур рес
публіканського конкурсу 
молодих продавців, що роз
повсюджують суспільно-по
літичну літературу.

Переможці нагороджені 
пільговими путівками бюро 
міжнародного молодіжного 
туризму «Супутник», цінни
ми подарунками, Почесни
ми грамотами обкому 

ІВЛКСМ і Дєржкол'.видаву 
БАРСР.

І. АХМЕДЖАНОВ, 
завідуючий лекторсь
кою групою обкому 
ВЛКСМ.

Г ОСТ! З НДР
У середині листопада в 

Башкири' знаходилася група 
молодих працівників куль
тури і мистецтва з округу 
Галле (Німецька Демокра
тична Республіка).

Гості поклали квіти до 
пам'ятника В. І. Леніну в 
Уфі на площі, що носить 
ім я вождя, відвідали Уфім- 
ський філіал Центрального 
музею В. І. Леніна і музей 

і історії комсомолу Башкирії. 
: ' Німецькі друзі побували в 
ї Башкирському художньому 
її об єднанні «Агідель». Деле- 
5 гація у складі ансамблю по- 
* літичної пісні «Сигнал» з 

хімічного комбінату. «Буна» 
взяла участь у вечорі інтер
національної дружби в 
Башкирському державному 
університеті імені 40-річчя 
Жовтня і в мітингу-концерті 

• «Не дамо підірвати світ!» у 
Палаці нафтовиків.

А. ВАЛЄЄВ.
І

Безпека
руху

гарантована
Утримання колій у зраз

ковому стані дозволяє за
лізничникам Аксаковської 
дистанції дороги, більшість 
яких — молодь, постійно 
підтверджувати звання ко
лективу гарантованої без
пеки руху поїздів., з кварта
лу в квартал виходити пере
можцями соціалістичного 
змагання. Недавно прийшла 
радісна звістка —за підсум
ками соцзмагення за III 
квартал дистанції присуд
жено перше //.ісце з вру
ченням. перехідного Черво
ного прапора Башкирського 
відділення Иуйбишевсьхої 
залізниці.

Успіхові аксаковців сприяє 
застосування прогресивного 
методу бригадного підряду

К. АБДУЛЛІН
Белєбйй.



— 2 стор.

як 
УДОМА

У Радянському Союзі 
навчається чимало юна
ків і дівчат із різних 
країн світу. Вони далеко 
від рідної землі, однак 
не відчувають себе са
мотніми. Бо у нашій кра
їні знайшли вірних дру
зів, з якими будь-яка 
справа по плечу. Таких 
товаришів мають і моло
ді кубинські посланці, 
які оволодівають у Кіро
вограді професією авіа
тора. Про те, як вони на
вчаються, відпочивають 
розповідає секретар місь
кого комітету Спілки 
молодих комуністів Ку
би, курсант вищого льот
ного училища цивільної 
авіації Ласаро Ерреро 
крус.

Наша батьківщина бу
дує соціалістичне сус
пільство. Багато зав
дань стоїть нині перед 
її народним господарст
вом. Тому так необхідні • 
країні знаючі спеціаліс
ти. Мої співвітчизники, 
які раніше навчалися у 
Радянському Союзі, нині 
трудяться на заводах і 
фабриках, у школах, в 
науково-дослідних інсти
тутах, виконують усі ті 
накреслення, які дадуть 
змогу нашому народові 
жити в достатку.

У СРСР приїжджають 
завжди нандостойніші. У 
вищому льотному учили
щі цивільної авіації це 
Енріке Мухамсд Гарсіа, 
Альберто Луїс Перес, 
Едуардо Трамос Діез. 
Вони і в навчанні серед 
перших, і громадською 
роботою активно займа
ються. Це мої найперші 
помічники, разом ми ви
рішуємо всі проблеми. 
Звичайно, є у нас і свої 
складності: не відразу
«підкоряється» російська 
мова, а ми самі прекрас
но розуміємо, що без 
Доброго вивчення цієї

МИ — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

мови не зможемо ВЗЯТИ 
всі ті знання, які дає нам 
училище. Тому так уваж
но завжди слухаємо на
ших викладачів.

Багато наших земля
ків навчається в інститу
ті сільськогосподарсько
го машинобудування. Ми 
підтримуємо з ними тісні 
стосунки, часто прово
димо спортивні змагання 
з волейболу, футболу. До 
речі, команду баскетбо
лістів училища очолює 
наш співвітчизник Хорхе 
Ноель Мадіас. З багать
ма кубинцями, які ово
лодівають вибраними 
професіями у навчаль
них закладах Москви, 
Києва, Ленінграда, Кре
менчука, ми листуємося, 
під час канікул їздимо 
один до одного в гості.

Є у нас багато друзів 
і серед радянських сту
дентів. Особисто у мене 
це Олег Сумін, курсант 
училища. Бій допомагає 
мені1 розібратись у де
яких питаннях, що вини
кають у процесі навчан
ня, ми разом обговорює
мо проблеми міжнарод
ного життя. Ця дружба 
збагачує духовно нас 
обох. Адже всі мн — 
члени великого студент
ського братерства. Наш 
голос вливається в мо
гутній голос протесту мо
лоді планети проти ядер
ного безумства амери
канської адміністрації. 
Всі кубинські студенти 
взяли участь у референ
думі «Я голосую за 
мир!».

Ми гартуємо свою 
громадськість, адже як 
показали недавні події на 
Гренаді, маємо завжди 
бути готові захистити 
революційні завоювання 
і трудові досягнення сво
єї оатьківщини.

У СРСР ми — як удо
ма. Адже можемо і нав
чатись, і відпочивати, 
можемо їздити до дру
зів у гості, працювати 
разом з радянськими 
студентами в будівель
них загонах, тобто — 
жити повнокровно і ці
каво.

