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В Л А Д І Н А Р О Д У І ДЛЯ Н А Р О Д У
СТУДЕНТИ І ВИКЛАДАЧІ НАШОГО ІНСТИТУТУ З ЦІКАВІСТЮ СПРИЙНЯЛИ ПЕРШІ
ДНІ РОБОТИ З ’ЇЗДУ НАРОДНИХ ДЕПУТІТІВ СРСР
який намічає розглянути
Сьогодні ми вже не мо- му форумі вирішуватиму- відомий указ п р о мітинги.
найактуальніші проблеми жемо залишатися пасивни- ться найвагоміші питання
‘І ще. Особа М. С. Гор
розвитку радянського сус ми «учнями» вчорашнього нашого життя. Важливо,
пільства на шляху пере дня, а маємо бути активни що завдяки демократії та бачова. як лідера перебу
будови. основні напрями ми борцями за оновлення гласності т у т можна було дови. ніяких сумнівів не
внутрішньої і Зовнішньої соціалізму. Щоденно, кон п о ч у т и багато цікавих і викликала. Проте, для де
сміливих депутатських ду
25 травня цього року політики СРСР. сприймаю, кретними практичними ді мок. Відчувається, Шо є мократичності процедури
як
важливу
віху
в
нашій
лами.
ввійде в історію нашої со
виборів голови Верховної
к о м у на з ’їзді постояти за
М. ГОЛЯНИЧ. народну справу перебудо Ради, потрібно було все ж
ціалістичної держави як історії і вношу пропозицію
головний урок демократії. відзначати 25 травня як
Завідуючий кафедрою ви.
включити до бюлетнів го
На ньому в небаченій за День народного депутата,
філософії і наукового
Однак, аналізуючи зміст лосування й інші, запропо
кілька десятиріч атмос щоб в пам’яті майбутніх
комунізму, кандидат фі окремих виступів, я згадав новані з ’їздом кандидату
фері вільних дискусій на поколінь залишилися пер
про недоліки м и н у л о ї звіт ри.
лософських наук.
родні депутати
CPGP ші кроки справді соціаліс
но-виборної кампанії. Це
підтримали курс Комуні тичного
самоуправління
Також мені здаються
— необ’єктивність систе
стичної партії на пере народу.
ми окружних зборів, одно- логічними пропозиції де
будову.
Маючи можливість спо
Я, як і мільйони радян
кандидатурні округи тощо. яких депутатів щодо про
ських людей, з хвилюван стерігати за роботою з ’їз
Словом, все. що могло ведення виборів у обидві
ням чекав результатів ви ду. почуваєш себе причет
сприяти апаратам деяких союзні палати вкінці ро
борів Голови Верховної ним до складної справи
партійних та радянських боти з ’їзду. Думається, що
Ради СРСР і радію, що державної політики. Такий
органів витягнути своїх.
в такому випадку у біль
ним обрано М. С. Горба відкритий урок гострих
А це. як наслідок, вже за
чова. Саме він не тільки
шості було б чіткіше
раз
негативно
позначаєть
закликає «учитися демо питань і альтернативних
Зараз у Москві Відбува ся на долі деяких, вине^ уявлення про представле
кратії^ а й утверджує відповідей робить співуча
своїми діями демократич сниками боротьби за демо ється з ’їзд народних депу сених на голосування Ра ні кандидатури.
ні принципи в житті нашо кратизацію всіх, хто не татів. Це. без сумніву, епо ди. питань. Я маю на ува
І. ТИМІНСЬКИИ.
го. суспільства.
байдужий до долі своєї хальна подія в житті на зі те„ що більшістю голо
Початок роботи з ’їзду,
країни.
Студент г р у п и Р-44.
шої країни. Адже на цьо- сів було залишено в дії

Новий урок
демократії

Кроки
реальної
перебудови
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Уроки народознавства, що
Тх започаткувала восьмирі
чка на Київщині, почали
входити у життя багатьох
шкіл нашоТ республіки. Ось
і в Івано-Франківській СІЛІ
№ 2 урок народознавства
у розкладі з ’явився зовсім
недавно завдяки зусиллям
учительки української мови
та літератури О. В. Мечевої
(до речі, вона випускниця
нашого інституту). Такі уро
ки, на думку Олександри
Володимирівни, не чегрова
данина моді на українську
вишиванку, як вважає дех
то, а настійне веління часу.
На одному з таких уро
ків, що його проводила вчи
телька із дев’ятикласника
ми, пощастило побувати і
мені. Саме пощастило, бо
відчуття святковості не по
лишало мене і потім, по за
кінченні уроку.
Тема заняття звучала так:
«Щоб людиною стати, тре
ба працювати» (за книгою*
В. Т. Скуратівського «Бере
гиня»).
Святково та урочисто зу
стрів клас гостей.
Хлопці
і дівчата в українських ви
шиванках, на стінах
класу
— рушники, на столі — ва
за з писанками. Все вбран
ня нагадувало затишну
й
ошатну світлицю.
На цей раз
до школя
рів завітали цікаві гості —
художник і скульптор М.
Мурафа, автор книги «Бе
региня» лауреат Республі
канської премії імені
М.
Островського В. Т. Скуратівський, декан філологіч
ного факультету педагогіч
ного інституту ім.
В. Стефаника доцент М . П.
Лесюк.
Цілком зрозумілим було
хвилювання дев’ятикласни
ків та їхньої вчительки, ад