«Молодий комунар»

НА ТВОЮ 
КНИЖКОВУ полицю

Нові видання 
творів класиків 
марксизму-лені- 
нізму

Інститут марксизму-ле- 
нінізму при цк КПРС та 
Гіолітвидав підготували до 
видання Вибрані твори 
В. і. Леніна у 10-ти томах 
(11-ти книгах). До нього 
ввійдуть основні роботи з 
найважливіших проблем 
ленінізму: створення пар
тії нового типу, історії 
трьох російських револю
цій, перемоги Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції і захисту її за
воювань, створення пер
шої в світі держави робіт-
ників і селян, закономір
ностей і принципів будів
ництва соціалізму й кому
нізму. В опублікованих 
працях читач знайде гли
боку ленінську характерис
тику епохи імперіалізму і 
пролетарських революцій, 
епохи переходу людства 
від капіталізму до соціа
лізму і комунізму. В деся-
титомнику широко будуть 
представлені роботи Лені
на з питань боротьби за 
мир, стратегії і тактики 
міжнародного комуністич
ного і робітничого руху, 
історії Комінтерну, націо
нально-визвольної бороть
би пригноблених народів.

Видання вийде з друку 
протягом 1984—1988 рр. 1 
протягом цього ж періоду 
буде видано Вибрані тво
ри К. Маркса і Ф. Енгель
са в 9-ти томах (10-ти 
книгах). Передплату на ці 
видання можна оформити 
у книжкових магазинах, 
що розповсюджують пе
редплатні видання.

I
Р. КОЖУХАР, 

завідуюча книжковим 
магазином № 1.
м. Кіровоград.

Партійний стаж у Сергія 
Микитовича Волошаненка 
почався з вересня 1939 року, 
коли ватажка майбутніх 
медиків Знам’янський міськ
ком партії прийняв канди- 
дадом у члени КПРС. За
кінчивши навчання при за
лізничній лікарні, Сергій 
проходив кандидатський 
стаж у бойових підрозділах, 
які визволяли Західну 'Ук
раїну і Західну Білорусію, 
воював проти біло'фіннів.

Велика Вітчизняна війна 
для заступника начальника 
політвідділу 135-і стрілець
кої дивізії по комсомолу 
Сергія Волошаненка почала
ся з першими вибухами во
рожих снарядів. На ділянці, 
де воїни дивізії утримували 
оборону протягом трьох 
діб, фашисти не змогли пе
рейти кордон. Оборонні 
Ьої під Луцьком, Ровно, Ше
петівкою... Під Києвом тяж
ко поранений Волошаненко 
18 діб виводив з оточення 
бійців, підтримуючи їх мо-

іЖпісляА

«ЩОБ СЛОВО
ДІЛОМ 
ВІДГУКНУЛОСЬ»

Так називалась критич
на кореспонденція, вміще
на у «Молодому комуна
рі» за 29 вересня, де йшла
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«ВИКЛИКАЄМО
ВОГОНЬ НА СЕБЕ...»
ральний дух, надаючи необ
хідну медичну допомогу. 
Під кулями виносив товари
шів під час боїв за Харків, 
Сталінград, Кременчук... На 
вулицях Сталінграда його 
вдруге наздогнала ворожа 
куля.

При розгромі фашистсь
ких військ Полтавського уг- 
рупування дістав ще одне 
поранення. Лікарі наполяга
ли на госпіталізації — від
мовився. Інакше й но міг, 
адже попереду була рідна 
Кіровоградщина. Досвідче
ного офіцера-медика вклю
чили до складу групи по за
хопленню плацдарму на 
острозі Дніпровському, що 
знаходився напроти колиш
нього Новогеоргієвська. 
Важко довелося групі від
важних. Коли Астановище 
стало критичним, вони без 
вагань викликали на себе 
вогонь нашої артилерії, а 
плацдарм утримали. І знову 
Волошаненко був поране
ний.

Визволяв Знам’янський 
район. Брав участь у крово- 
. пролитній битві в районі 
Диківського роз'їзду, пере
можним маршем пройшов 
вулицями Знам’янки...

Часто буваючи в місті за

мова про те, що не, всі 
комсомольці відділу ком
бінованих агрегатів із Кі
ровоградського проектно- 
конструкторського інсти
туту грунтообробних та 
посівних машин підготу
валися до звітно-виборних 
зборів, через що ці збори 
не стали для них своєрід
ним звітом зробленого за 
рік.

Редакція одержала від
повідь першого секретаря 
Ленінського райкому 
ЛКСМУ м. Кіровограда 
1. Павлова, який, зокрема, 
повідомляє, що газетна 
публікація обговорена на 

лізничників, він обов’язково 
розповідає, як з боями про
йшов Кіровоград, Новоукра- 
їнку.

Він був безстрашним во
їном. Про це красно’мовно 
свідчать його 19 урядових 
нагород. Чотири з них отри
мав на Сандомирському 
плацдармі, коли в польсь
кому місті Ченстохові вряту
вав 100 мирних жителів, які 
були під руїнами.

24 січня 1945 року. То був 
його останній бій. Тут, за 
Одером, після тяжкого по
ранення і закінчився бойо
вий шлях воїна-комуніста, 
Сергій Микитович і досі ди
вується, звідки тоді взяв си
ли, для того щоб поране
ним, під вогнем атакуючого 
противника, винести з поля 
бою 27 поранених гвардій
ців і самому врятуватись.

Після перемоги наш зем
ляк не зняв військової фор
ми. Нині полковник у від
ставці С, М. Волошаненко 
проживає у Москві, двічі 
відзначений нагородами Ра
дянського комітету ветера
нів війни. Він — почесний 
громадянин м. Знам'янки.

О. РЯБОШАПКА, 
краєзнавець.

м. Знам’янка.

нараді секретарів коміте
тів комсомолу підприємств 
і організацій району, на 
засіданні комітету комсо
молу виробничого об’єд
нання «Червона зірка». 
Ленінський райком
ЛКСМУ і комітети комсо
молу посилили контроль 
за ходом звітно-виборних 
зборів. Практично на всіх 
зборах виробничого об’єд
нання «Червона зірка» 
були присутні члени завод
ського комітету комсомо
лу, особлива увага звер
талася на підвищення ак
тивності спілчан на ком
сомольських зборах.

КЕЯКа Е

ЩОЙНО ми одержали лис
та з Курська від нашої 

Землячки дитячої письмен
ниці Людмили Коростіної. Є 
в ньому згадка про перші 
дитячі театральні враження: 
«Пам’ятаю любительський 
театр у Долинській ставив 
сатиричну комедію «Куди 
вітер — туди я», — про по
ведінку обивателів...» і далі 
— про те, що вразило її в 
ранньому дитинстві — років 
у вісім, коли вперше слуха
ла в Кіровограді оперу «Фа
уст» у виконанні заїжджих 
артистів.

Мабуть, у кожної дитини 
залишається в пам’яті пер
ша зустріч із прекрасним. 
Сьогодні всі ми так часто 
спілкуємося з мистецтвом, 
що говорити про виховання 
дітей, не торкаючись питан
ня впливу на них музики, 
живопису, театру, неможли
во. Крім того,» твори мис
тецтва в кожному конкрет
ному випадку не просто вво
дять нас у світ художніх об
разів, роблять наше життя 
емоційно насиченим. Кожен 
із них пропагує конкретні 
ідеали, орієнтуючи на них. 
Усвідомлюючи, що твори 
мистецтва формують ідеоло-

IV ВСЕСОЮЗНИЙ ТИЖДЕНЬ «ТЕАТР-ДІТЯМ І ЮНАЦТ В У»

ТИЖДЕНЬ ПЕРШОГО ТЕАТРУ
гічні й моральні принципи, 
ми вбачаємо в них могутній 
засіб комуністичного вихо
вання. Роль книги, особливо 
казки, першочергова у фор
муванні естетичного смаку 
дітей. А вже з допомогою 
слова — дитина знаходить 
дорогу в широкий світ мис
тецтва — до першої карти
ни і виставки, до першої ви
стави.... Як допомагаємо в 
цьому ми, бібліотекарі?

З 24 по ЗО листопада про
ходить IV Всесоюзний тиж
день «Театр — дітям і 
юнацтву». Культосвітні зак
лади області, зокрема, біб
ліотеки, не стоять осторонь 
цієї справи. У дитячих біб
ліотеках складено план за
ходів, ног.ектив кожної по
дбав про те, щоб тиждень 
пройшов цікаво. Для цього 
підготовлено книжкові вис
тавки «Театр — дітям», бе

сіди та огляди книг про ви
датних акторів, □ тому чис
лі й про корифеїв українсь
кого театру, наших земля
ків, зустрічі з акторами об
ласних музично-драматич
ного та лялькового театрів, 
виступи членів гуртків «Кни
га і лялька», які створені 
сьогодні майже в усіх дитя
чих бібліотеках області.

У районних бібліотеках 
м. Кіровограда, Добровелич- 
ківки, Вільшанки, Новоунра- 
їнки та інших діти подивля
ться вистави «Незвичайні 
пригоди Миколки», «Що та
не музика?», візьмуть участь 
у вінторині «Чи знаєте ви 
театр?», в бесідах про театр 
Сергія Образцова. Юні гурт- 
кісці бібліотеки імені П. Мо
розова покажуть вистдву 
«Маша і ведмідь» для вихо
ванців дитсадка № 12.

У Вільшансьній дитячій

бібліотеці театральний тиж- ' 
день Відкрився урочистим 
посвяченням першокласни
це^ »Итачі- Маленькі ар. 
Тг»и к кос™мах казкових 
болитя Бур?ТІНО> лікаря Ай- 
I Е„ ™’ Червоної Шапочки 
нових і“ запрошували ки . ЧИтачів до бібліоте- 
„_^оа рони тому вперше від
крилася завіса гуртка «Кни- 
п?«-г л?лька в обласній біб- 
ГайлаЧпяД”Я АІТЄЙ імені А’ п- 
'а"лара’ 1 на сиену вийшли 
ІОНРІ ->ЛКИХ- «ОЖИВИЛИ»

читачі. За Цей час наши- 
вне/шоГ СТа МИ>> поставлено 
пя{ямиИмало опектаклів, ге
роями яких стали персона- 
то с°мВ Д’ БсДног°. А. Бар
ва’ м ХРшана,иС- Михално- мі’г-^ти Сова’ Лпльни ДОПО- 
ТУПИ имтНаВЧИТИ Дітей культури читання під І - —-
люграфічних уроків,

театру став 

ляльководи 
-:::і виступ-

любити, берегти і «лікувати» 
книги, розповідають про но
ві твори письменників брат
ніх республік I наших зем
ляків. Гуртнівці беруть 
участь у вікторинах, літера
турних подорожах, конкур
сах. Допомагають гуртнівцям 
актори обласного театру ля
льок та Палацу піонерів. Ос
новою нашого самодіяльно
го лялькового театру став 
6 «А» клас СШ Ня 11.

От і в ці дні ляльководи 
обласної бібліотеки виступ
лять на сцені професійного 
лялькового театру. Вони по
кажуть уривки з байок I. А. 
Нрилова та виставу «Улюб
лені герої на сцені лялько
вих театрів».

Роботу з ляльками ведуть 
1 ппаі1іоиц.... нотно-музич- 

та відділу об- 

лялькового театру. Вони по- ріИП/ті . .     _ .
Нрилова та вистав 
лені герої на сцен 
вих театрів».

Р — — — • 7 ч» .1

1 працівники 
о-,» >і< ного еіДД'лу та відділу оо- 

вчать слуговування учнів 1—3 кла- 
, вчать сів, у нотно-музичному від-

ділі оформлено вистзвки 
«Чарівність музики і казни» 
та «Композитори-назкарі». В 
день відкриття тижня сим
фонічна казка С. Прокоф’є- 
ва «Петя і Вовн» стала пред
метом для бесіди з дітьми 
головного бібліотекаря На
талії Боршевської, яка ваде 
з дітьми подорож «Розкажи 
мені, музино, казну». А за
кінчиться ця гра-подорож у 
дні закриття тижня. Діти 
розкажуть про все, що ді* 
зналися з книг і платівок, 
подивляться виставу «Загад
ку не можна залишати без 
відповіді», а жюрі визнач 
чить переможців.