І

ПРОБЛЕМИ

же такий урок — це
не
лише свято, але й напруже
на праця розуму і серця.
Розмова почалась із пи
тання до школярів: чиї ми
діти, хто ми, звідки почи
нається наш родовід. Зізна
юсь, не сподівався почути
такі глибокі і грунтовні від
повіді учнів, розуміння сут
ності людського життя, мі
рилом якого є праця. При
ємно вразили слова Лесі
Василини, яка на прикладі
своєї сім’ї розповіла,
як
зберігається пам’ять їхньо
го родоводу. Не без по
чуття гордості дівчина ска
зала, що вишита блузка на
ній — бабусина, а якщо ви-

нула котрась із дев ятикласниць. — Ніби теперішні
хлопці «золото...
Не на жарт розгорілась
суперечка про
моральноетичні норми життя різних
поколінь. Врешті примирен
ня наступило після того,
як втрутилась сама вчите
лька, нагадавши своїм ви
хованцям, що народна мо
раль — свідчення високої
духовності,
яка
повинна
передаватись наступним по
колінням.
— А хто з вас, — звер
нулась до учнів О. В. М ечева, — допомагає в хатній
роботі своїм батькам?
На це питання далеко не

ЧИСТІ ДЖЕРЕЛА
ходитиме заміж, то своєму
судженому неодмінно по
дарує сорочку, вишиту вла
сноруч. М іж іншим, багато
дівчат у цьому класі захоп
люється мистецтвом худож
ньої вишивки, секрети якої
переймають від своїх ма
терів та бабусь.
...Мова пішла про
такі
одвічні поняття як честь і
праця. Запам’ятався русявочубий
хлопчина,
який
розкриваючи сутність люд
ського життя, сказав: «Вар
тість людини вимірюється
насамперед ї ї
ставленням
до ттраці. Недарм а у наро
ді кажуть-: «На дерево ди
вись, як родить, а на лю
дину — як робить», «Без
роботи не чекай доброти».
— Саме
за працелюб
ність і добре серце, — за
уважив хтось із хлопців, —
— цінували раніше дівчи
ну, а тепер...
— Що тепер? — спалах-

всі могли дати ствердну
відповідь. Бо, як виявило
ся, у багатьох сім'ях бать
ки, доручивши дітям якусь
роботу, потім все одно пе
рероблять її на свій лад і
тим самим відбивають будьяку охоту до праці, забува
ючи, що тільки власним
прикладом можна заохоти
ти до неї дитину.
Коли мова зайшла
про
ставлення молоді до націо
нальної культури, то деякі
школярі були надто катего
ричними, не погоджуючись
із думкою автора книги
«Берегиня», що сучасна мо
лодь байдужа до народного
мистецтва.
Наступна частина уроку
була присвячена народним
промислам, що
поширені
на Прикарпатті.
Найбільш
цікавими для школярів були
розповіді самих народних
умільців:
...За столом сидів скульп
тор і художник
Михайло

Мурафа і на очах творилось
диво: з-під вправних
рук
майстра з’являлись фігур
ки коня, черепахи, кумед
ної свинки. Крім того, він
розповів учням про те, як
працювати з глиною. Неспо
діванкою для багатьох ви
явилося те, що писанкарство, яке здавна вважалось
чисто
жіночим заняттям,
можуть опанувати і чолові
ки. Підтвердженням цього
були розповідь і показ про
цесу розпису писанок зав
кафедрою української мо
ви, деканом філологічного
факультету
педінституту
М . П. Лесюком. Юнаки та
дівчата захоплено стежили,
як на білому яєчку народ
жувався красивий орнамент.
Свій виступ В. Т. Скуратівський розпочав із слів
щирої вдячності за увагу
до його праці, відзначив,
що такі уроки
сприяють
збагаченню духовного світу
молоді, виховують глибоку
любов і шану до рідного
слова, мови, історії. _ Далі
він наголосив на тому, що
любов до рідного
краю,
його історії і культури по
чинаються з любові до сво
їх батьків, до своєї оселі.
Урок закінчився, та дев’я
тикласникам було
цікаво
дізнатись, над чим працює
письменник, що його най
більш хвилює, на що
він
відповів: «Я побував на стз
уроках народознавства
у
різних областях нашої рес
публіки і коли дивлюся на
вас і бачу, яку цікавість ви
являєте ви до всього наці
онального: історії, культу
ри нашого народу — впе
внений, що джерела нашої
духовності не замуляться
ніколи».
Г. РИС.
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ІНСТИТУТУ
Володимира Андрійовича
Шіндлера, доцента кафедри
політекономії, добре знають
не тільки в нашому інститу
ті. Він — керівник відділен
ня політінформації з питань
економіки
міської школи
ідеологічного
активу,
де
займаються начальники від
ділів,
цехів
підприємств
міста. Багато студентів зна
ють його ще й як керівни
ка дискусійного клубу «Політекономічні п’ятниці».
На знімку: В. А. ШінДпер.
Фото В. Боб’яка.