Закінчиться театральним 
тиждень, а зустрічам із прйч 
красним тривати. Адже пер-_^у) 
ший дитячий театр — це ча-. . * 
рівний світ, де торжествує 
добро, а герої навчають ді
тей чесності, сміливості, доб
роти, справедливості, ліАоаі 
до Батьківщини. Жити в та
кому світі — радість.

Г. РЯБЧУН, 
методист обласної ди
тячої бібліотеки їм. 
А. П. Гайдара.
м, Кіровоград.
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МИ ПЕРЕБУВАЄМО у ста- 

_ні. ві*_ни». — так від-

агентства

І)
верто і заявив директор ін
формаційного агентства 
США (ЮСІА) в адміністра- 

ДОСИТЬ відомий 
Ч. Уїк. Багатий каліфорній
ський Підприємець, що ЗДО- 

х іуа прізвисько «суперкомі- 
вояжер», просто-таки при
голомшив членів Національ
ної ради місцевих органі
зацій міжнародних справ, з 
якими мав довірчу розмо
ву в ході брифінгу. І не
важко було здивуватись _
ішлося про відносини з Ра
дянським Союзом.

Отже, вже не^есь у кулу
арах Білого діму, Пентаго
ну аоо ЦР7, а пуолічно офі
ційною особою Вашінгтона 
вже вкотре заявлено: США 
ведуть війну з СРСР о обох 
півнулях планети. Правда 
поки лише за обидві пюнулі 
головного мозку.

Як і в будь-якій іншій вій- 
Д1'/ У війні ідей корсари ім- 

■; періалізму вдираються на 
хвилі ефіру 3 широким на
бором ідеологічних ВІДМИ
ЧОК і абордажних гаків.

Тактика абордажу все та 
сама — старих флібустьєр
ських часів. Наздогнати, 
зблизитися (бажано манев
ром якнайхитрішим) і про
никнути туди, де не чека
ють. Подібно до щогл пі
ратських шхун, наїжачились 
радіощогли «Бі-бі-сі» і «Ні
мецької хвилі», «Голосу 
Америки», «Вільної Європи» 
та інших підривних голосів. 
Слово, що летить з них в 
ефір, — і є той самий абор
дажний гак.

Але нові часи — нова ос
настка. Буржуазні пропаган
дисти дедалі часпше пере- 

^йонуються — старі методи 
відвертої брехні і дезин
формації не спрацьовують. 
Значно виріс політичний 
кругозір радянських людей, 
їх інформованість про важ
ливі події у світі, міцнішає 
їх ідейна переконаність, 
зросла оперативність засо
бів масової інформації в 
нашій країні.

Тому стратеги Ідеологіч
них диверсій шунають нових 
засооів і методів підривної 
пропаганди, нових чорних 
ходів і лазівок для протягу
вання у наше суспільство 
езоіх заяложених міфів. Са
ме до цієї сфери вони від
носять людські емоції. За
хідна радіопропаганда нама
гається добитися, щоб емо
ції у радянського слухача 
□ ипереджали думку, щоб 
негативні почуття, нагромад
жуючись у підсвідомості, 
Р^Мі’ли недовірою, сумнівом, 
Невдоволенням.

Велику роль у цьому, на 
думку буржуазних пропа
гандистів, відіграє са/ла по
будова мовлення: постійне 
звернення до аудиторії, 
спроба створити у неї ілю
зію присутності. Диктор 
будь-якого .«голосу» не го
ворить: «Ми хочемо проін
формувати вас» або «Ми 
працюємо на таких-то час
тотах», а «Ви (саме Ви! — 
С. К.) можете слухати 
нас...», «Слухайте нас», «Чи 
знаєте Ви, що...» тощо.

Радіопірати намагаються 
озброїтись останніми досяг
неннями психології, лінгвіс
тики, психолінгвістики, пе
дагогіки. Ось лише один 
приклад. Диктор одного з 
радіоголосів говорить: «Ви 
слухаєте чергове зведення

__

у справжній цілі 
інформації, при- 

залишиться.
. КИЧИГІН, 
журналіст.

Фотохроніка ТАРС.

Прагнення до світового панування, до при
гноблення інших народів — ось що рухає по
літикою найбільш реакційних імперіалістич
них ніл США. У зв’язну з цим у пам яті^одра
зу воскресають жахливі злочини 
США на багатостраждальній землі В єтнатлу. 
Не тільки вбити, а і вселити в інших страх 
цим убивством - таке завдання було іпостав
лене перед карателями у формі солдатів .. 
рнкансьної армії. За ножного вбитого 
вдержували премію. Кількість Ж®РТВ а
лася терористам ще перед рейдом. Мг5*нн
«вота» вбивств для цих «тихих америна ц 
Становила 50 чоловік. и’гтміміІм’я брудної війни, яку вели у В єтнамі

Сполучені Штати, одне — геноцид. В’єтнамсь
ка земля була перетворена Пентагоном у по
лігон для випробування на практиці бузувір
ських методів ведення війни. У В’єтнамі де 
американська вояччина застосовувала такти
ку «спаленої землі», широко використовува
лася хімічна зброя, жертвами якої стали 2 
мільйони в’єтнамців.

,?!?Іїках: жертва американського кара
теля (1968 рік); поблизу села Тан-Тхак у про
вінції Теикінь, де рослинність піддавалась об
робці американськими отруйними речовина- 
ми (1981 рік).

і невби
ті раїн 

політич- 
здається 

використову- 
рівень емо-

новин: президент Рейган на
діслав послання в нонгрес. 
Обстановка в Лівані продов
жує залишатися вкрай на
пруженою. Страйн працівни
ків охорони здоров’я в Анг
лії підтриглав ряд галузевих 
профспілок. «Борець» за 
права людини в СРСР» (далі 
йде прізвище — С. К.) дав 
інтерв’ю західним кореспон
дентам. Бої у Сальвадорі 
тривають». У цьому нонтек- 
сті на фоні справді 
яких подій різних 
прізвище якогось 
ного іуди також 
значним. Тут 
ється високий .......______
ційного сприйняття в такому 
контексті будь-якої проміж
ної інформації.

Або, скажімо, такий типо
вий приклад. Постановка в 
один текст однакових за 
формою, але зовсім різних 

ПІД ПІРАТСЬКИМ
ПРАПОРОМ

ДИВЕРСАНТИ —В ЕФІРІ

посила-
Макговерн. Тут іде 

на при- 
слухача

за суттю понять. Американ
ський сенатор Макговерн у 
період кривавих звірств 
полпотівців запропонував 
послати американські війсь
ка в Кампучію. В зв’язку з 
цим «Голос Америки» запи
тував: «А чи не вийде те 
саме, що вийшло у нас у 
В'єтнамі і Кореї?».З одно
го боку, начебто США ви
несли уроки, начебто вва
жають за краще утримува
тися від прямого втручання 
в чужі справи, а з іншого, 
виходить, і в Кореї, і у В'єт
намі американці керувались 
тими самими, гуманними, 
принципами, на які 
ється 
відкрита спекуляція 
родному співчутті 
до жертв геноциду.

У радіопіратів є широкий 
набір прийомів для дивер
сій у сфері емоцій. Ось іще 
одна «лінгвістична відмичка» 
— використання слів різного 
стилістичного забарвлення, 
які позначають одні й ті 
самі реаліі.

Яка, здавалося б, різни
ця, «вбито солдата» чи 
«вбито людину»? Ніякої, як
що ми не знаємо, що ця 
людина — також солдат, то 
можемо уявити собі, що ця 
людина могла бути не тіль
ки солдатом, а й старою 
людиною, жінкою, дитиною. 
Ось як користується такою 
«відмичкою» тель-авівське 
радіо: «Вчора в ході боїв у 
Лівані палестинці втратили 
14 солдатів, представники 
правохристиянських сил — 
6 чоловік убитих і 5 тяжко
поранених». І так завжди: 
якщо йдеться про палестин- 
ців, то вбивають тільки сол
датів. Мета тут очевидна: 
підштовхнути симпатії слу
хача на бік фалангістів. 
Режисери пропагандист

ської радіокухні Заходу 
вважають важливим вивча
ти і враховувати емоційний 

И
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настрій радянських людей у 
той або інших періоди. На 
Заході було відомо, з яким 
ентузіазмом, гордістю, на
тхненням прийняла радян
ська громадськість повідом
лення про проведення в 
СРСР у 1980 році чергових 
Олімпійських ігор. На За-

необхід- 
стараються 
Союзі, але, 

необхідне

Адже коли трапиться отру
єння, організм від отрути 
можна очистити часом до
сить швидко й ефективно, 
але довго ще відчуває лю
дина у всьому присмак гір
коти, непевно почуває себе.

Це по-своєму широко ви
користовує буржуазна лро-

ході розуміли: будь-яка 
груба брехня з цього питан
ня була б заздалегідь при
речена на провал. Тому от
руту і брехню в ці дні осо
бливо ретельно вкривали 
солодкою оболонкою «доб
розичливого» співчуття до 
прагнення радянських лю
дей зробити вагомий вне
сок у розвиток світового 
спорту. В ці дні деякі з го
лосів з нотою «щирого спів
чуття» говорили, наприклад, 
таке: «Важливу спразу за
думали в Москві. Підготовка 
йде велика. Чи встигне ра
дянське керівництво забез
печити ігри всім 
ним? Звичайно, 
в Радянському 
на жаль, не все 
можуть зробити самі. Та ні
чого, (знову «доброзичли
вість»!), устигнуть закупити 
м’ячі в Японії, хронометри 
— у Швейцарії». Прослухав
ши всі «добрі» слова, радіо
слухач здивований: невже у 
нас немає цих м’ячів або 
годинників? І невтямки йо
му буде, якщо це не спеці
аліст з проблем міжнарод 
ного спорту, що за установ 
леною традицією багато як 
міжнародні спортивні феде 
рації віддають перевагу об 
ладнанню й апаратурі тіль 
ки певних фірм. Так, на 
приклад, волейбольні і бас 
кетбольні м’ячі — японсь 
ких фірм «Мікаса» або «Та- 
тікарг.», футбольні м’ячі — 
фірми «Адідас», а замірю
вання результатів спортив
них змагань може здійсню
ватися тільки хронометрич
ним устаткуванням швей
царської компанії «Свісс- 
Таймінг», що об’єднує такі 
відомі фірми, як «Омеї^а», 
«Ленжін» та інші. *

Просто. Емоції сформова
но. І навіть коли слухач роз
береться 
подібної 
смак гіркоти

країн 
авіакатастрофа, 
виробництві го-

паганда. Ще один сприятний 
прийом дезинформації — це 
коли в деяких західних ра
діопередачах буває сто про
центів достовірних фактів, а 
істини немає. Це притаман
не передачам «Німецької 
хвилі», «Бі-бі-сі» та інших 
радіоголосів, які, залишив
ши грубі прийоми дезинфор
мації «Вільній Європі» і 
«Свободі», намагаються ви
глядати «респектабельно», 
тим більше, що подібний по
діл «праці» сприяє цьому.

Методика виготовлення 
брехні з достовірних фак
тів не надто складна. Бере
ться якийсь достовірний, 
але негативний факт з жит
тя соціалістичних 
(скажімо, 
аварія на
що) і вставляється у тексти 
всіх інформаційних передач 
за день, у підсумкових пе
редачах за кілька днів, за 
тиждень тощо. Цей факт 
стає предметом настирного 
коментування, розповіддю 
про нього супроводжуються 
повідомлення про всі інші 
події у світі. Саме собою 
виходить, що він набуває 
незвичайної значущості. До 
речі, навести тут цікаве зау
важення французького дос
лідника Жака Еллюля: 
«Схильність бачити у про
паганді брехню 
до буржуазної 
тут сперечатися 
С. К.) неминуче 
до того, що індивід стає 
жертвою пропаганди. Коли 
вона повідомляє істинні 
факти, він перестає думати 
про те, що це «пропаганда».