24 травня ц. р, відбулося
чергове засідання партійно
го комітету інституту. На
ньому було розглянуто ряд
питань, Напочатку, як завж
ди, був розглянутий прийом
в члени КПРС студентів
і. Дроздової (V курс філо
логічного факультету), і. Со
ляра (ill курс історичного
факультету) та прийом кан
дидата у члени КПРС до
цента кафедри теорії, істо
рії музики та гри на музич
них інструментах І. О. Полякової. Попередньо обгово
ривши, партком затвердив
рішення зборів первинних
партійних організацій про
прийом вищеназваних това
ришів у члени та кандидати
у члени КПРС.
Основним питанням засі
дання було обговорення ви
конання постанови парткому
від 26 червня 1988 р. «Про
стан і дальше поліпшення
фізкультурно-масової
та
оздоровчої роботи в інсти
туті». З довідкою про резу
льтати перевірки стану ви
конання даної
постанови
виступив член КПРС завіду
ючий’ кафедрою цивільної
оборони і медичної підго
товки В. Г. Боднарчук. Парт
ком прийняв відповідне рі
шення, у якому передбачив
постанову від 26 червня
1988 р. у зв’язку з тим, Що
її повністю не виконано, з
контролю не знімати. Зобо
в’язано комуністів В. І. Кононенка, Б. С, Іваницького,
В. X. Яценюка, В. М. Кланічку, О. А. Сангулія, П. М .
Хмельовського забезпечити
до 1 вересня 1989 р. успіш
не виконання постанови, ко
муніста С. І. Хороба — їаібезпечити висвітлення роз
глянутих питань у газеті «Ра
дянський педагог». Комуніст
тів профкомів, комітету ко
мсомолу, товариств «Знан
ня» і боротьби за тверезий
спосіб життя, партбюро фа
культетів зобов’язало поси
лити роз’яснювальну робо
ту по боротьбі зі шкідливи
ми звичками, і зокрема, з
курінням,
використовуючи
для цього бесіди, лекції,
стінну та багатотиражну пре
су. П артком зажадав також
від ректорату, деканатів та
керівників усіх підрозділів
повного виконання правил
внутрішнього
розпорядку
трудового колективу інсти
туту (пункт 65), якими забо
роняється куріння у примі
щеннях вузу.
П артком розглянув тако ж
питання про кадровий ре
зерв інституту, про підготов
ку до партійних зборів та
ряд
інших організаційних
питань.
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ІЗ ЗАСІДАННЯ ПРОФКОМУ