Необхідно кілька слів ска
зати і ще про один фокус 
із фактами, який називаєть
ся «подачею збалансованої 
інформації». Збалансована, 
тобто врівноважена, подача 
приємного і неприемного 
матеріалу з життя капіталіс
тичних країн, включає доб
ре продуману «самокрити
ку», навмисне піднесення 
фантів про деяні тіньові сто
рони життя сучасного бур
жуазного суспільства чи, 
навпаки, позитивних фактів 

про нашу країну. Нині бур-

(стосовно 
пропаганди 

важко — 
призводить

/ »

тг

обростати

новими «да-

грунту: 
людей почут- 

тривоги, че- 
надзвичайних

жуазні пропагандисти навіть 
«невигідний» факт вважають 
більш вигідним «подати», 
ніж не давати зовсім.

ВЖЕ, звичайно, справж- 
• ня знахідка для радіо- 
диверсантіа — чутки. Як ві- 
до/ло, в ході передачі чут
ки мають тенденцію гіпер
болізуватись, 
фантастичними «деталями», 
поповнюватися 
ними», «уточненнями» тощо. 
В американській настанові 
для підрозділів «психологіч
ної війни» відверто йдеться, 
що «чутки зовні не мають 
вигляду пропаганди, не но

сять офіційного характеру, 
але сприймаються багатьма 
людьми, а головне — їх ду
же важко спростувати, Пус
тивши чутку, можна споді
ватися, що найближчими 
днями з’являться сотні ми
мовільних помічників, які 
поширюють їх», ідеологічні 
диверсанти не без підстав 
вважають, що для поширен
ня конкретної чутки якраз 
і необхідна підготовка пев
ного емоційного 
збудження у 
тя непевності, 
кання якихось 
подій тощо.

Печуться чутки просто. 
Бі-бі-сі і «Німецька хвиля», 
«Свобода» і «Вільна ’ Євро
па» з задоволенням посила
ються на невизначені дже
рела, особливо тоді, коли по
відомлення мають відверто 
провокаційний харантер, ко
ли антирадянсьна, антико
муністична спрямованість 
інформації, що передається, 
не викликає у слухача сум
нівів. Прийоми добрих ста
рих часів». Як вважають у 
поінформованих нолах...», 
«Один політичний діяч зая
вив у приватній розмові...», 
«З Москви передають, що...», 
«З чуток...», «З деяких відо
мостей...» тощо. Саме подіб
ні повідомлення найчастіше 
є прямою дезинформацією. 
Перевірити таку «інформа
цію» неможливо.

У роки піратського лихо
ліття найбільш марнославні 
і вдачливі капітани будували 
солідні трипалубні судна, 
фарбуючи кожну з палуб в 
особливий колір. Знай на
ших! Однак нині, коли з ма
совим морським розбоєм 
практично покінчано, ниніш
ні пірати віддають перееагу 
невеликим суденцям неяс
кравого забарвлення, непо
мітним на океанській гла- 
дині — так зручніше під
крастися, так легше схова
тися. Точно так само роб
лять пірати і на хвилях ефі- 
РУ-

Не витрачайте 
би, панове!

Вас упізнають

білої фар-

з поведін-

- 3 стор, ----------

ЗАРУБІЖНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Як ви ставитесь 
до старості?

Молодий соціолог з 
Нью-Йорка Пат Вільямс 
протягом тижня жила під 
виглядом старої жінки. 
Згорблена, спираючись на 
ціпок, у поганому одязі, 
вона ходила вулицями, їз
дила в транспорті, робила 
покупки. Метою її експе
рименту було вивчення то
го, як американці ставля
ться до старих людей, яку 
реакцію викликає сам ви
гляд безпомічної старості. 
За цей час на неї двічі 
вчинили напад, два рази у 
неї виривали сумочку, 
один раз побили. Словом, 
співчували їй лише події 
таксі, нотрі підвозили її 
безкоштовно.

«Мене звуть 
Супутник»
В останні роки в Індії 

все ширше входять у вжи
ток імена іноземного по
ходження. Ось деякі з них: 
Сузукі, Пінкі (по-англіись- 
ки «рожевий»), Бюль-Бюль 
(соловей), Саша (для дівча
ток), Джекі, Аполло, Рейн- 
боу (по-англіиськи «райду
га»). Досягнення сучасної 
науки дали індійцям такі 
імена як Супутник і Ква
зар. Після дев'ятих азіат
ських ігор стало популяр
ним ім’я Аппу — так звали 
слоненя — іалісман «азі- 
ади-82».

Індійські лінгвісти роз
глядають використання 
іноземних імен як прогре
сивну тенденцію, що спри
яє декастезації суспільст
ва, оскільки традиційні ін
дійські імена вказують на 
кастову приналежність і 
місце народження.

Шукач води
Славу неабиякого шука

ча води здобув собі серед 
земляків тваринник із со- 
мона Бурен Центрального 
аймака в Монголії 
Р. Доржпалам. З 1966 року 
він відкрив джерела води і 
власноручно викопав біль
ше десяти криниць у за
сушливому степу. У цьому 
йому допомогли спостереж
ливість, знання природи, 
працелюбство. Досвід під
казує йому, що там, де 
росте ірис, ковила, мох, во
да близько біля поверхні, 
у Джорпалама є немало 
прийомів, які допома
гають йому знайти во
ду. Для прикладу, на ніч 
він закопує емальований 
посуд або фарфорову піа
лу. якщо вранці в них ви
являється вода або стінки 
стають вологими, це явний 
признак того, що неглибо
ко знаходиться водоносний 
шар. Про наявність води 
під землею Доржпалам 
робить висновок з того, 
який чується звук при 
ударі по ній, які узори ви
никають на грунті, коли 
глибоної осені вона вкри
вається памороззю, ян вес
ною степ покривається 
рослинністю.