виділили додаткову став
ку. через те не можемо
На розширеному засіданні профкому інституту
обговорювалося виконання заходів профспілкового окремо обслуговувати ви
комітету щодо поліпшення роботи підприємств (пунк кладачів. А штати наші й
тів) громадського харчування. Питання — надзвичай без того недоукомплектоно болюче для інституту, обговорювалося воно до вані. Щодо зауваження
сить гостро, основна увага була зосереджена на антисанітарного стану уми
вальників, то це ж тери
недоліках у роботі вузівських їдалень, на тому що
торія інституту і. думаю,
гтянХ^ о ПНап
ЖЧИМ ™С0И зробити, аби поліпшити тут слідкувати за поряд
стан справ. Про те, наскільки конструктивно й гостком прибиральниці госпо
13 цього номера газети
• £ ° " ШЛа дискус*я м1ж Учасниками засідання, читач дарської
частини. Нарікан відкривається нова рубрика
І тш чр судити з репортажу-звіту, який ми подаємо
ня на нечистий посуд спра «Цікава педагогіка», в якій
нижче.
але ж у нас немає;
періодично будуть друкува
П. О. Ласійчук, голов вузла. Студенти жаліють ведливі,
гарячої води — отож су тися короткі перекази окре
ний лікар санаторію-прося на теі, що їжа несмач діть самі. Відсутність мо мих нормативних докумен
філакторію
«Здоров’я»,
на.
лочних страв — не наша тів, Щ О стосуються навчан
голова оздоровчої комісії
Не дуже втішна карти вина, бо часті перебої із
ня і виховання майбутніх
профкому:
на і в кафе-сосисочній. На завезенням молока. Зараз
учителів, матеріали про по
перевірки тут не тимчасово не працює дру ходження окремих педаго
— Ще у листопаді ми момент
було ні сосисок, ні буль га лінія, бо зменшився по гічних термінів і понять, яки
нулого року комісія пере йону.
Працівники кафе тік студентів, котрі обіда ми користуємось і часто не
Ta6aai°nlJ?aX Д,ВЧат уже на МІСЧІ — в піонерському ! віряла роботу підприємств
таборі, дехто — ще в дорозі до майбутньої роботи Та
стверджують, що тієї кі ють тут. Безперечним не роздумуємо, як потрапили
громадського харчування лькості
сосисок, що заво доліком У роботі є те. що вони в нашу лексику, нови
* КТИВ УСТИГ заФ'кеУвати ще підготовну ' до
нашого інституту. Тоді бу
третього навчального семестру.
І
щоденно (80 кг) ми не проводимо зняття
ни про хід перебудови за
ло виявлено цілий ряд не зяться
не
вистачає
для усіх ба проб готової продукції.
гальноосвітньої
середньої
ТАТН*
J? ni л
направо): студентки-піонервожаті 1
доліків; для їхнього усу жаючих і в першу
Тетяна Д Ж А Л А , Ольга ПАЛАЙДА та Леся ПАНЬКІВ
чергу
школи, про оригінальні, а
П. О. Лосійчук:
нення були розроблені кон
для студентів, що навча
інколи й дивні з нашого по
ног0оХ°нспектоп6ЄЄІАУ 3 пяравил техніки безпеки у техніч.
— У будь-якій їдальні
кретні заходи, встановле ються
ного інспектора праці облпрофради М . О. ВАЛІГУНДИ.
новому корпусі.
не дозволяється продаж гляду, шкільні традиції й
ні строки виконання. Од Багато унарікань
годи готової продукції без по звичаї різних народів, ціка
------------ - --------------- _ _
Фото В.Боб’яка.
нак, перевіряючи наявний ни роботи кафе. на
Можли передньої проби. У профі ві факти з історії вітчизня
стан справ у квітні, ми зі во. й справді варто
ного шкільництва та ін. Руб
їх лакторії це роблять лікарі.
ткнулися з тим, що лише
змінити.
рику веде доктор педаго
ввести за пра гічних наук, професор ка
два з намічених дванадця
В. І. Смулка, член гру Необхідно
вило це і в нашій їдальні.
ти пунктів заходів вико пи «НК» інституту:
О. Атаманюк, студент федри педагогіки і психоло
нані. Як мовиться, а віз
— Сьогодні ми розгля IV курсу факультету іно ги С. Д . БАБИШИН.
і нині там: для їдальні не даємо
*
*
*
дуже болюче пи земних мов:
виділена додаткова площа, тання. З часу першої пеДержкомітет СРСР по на
—
Завідуюча
їдальнею
не оновлено обладнання,
скаржиться на те. що час родній освіті, Держплан, со
лише частково введена
то вони не одержують пот юзні міністерства фінансів
торгівля, м’ясних продук
рібної кількості продук і юстиції у 1988 р. затвер
тів виділяєтьвя так само
На порозі ■_ піонерське
тів. Чи піднімали Ви це дили погоджене з ВЦРПС
радах на<^ постійно націлю
мало;
яв
поліпшилося
че
про розподіл
літо. Для студентів нашого
питання перед керівницт і«Положення
вали на те, що ми самі по
ргування студентів, і далі
використання в народному
вузу воно особливе тим,
вом?
винні
виявити
максимум
не продаються комплексні
господарстві випускників се
що це не просто практика
A. В. Гольонко:
ініціативи,
пошуку,
щоб
обіди, не ведеться конт
у вищих спеціальних
у піонерських таборах, а
— Нам важко скаржи редніх
якнайцікавіше організувати
роль за закладанням про
навчальних закладів». У цьо
третій навчальний семестр.
тися на конкретне підпри му
дозвілля дітей. Проте, гадуктів,
бажає
бути
охай
нормативному докумен
Наскільки готові до нього
ємство чи організацію, які ті чітко окреслені права і
даю, добре було б, якби
нішим і сам естетичний
стефаниківці, що
винесли
не поставляють нам про обов’язки молодих спеціавсе-таки нас забезпечили
•вигляд
приміщення.
Тут
вони з табірних зборів, у
дукти, бо одержуємо їх 'лістів.
декількома сценаріями свят,
вина лягає частково на
чому вони відчувають себе
ми через трьох-чотирьох
а кожен, на свій розсуд і
господарську
частину
ін 
Передбачений ряд пільг,
обділеними — про це роз
посередників.
смак, обирав
найдоцільні
с т и т у т у , котра Н е надала
пов’язаних із здоров’ ям, сі
мірковують студенти II кур
B. X. Яценюк, голова мейними обставинами ви
ший, вносив у нього якісь
необхідної
допомоги. Є
су історичного факультету:
Профкому:
свої зміни, елементи.
вина й завідуючої їдаль
пускників, їх службою У ла
старший піонервожатий та
— Майже 90 процентів вах
Здавалося б, на табірних
нею. яка повинна б про ревірки пройшло доситьРадянської Армії відра
бору «Восток» Московської
студентів
скаржаться
на
зборах час наш був запов
явити більше наполегли таки часу, а суттєвих змін
зу після закінчення навча
області Вадим ДАНИЛОВСЬпогану
якість
харчування.
нений. Справді, чимало по
вості, вимогливості, зре не бачимо. Меню не змі
льного закладу. Якщо комі
КИЙ та комісар педзагону
А це ж відбивається на сія не може надати роботу
черпнули нового, корисного.
штою, принциповості.
табору «Восток» Алла ЛАВ
нилося.
санітарний
стан
Багато у цьому плані дали
з д о р о в ’ї , надто «стаціонарРЕНКО.
М. Д. Романюк, член їдальні головного корпусу ників». Що робите, Алло з урахуванням особистих
заняття ігрових секцій. І все
обставин випускника, то з
В. Даниловський: — у пер
поганий.
Гадаю,
що
варто
групи
народного
контро
ж деякі занудні лекції мож
Василівно, конкретно для його згоди, йому надається
шу чергу скажу, Щ О із своїм
було б звернутися до пред того.
л ю ін с т и т у т у :
щоб
підвищити можливість
на було дещо скоротити на
самостійного
художньо-гра якість?
табором я вже дещо зна
користь практичних справ.
— 13— 14 квітня ц. р. ставників
працевлаштування
з вида
йомий: доводилося
бути
фічного
факультету
за
до
А.
В.
Гольонко:
В. Даниловський: — Ну
комісія групи «НК» пере помогою в оформленні
чею йому про це довідки.
там, коли укладали договір
— Нам важко поліп
ось. наприклад, необхідним
віряла роботу пунктів гро приміщення торгового за
Серед обов’язків М О Л О Д О 
на співробітництво. Гадаю,
шити роботу у таких умо Г О спеціаліста — його праця
і цікавим виявилося заняття
мадського харчування: ка- лу.
що нам (тим, хто їде саме
Я
працюю
в
бібліоте
з представником
міської
фе-сосисочну, їдальню го ці. де трудяться ще ЗО вах. на застарілому облад трьохрічна
(не
менше)
сюди) надзвичайно пощас
санепідемстанції, а вже лек
ловного корпусу та їдаль жінок, які постійно харчу нанні. без гарячої води.
за
розподілом.
Одно
тило. бо, крім чудового при
ція «Методика трудового
Необхідно додатково від часно встановлено, що ко
ню гуртожитку № 5. Му
родного
ландшафту,