Часи і мода
Не всі знають, що люди 

з найдавніших часів тур
бувалися про свою зовніш
ність. Причому, чоловікам 
це було властиво не мен
ше, ніж жінкам. Грецький 
історик Плутарх розпові
дав, що персидський 
вождь Суренас вступив у 
битву з римлянами лише 
після того, ноли йому зро
били майстерну зачіску.

У давні часи зовнішній 
вигляд людини свідчив час
то про її положення в сус
пільстві. Вільні германці 
тоді носили довге волосся, 
невільники — норотие, а 
священники брили голови 
наголо. Жінки носили різ
нокольорові парики і підво
дили собі очі чорним або 
зеленим.

У стародавньому Єгипті 
«криком моди» вважалося 
красити долоні і ступні в 
червоний колір. Здавна 
широко застосовувались 
ароматичні речовини. Од
нак умивання і прийняття 
ван було непопулярним.

(АПН).
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Феноне
пальник
птах

Мій добрий знайомий 
якось розповів, що він у 
1942 році після поранен
ня лежас у оренбурзь
кому госпіталі і там 
зеті прочитав дуже 
ву бувальщину,

,.,В окупованому 
рижі в магазин, де 
давали співочих 
зайшов німецький офі
цер. Єдиний папуга, по
бачивши цього відвідува
ча, настовбурчивсь і гнів
но закричав:

— Смерть бошам! 
Смерть бошам!

Офіцер, задихаючись 
від люті, закричав до 
продавця: •

— Оцього паскуду 
знищ! Я завтра зайду сю
ди і перевірю!

Переляканий власник 
магазину не знав, що й 
робити! Не виконати на
казу — над самим навис
не смертельна небезпе
ка. І пташки шкода. І він 
побіг порадитись до кю
ре, священника. Той ви
слухав його і сказав:

— Зробимо обмін. 
Принеси мені папугу, а я 
тобі віддам свого...

Наступного 
ник магазину 
офіцерові:

— Я виконав 
каз і знищив птаха.

— Та він же он у 
клітці!

— Це не він, це інший.
— Брешеш! Це він!
— Він же мовчить...
Справді, пташка спо

кійно сиділа на перекла
динці у клітці і мовча
ла. Тоді офіцер схопив 
лінійку, просунув Ті між 
грати і, пінячись від 
злості, почав дражнити 
пташку, сам вимовляючи:

— Смерть бошам! 
Смерть бошам!

Папуга настовбурчився 
і голосно промовив:

— Хай послухає тебе 
сам господь бог!..

• Ця розповідь пригада
лася мені, коли я купив 
і прочитав цікаву книж
ку Маргарити Олевської 
«Гоша — птичка говоря
щая», що вийшла .цього 
року у видавництві «Ве
селка».

Жителька Києва Мар
гарита 
дбала 
папугу і назвала його Го
шею. Дбайливо догляда
ла, берегла і навчила го
ворити. Гоша знає не од
ну сотню слів, речень. 
Його записували на плів
ку, транслювали по ра
діо, показували по теле
баченню, • розповідали 
про нього е газетах 
журналах.

м. СТОЯН,
Новомиргородський 

район.

у ra- 
ціка-

Па- 
про- 

птахів,

дня влас- 
говорив

ваш на-

Олевська, при- 
австралійського

і

Ігноруючи ного, ви нара
жаєтеся на небезпеку ма
ти неестетичний вигляд. 
Справді, досить подати су
сідці салат своєю замаще
ною в соус ложкою чи 
надто гучно відсьорбнути 
чай — і ви вже справили 
па оточуючих неприємне 
враження. А прагнете ж 
досягти абсолютно проти
лежно! о ефекту, чи не так? 
Гадаємо, іцо кілька порад 
«Суботнього 
близять пас

Найперше 
намагайтеся 
безшумніше. 
нікуди не втече від вас— 
кілька хвилин вистачить 
для того, щоб відпала не
обхідність дмухати па ньо
го і калатати ложкою в 
тарілці. Залишати чайну

кур’єра» ва
до цієї мети.
правило — 
їсти якомога
Гарячий суп

ложечку в стакані, аж по
ки він не спорожніє — не 
вияв хороших 
вважає дехто, 
клопіт - -----
Дзенькання металу об 
СКЛО. Гож місце Ч8НН0Ї 
ложечки після того, як 
розмішано цукор — на 
блюдці. А місце полотня
ної серветки —на колінах, 
губи ж і руки витирають 
паперовою.'

Вправне володіння сто
ловим ножем — один із 
важливих моментів. у за
стільному ритуалі. Той, 
хто хоче підкреслити його 
знання і ріже все підряд, 
цілить у «десятку», а попа
дає в «молоко»: ніж зай
вий при вживанні тюфте
льок, котлет, риби, овочів. ■ 
Ці страви їдять виделкою.

А як бути з хлібом? 
Найчастіше відкушують

У ВІЛЬНУ

манер, як 
а зайвий

— вам докучатиме 
і металу 

місце 
після

цукор

від цілого окрайця. Цс 
неправильно. Віддам)нтс 
хліб невеликими шматоч
ками. Позбудьтеся звички 
підставляти хліб під лож
ку з борщем. Таким чином, 
ви, можливо, врятуєте 
скатертину від плям, але 
обидві підняті руки мо
жуть заважати тим, хто 
сидить поруч. Не створять 
для них зручностей і ваші 
поставлені на .стіл лікті; 
крім того, так дуже легко 
можна щось зачепити чи 
перекинути. Якщо це все- 
таки трапилося, то най- 
ввічливіша реакція присут
ніх — «нічого не 
ти».