тут
виховання», яку нам читала
шу сказати, що неподобств ються саіме тут. Вони не крити гриль-бар, будувати ли молодий спеціаліст са
прекрасна матеріальна база,
одноразово жаліються на нову їдальню.
представник облпрофради,
вистачає. Впадає v вічі несмачні
мовільно
порушив
цей
і холодні перші
чого аж ніяк не можна ска
Г. Д. Ярушевич, завіду строк, то він повинен по
не зовсім прийнятна, на мій
антисанітарний
стан
уми
зати. наприклад, про «При
страви,
недоварений
горох
погляд, до умов усіх піонер
вальників при вході у їда і вермішель, холодні, зов ючий соціологічною лабо вернути^ державі кошти, ви
карпатські зорі», де у нас
раторією:
ських таборів, не орієнтова
льню головного корпусу.
трачені на його навчання.
відбувалися табірні збори.
сім несмачні омлети. Ду
на на конкретну матеріаль
— Ми опитували стуНе працює тут і електро же
Для випускників, що отри"
A. Лавренко: — д 0 речі,
рідко
бувають
молочні
ну базу. Лекція носила над
дентів-заочників щодо ста мали диплом з відзнакою,
сушарка
для
рук.
Студен
цим «грішить» чимало при
страви, поганої якості чай. ну роботи нашої їдальні,
то загальний характер.
ти, що обідали саме в за постійно
передбачений
більший
карпатських таборів. Але ж
відсутнє порційне вони також незадоволені.
Щ е один момент інструк
лі
(група
МФ-33).
жалі
оклад.
якщо немає гарячої води,
масло,
нерідко
у
продажу
тивних зборів. Ось, примі
* * *
лися на те. що бульйон прокислі соки. Не мож їх претензії в основному
скажімо, як у «Прикарпат
ром, іде заняття по туризму.
був пересолений і пере на нам байдуже дивити зводяться до того, що час
Всесоюзна асоціація нау
ських зорях», не створено
Інструктор доповідає, як за
перчений. При контроль ся на це все, час вжива то не витримується меню, ково-технічних, кооператив
елементарних, здавалося б,
повнити маршрутний листок,
приготування страв нея них, господарських організа
ному зважуванні блюд
умов, то не дуже врятують
ти радикальних змін, ро кісне.
як узгодити всі організацій
цій та підприємств створила
(сім
найменувань!
були
і казкові чарівні краєвиди...
потрібні висновки.
ні деталі — все потрібно.
фонд «Інтелект», на кошти
виявлені відхилення у до бити
В. X. Яценюк:
B. Даниловський: _ Зов
Я.
Т.
Билиця,
голова
Але як встановити намет,
якого почне працювати но
пустимих імежах. Студен групи народного контро
—
Стан
справ
у
їдальні
сім інша річ — , табір «Вос
як розкласти вогнище? На
вий
тип
спеціалізованих
ти нарікали на якість мит лю інституту:
надзвичайно
складний,
ток», шефи якого _ Мос
ці практичні дії часу не ста
шкіл для талановитих дітей.
тя посуду, на відсутність
надто
вже
багато,
нарікань
ковське міське виробниче
—
Думається,
що
бага
ло. А я впевнений, що не
Учні для цих шкіл будуть
чайних ложок. Була ви то в чому стан справ був і на якість страв, і на
об єднання побутових пос
всі з нас це вміють і варто
добиратися в усіх регіонах
словлена думка про те,
бруд
у
приміщеннях.
Аллі
луг. У цьому таборі _ дво
би ліпший, якби працівни
було б провести додаткове
країни. Мета цього заходу
що готують дуже мало
поверхові будиночки-кетед~
ки громадського харчуван Василівні треба бити три _ підготовка спеціалістів
заняття з туризму.
чаю,
заміняючи
його
до
вогу. активізувати свої
ж і з усіма побутовими умо
ня
вивчали
потреби
сту
А. Лавренко: —
Багато
високої кваліфікації.
рожчими холодними сока дентів. Скажімо, наш фа дії. піднімати адміністра
вами, естетично оформлені.
неузгоджень,
прорахункі
Прийом дітей здійснюва
ми.
цію
інституту
і
господар
Тут діє будинок дитячої
культетський
народний
можна пояснити тим, що
принципом
Хочу зупинитися і на контроль п р о в о д и в пере ську частину. Частка вини тиметься за
твбрчості, де працює понад
усе це робиться в рамках
обдарованості. Талановитих
підсобних
приміщеннях
за
таке
скрутне
станови
15 гуртків (для дівчат _
та анкетування сту
експерименту вперше. Хо
дітей будуть навчати тала
їдальні. Тут погана венти вірки
машинопису, макраме, крою
дентів з приводу роботи ще лягає і на профком.
четься вірити, що побажан
новиті вчителі на базі най
ляція.
немає
гарячої
во
Ще слабо контролюємо
та шиття, для хлопчиків _
студентської
їдальні.
Так,
ня студентів, їх зауваження
новішого технічного облад
ди. Складність роботи по було опитано 247 чоло ми виконання намічених
фотогурток,
по
ремонту
будуть враховані надалі. Як,
нання. Буде практикуватись
лягає й у тому, що шта вік. 94 проценти опитува заходів, не питаємо суво
взуття, є й гурток-перукарзрештою, й зміниться, мо
ти їдальні не укомплекто них не задоволені роботою ро з госпчастини, не реа міжнародний обмін учителя
ня). Для якнайкращого від
жу вже
сказати, порочна
ми і- учнями.
вані повністю. Адміністра нашої їдальні. Гадаю, не гує на все це ректорат. По
починку школярів — клуб,
система підбору старших
Для утримання шкіл роз
ція не вивчає запити сту зайвим буде ознайомитися гано працює і студентсь
бібліотека, стадіон, басейн!
піонервожатих. Адже інколи
почався перерахунок кош
дентів.
не
працює
над
по
кий
профком,
який
не
на
Нам. вожатим, замовлена і
анкетуван
траплялося так, що ці кан
тів фонду «Інтелект» заволіпшенням
асортименту знярезультатами
пошита спеціальна форма.
і комісії, і працівникам лагодить постійного чергу дами-гігантами, іншими під
дидатури підбиралися до
страв.
У
книзі
відгуків
і
вання студентів у їдальні.
Це я вже якоюсь мірою ве
громадського
харчування.
вільно, без врахування дум
приємствами та організація
пропозицій — тільки кіль
Вважаю, що це питання ми,
ду агітацію для тих, кому,
М. і. Копач, голова
ки самих студентів.
які зацікавлені в спеці
ка подяк від працівників профбюро
скажімо, обирати піонерсь
болюче
і
не
можна
зні
Фізико-матемаВ. Даниловський: — А як
алістах вищого класу. На
адміністративної
частини
кий табір наступного року,
мати
його
з
контролю.
Не
тичного Факультету:
вам подобається, коли стар
лагоджується зв'язок з та
інституту та заочників,
і разом з тим підводжу дум
ші піонервожаті призначали
— Викладацький склад обхідно ще раз підняти кими ж зарубіжними фон
які,
звичайно,
користу
ку про те. що нам у таких
ся буквально в останні дні?
не має ніякої можливості його спільно з представ дами.
ються послугами їдальні нормально
умовах
і працюватиметься
То ж йому, старшому, як я
пообідати. Від никами адміністративноІніціативу асоціації підтри
легше.
не
постійна
господарської частини і мали
це розумію, треба форму
сутність
постійної
ДРУГОЇ
Державний комітет
'Що
стосується
їдальні
Є багато задумів, складе
ректорату.
Більш
серйоз
вати
педзагін,
підбирати
лінії V їдальні ПОГІРШУЄ
СРСР по народній освіті»
гуртожитку
№
5.
то
при
на і певна програма роботи,
но
треба
взятися
до
робо
однодумців
для спільної
Не зайвим, га
науці і техніці при Раді М і
перевірці виявлено суттє становище.
У якій ми передбачаємо
роботи.
даю. буде виділити офіці ти й завідуючій їдальнею'.
ністрів Радянського Союзу,
ві
відхилення
у
вазі
го
провести і захоплюючу вій
Гадаю, що всі ці «уроки»
анта для обслуговуваная
Я. Т. Билиця:
Академія Наук СРОР.
тових страв (до 10—15
ськово-патріотичну гру «Зір
повинні бути обговорені з
залv
для
викладачів.
— Гадаю, доцільно бу
Перша школа для талано
У
меню
відсутні
грамів).
ниця», і обов’язкові спорА. В. Гольонко, завіду де ще раз скласти заходи,
тим, щоб
найефективніше
витих дітей буде відкрита
були
соки.
плов,
зелений
тивні змагання тощо.
юча їттальнею:
організовувати третій навпродумати спільне рішен у м. Находці. Тут разом з
борщ, суп-лапша, тобто
А. Лавренко: — На інстру
чальйий семестр у майбут
— Робота їдальні неза ня г р у п и «НК» і профко
ними навчатимуться їх р о 
те,
що
записано.
У
їдаль
ктивних зборах, та й на наньому.
довільна з різних ПРИЧИН. му, поставити до відома
весники з Китаю, Японії,
ні — брудно, немає сан
Є й об’єктивні. Нам не ректорат.
Кореї.