Ви знаходитеся 
лом у чималенькій 
ції, а побалакати 
бажання лише 
лем, що сидить далеко від 
вас. Уникніть перемовлян-

ПОМІТІІ-

за сто- 
компа- 

маєтс 
з приятс-

ня з шім ,,сРез ’ОЛО»11 ін‘ 
ших. Так само небажане 
п перешіптування з сусі
дом. Якщо хочете з ним 
посекрстппча ти». зробі гь
це в коридорі, під час тан
ців. За столом же розмов
ляйте на нейтральні, дале- • 
кі від конфіденціальних 
теми. При цьому не пока
зуйте іншим гостям спини 
— повертайте до співбе
сідника лише голову.

Застілля у розпалі, а 
тут треба терміново піти. 
Прагнучи бути ввічливим, 
ви починаєте голосно про
щатися з усіма гостями. А 
не варто, оскільки присут
ні можуть це сприйняти як 
натяк на те, що вони вже 
засиділися. Тому постарай
теся зникнути непомітно, 
скажімо, під час «переку
ру». Попрощайтеся лише з 
господарями.

Завдання хазяїна — 
розважати запрошених. Ін
коли час. для цього він 
викроює, намагаючись по
хапцем упоратися зі сво
єю стравою. Така поведін
ка теж може трактуватися 
гостями помилково: мов
ляв, не відставайте від 
мене та пошвпдше йдіть. 
Тому хазяїн закінчує їсти 
останнім.

До відома 
лікарів

ГОДИНУ

Так тє’т легко іти Ескалатора схІДЦ]
> мовчати. гранчаті

Ллє ліхтар золотавий - Розтягались. неначе баян, туман Фото В. ГРИБА.

«Молодой коммунар»

орган Кировоградского 
областного комитета
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КРОСВОРД «МЕДИЧНИЙ»
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Рослина родини миртових. 

6. Стан повного гальмування рухового аналізатора 
кори мозку. 9. Втрата здатності писати слова. II. Ві
домий фізіолог, який запропонував термін «вища нер
вова діяльність». 12. Оманливе, хибне сприймання 
людиною дійсності. 16, Неповний параліч. 18. Амери
канська назва- випадків розумової відсталості. 19. 
Непрямий поділ клітин. 20. Розмір, величина кіль
кості чого-небудь. 21. Частина складних слів, що оз
начає «мертвий». 24. Частина складних слів, що озна
чає «наидрібнішкй». 25. Рослина або тварина, поши
рена лише в певній місцевості. 26. Патологічне слово
творення. ЗО. Організми, для життєдіяльності яких 
потрюний вільний молекулярний кисень. 33. функціо
нальне захворювання нервової системи. 34. Білкова 
речовина. 35. Мисленний метод дослідження. 36. Ал
калоїд.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Рухоме зчленування кісток в 
організмі людини. 2. Зосередження свідомості людини 

-на об єкті пізнання. 3. Хімічний елемент. 4. Лікар
ська рослина. 7. Висушені кореневі бульби рослин ро
дини зозулинцевих, які застосовуються у медицині. 8. 
штучне пригнічення центральної нервової системи. 
Ц їГлЛІРДНН‘.’’ близький до сну. 13. Розділ патоло- 

ІН. 14. Особливість характеру, проявом якої є схиль- 
■ їсть дотримуватись дрібниць на шкоду суті справи, 
«я,.!-ЛН”И' аки” йиичав питання порушення коорди
нації рухів людини. 17. Захворювання людини, що про-' 
являється в періодичних приступах головного' болю, 
^•/•-ворвба людини. 23. Основна складова частина 

крок людини. 27. Знеболюючий засіб. 28. Коротко- 
пжп-п В1*’ата св|Д°мості. 29. Тяжке інфекційне захво
рювання людини. 31. Частина складних слів, що вка
зує на відношення до судинної системи. 32. Захворю
вання людини, що виникають внаслідок попадання в 
тканини організму личинок мухи.
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1 Іолівік —- полімер
ний матеріал, при
значений для ви
готовлення лікуваль
них ортопедо-травма- 
тичннх її ортопедо- 
Ііротезннх виробів;

Полівій дає можли
вість виготовляти лі
кувальні вироби без
посередньо на хворо
му. Матеріал інерт
ний до шкіри ЛЮДНІШ, 
робота з ним не вима-'’ 
гає особливих запо
біжних заходів.

Вироби із полівіку 
формують безпосеред
ньо по фігурі хворо
го, не завдаючи йому 
неприємних відчу
вань, не викликаючи 
опіків ні у хворого, пі 
у персоналу. Захоло- • 
няючн, полівій прий
має необхідну для ор-_ 
топеднчних виробів 
твердість:

Полівій призначе
ний для лікувального 
експресу- протезував^ 
ня, тобто для виготов-' 
лення корсетів, туто
рів, ліжок, голово- 
трпмачів, апаратів 
на нижні й верхні кін
цівки й інші присто
сування. які надають 
лікувальні дії на ор
гани опору й руху 
людини. Матеріал —. 
термоплас т и ч н и й. 
тобто його властивос
ті оборотно зміню
ються при багатора
зовому нагріванні й 
охолодженні.

Полівій — стійкий 
до санітарно-гігієиійік. 
иої обробки, пропус
кає промені рентгена, 
•йому властива коро-, 
ша пластичність, він 
легко розм'якає па 
повітрі або у воді при 
температурі 60—
70°С

Кінці матеріалу у 
виробі завдяки адге- 
зійним властпвостям 
самоскріплюються, і 
тому не підлягають 
скріпленню па хворо
му.

Термопластич и и н 
матеріал полівій ви- 
пускає Каунаські^ 
завод гумових виро
бів «Инкарас» (г. Ка
унас, ул. Карла 
Маркса, 127).

Заявки надсилати у 
Головнеаптечне уп
равління Міністерст
ва охорони здоров’я 
СР'СР.

Рекламне агентство 
Московського 

виробничого 
комбінату торгової 

реклами.
ЦНІІТ Енертехім

Зам 123.

316050, МСП,
м. Кіровоград, 
сул. Луиачгрського, 36.
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