Літо у піонерському
галстуку

Цікаво
про
педагогіку

ПРО ТЕ,
ЩО
ХВИЛЮЄ

ЗО ТРАВНЯ 1989 р.
СВОЇЙ
лекційній
практиці мені дово
дилося стикатися із багаточисленними питання
ми, пов’язаними із так
званими «білими пляма
ми» історії. Частіше всьо
го питають: чому радян
ські люди, як «загіпноти
зовані», вірили в закон
ність і правильність ста
лінських репресій? Чи бу
ли сміливці, що виступали
проти сталінського режи
му? Відповіді на ці та ін
ші питання можна знайти
в багатьох
публікаціях
останнього часу. Чимало
можна дізнатися із спога
дів людей, які жили під
час сталінщини. Дещо па
м'ятаю і я.
Дивне, але факт: в
країні лютували органи
НКВС (тюрми, v табори,
масові розстріли невин
них людей), а тим часом
радянські люди співали:

У

От Москви до самих
до окраин,
С южньїх гор
до северньїх морей
Человек проходит как
хозяин
Необт>ятной Родини
СВОЄЙ...

Широка страна моя
родная.
Много в вей лесов,
полей и рек.
Я другой такой страви
не знаю,
Где так вольно дишит
человек
А коли йшов процес
винищення
командирів
Червоної Армії, червоноармійці в строю співали:
Гремя огнем, сверкая
блеском стали,
Іїойдут машини
в яростний поход,
Когда нас в бой пошлет
товарищ Сталин
И первьій маршал*
в бой нас новедет.
Закономірно
виникає
запитання: чому такий па
радокс? Справа у тім, що
переважна більшість радянських людей вірила у
непогрішність Сталіна. Се
ред них був таким і я. На
віть коли М. С. Хрущов
розвінчав культ Сталіна,
коли
появилися багатоЧЦСТТЄНЯІ- JM aTPnJJLTO
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'сюди) надзвичайно пощас
тило, go, крім чудового при
родного
ландшафту,
тут
прекрасна матеріальна база,
чого аж ніяк не можна ска-

РАДЯНСЬКИЙ

ці життя захворів пара сідах можна було сміливо
нойєю, Раніше, мовляв, переконувати радянських
був великим і мудрим, а людей в навислій загро
ось потім важко занеду зі.
Значною мірою це бу
жав. Вважаю, що це все
нісенітниці,
породжені ло логічно і вірно. Тому
бажанням пвкірних слуг люди вірили в те, що ре
якось виправдати себе у пресовані є справжніми
ворогами народу (шпигу
власних очах.
нами,
диверсантами
і
ІПовторюю, до розвін
т.
д.).
Віру
в
правдивість
чання культу, в основній і обгрунтованість репре
своїй масі, трудящі краї сій вселяли і «чистосерни вірили Сталіну. Навіть
талановитий
радянський дні» зізнання обвинуваче
драматург,
новообраний них. Р. Засс у статті «Ста
лін: страх і ненависть»
відповідальний секретар
правління Спілки письмен (див. журнал «Жовтень»
№ 9, 1988 рік) пише, що
ників України О. Корній
Сталін обіцяв зберегти
чук, виступаючи під час життя, якщо вони зізна
святкування
2 0 -ліття ються, ще є агентами між
«Сталінської»
конститу народної реакції і діяли
ції, говорив: «1937 рік у змові з гестапо з метою
радісний для нас тим, що вбити Сталіна 1 захопити
в цьому році народ і його владу. Це, мовляв, послу
згуртуванню світо
караюча рука — славна жить
вого пролетаріату і справі
радянська розвідка, очо світової революції. При
лювана сталінським нар цьому Сталін давав гаран
комом Єжовим, розгроми тії, що ні вони, ні члени
ла фашистські
гнізда їхніх сімей не постраждазрадників і злющих воро ють. Приречені ще після
гів народу, троцькістів, суду вірили в слово Ста
бухарінців, націоналістів... ліна і думали, що перед
Славний народний комі стратою з допомогою те
саріат внтурішніх справ атрального акту їх поми
допоміг письменникам Ук лують. Але, але...
раїни очиститися від під
Свою раль зіграли і
лої троцькістсько-аверба- тортури, застосовувані до
\ СТОРІНКИ НАШОЇ ПАМ’ЯТІ

ПЕДАГОГ

Для Юри Угринюка, студента історично
го факультету минув перший рік навчання
в нашому інституті, куди він прийшов від
разу після служби в лавах Радянської Армії
(виконував інтернаціональний обов’язок у
Демократичній Республіці Афганістан).

ворогів робітничого класу
і колгоспників? Р К ВКП(б)
вважає, що методи фізич
ного впливу повинні, як
виняток, застосовуватися
по відношенню до відомих
і оголошених ворогів на
роду і розглядатимуться в

Всього рік... У ж е рік... Це багато і вод
ночас мало. Надто мало, щоб забути
людське обличчя війни... Багато, якщо по
рахувати нових друзів, яких знайшов в інсти
туті місяці наполегливого навчання.
На знімку: Ю рій Угринюк.
1
Фото В. Боб’ яка.

И лжесвидетельствуй
во имя,
И зверствуй именем
вождя...
Так, були
донощики,
були катюги, були сліпо
віруючі в Сталіна, але й
були люди, які, ризикуючи

Назавжди правду зберегти
хівської націоналістської
агентури, яка ще до не
давнього часу маскувала
ся і шкодила у спілці пи
сьменників».
Акин
XX
сторіччя
Джамбул Джабаєв напи
сав у своєму вірші «Зни
щити»:
«Фашистских ублюдков,
убийц и бандитов—
Скорей зту черную
сволочь казнить.
И чумнне трупн, как
падаль зарить...».
Чому люди так щиро
вірили в те. що у нашій
»»у«о.У.чі_tiny _
З

звинувачуваних. Про це цьому випадку як допусти
свідчить лист Сталіну із мий і правильний метод.
тюрми легендарного героя
Під тортурами визнали
громадянської війни, чле себе винуватими і були
на ВЦВК, тричі нагород розстріляні в 1937— 1940
женого орденом Червоного роках відомі діячі партії
Прапора Ковтюха, ареш і держави Бухарін, Критованого у 1937 році (у ленко, Акулов, Радек, Чу
книзі
Серафимовича бар, Бубнов, Єнукідзе, Го«Залізний потік» він по лодід, Сулімов та інші,
казаний під прізвищем талановиті воєначальники
Кожух), («Правда» за 7 Тухачевський,
Єгоров,
жовтня 1988 року). Ось Блюхе]», Гамарник і ба
що він писав: «Я той Ко гато багато інших. Тільки
жух, який із- 60-тисячною з травня 1936 по жовтень
масою біженців, їх жінок 1938 року було репресо
і дітей, напівроздягнута- вано 40 тисяч, чоловік війTtrimA пАПЛРЮ пліт’ иоттлг'га'гиі.г»
-П-- -- - —- - “ 1’ тттл ( ___,____ J1VWUUU,. „ ■тг~

П рв Д С Т а»п п п и т

іГжзтД©
анції4_а вже лекці я «Методика трудового
виховання», яку нам читала
представник облпрофради,
не зовсім прийнятна, на мій
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своїм життям і життям
своїх близьких, 1^6 могли
примиритися із ./сталінсь
ким деспотизмоїм’. Вони
боролися, вони не мовчали.
В журналі
«Юность»
№ 11 за 1988 рік опублі
ковано «Звернення до всіх
членів ВКП(б)», складене
в 1932 році
підпільним
союзом. Створили
союз
М. Н. Рютін, член партії
з 1914 року, колишній
секретар Краснопресненського райкому партії в
Москві,
В. Н. Каюров,
член партії з 1900 року,
«сріг::::::: - групи

іі(К і і/і/Ю 'л'&і' ч

‘

ються' саме ту її' Вони не*одноразово жаліються на
несмачні і холодні перші
страви, недоварений горох

В шу сказати, що неподобств
Впадає v вічі
в вистачає.
| антисанітарний стан умиу CIA ijatu uaA mav.vuvi
тивний співучасник репре
бе- визволила Сталінград від рах! 500 тисяч в’язнів з
інформації, лекціях,
сій К. Є. Ворошилов).
білих... За що гину, і на допомогою кирки і тачки
віщо така жорстока роз за 2 0 місяців' пробили
права зі мною — не знаю. Біломорсько - Балтійський
Я зі сльозами закінчую і канал імені Сталіна: «Пар
надіюсь, що ви врятуєте тія ніби підхльостувала
моє життя...». На слідстві країну, прискорюючи її
до Ковтюха були застосо біг уперед», скаже про
вані тортури, а затим він цей час Сталін, вже роз
був розстріляний. У 1956 глядаючи себе і партію як
році Ковтюх був реабілі єдине ціле. Уже в цей пе
тований.
ріод багатьох «підхльос
Відомо, що Сталін у тували», не в переносно
1937 році від імені ЦК му, а прямому значенні.
ВКП(б)
дав
органам Більшість великих будов
НКВС вказівку застосову п’ятирічки йде з допомо
вати фізичні впливи до гою праці ув’язнених. З
арештованих. У 1937 році часом цей рабський труд
в телеграмі
ЦК партії набуде таких масштабів
Сталін вимагав і від цен (трагічний рахунок веде
тральних комітетів союз ться на десятки мільйо
них республік, крайко нів), що його доведеться
мів,
обкомів, наркомів враховувати в начерках
внутрішніх справ обов’яз державних планів.
У період сталінських
ково застосовувати такі
репресій радянські люди
міри й .надалі.
В доповіді М. С. Хрущо були охоплені страхом,
недовір’ям
ва на XX з ’їзді партії на підозрілістю,
водиться такий факт: ЦК одне до одного. Широко
доноси.
ВКЩб) пояснює, що за практикувалися
стосовування методів фі Про цей період добре на
писав відомий радянський
зичного впливу в практи
ці НКВС, починаючи з поет О. Твардовський (йо
го вірш «По праву пам’я
1937 року, було дозволе
но ЦК ВКЩб). Відомо, ті» був написаний у 1954
що всі буржуазні розвід році і опублікований в
ки застосовують методи журналі «Знамя» № 2 за
фізичного впливу проти 1987 рік).
представників соціалістич ...Ясиа задача, дело
ного пролетаріату 1 при
свято—
цному застосовують ці ме С тем — к вмсшей цели
прямиком
тоди в найгидкішій формі.
Ця симпатична дівчина — студентка факультету під
Виникає питання — чому Предай в пути родного
готовки вчителів початкових класів групи ПФМ-25 Надя
соціалівтачні органи дер
брата
Бердій. Надія не тільки добре вчитьая, але й старанно
жавної безпеки мусять бу И друга лучшего тайком
виконус комсомольські доручення. Вона — політінфорти більш гуманними сто И душу чувствами
матор групи.
людскнми
совно до скажених аген
На знімку: Надія БЕРДІЙ.
тів буржуазії і заклятих Не отягчай, себя щадя.
Фото В. Боб'яиа.

фана»
Т. Іванова (ж.
«Огонек» № 34 за 1988
рік). У 1935 році сатра
пи Сталіна спробували за
лучити до написання сце
нарію першого процесу
проти Зінов’єва і Камене
ва одного із фундаторів
радянської контррозвідки
Артузова. Відкидаючй з
гнівом цю спробу, він за
явив: «Я проти своїх не
воюю, ворогів достатньо».
Будучи- під арештом, А р тузов перерізав собі вени
і кров’ю написав на про
стині, вивісивши її умира
ючим у вікно
камери:
«Кожен більшовик, вірний
ідеям ленінської револю
ції, зобов’язаний при пер
шій же можливості викри
вати Йосипа Сталіна, зрад
ника справи
комунізму,
сатрапа, мріючого
про
державу єдиноосібнвї ти
ранічної диктатури!».
Були сміливі люди й се
ред школярів і студентів.
Із преси відомо, що в
1947— 1948 pp. син дру
гого секретаря Воронежського обкому партії Батуєв організував
КПМ
(комуністичну партію молодіНз числа учнів 9 кла"fcv.’ iunn wi rui
2G1
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крити гриль-бар', ■будувати
н о в у їдальню,
Г. Д. Ярушевич, завідуючий соціологічною лабо-

_сацей
мовільно
порушив
строк, то він повинен повернути- державі кошти, ви-

ли моттодий сг,сща;г.ет-
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У зверненні, на початку
якого написано, «Прочи
тавши, передай іншому»,
йдеться «...Вчення Маркса
і Леніна Сталіним і його
клікою безсоромно спо
творюється і фальсифікує
ться. Ні один найгеніальніший провокатор для заги
белі пролетарської дикта
тури, для дискредитації
ленінізму не міг би приду
мати нічого ліпшого, г ніж
керівництво Сталіна і*його
зграї. Партійні та робіт
ничі
маси
зобов’язані
врятувати справу більшо
визму, вони зобов’язані
взяти свою долю у власні
руки. Сталін та його клі
ка не можуть добровільно
піти зі своїх місць, тому
вони мають бути усунені
силою...».
Цей союз — союз за
хисту Ленінізму — був
частиною ВКЩб) і не мав
інтересів інших від інте
ресів партійних мас і ро
бітничого класу. Він. на
впаки, хотів лише послі
довніше і рішучіше ви
словлювати і захищати ці
інтереси. Він
|протиставляв себе партії, а про
тиставляв себе сталінщині.
За доносом у 1937 році
всі організатори «Союзу
марксиетів-ленінців»,
у
тому числі автор звернен
ня, були арештовані, ви
ключені з партії і репре
совані.
Вражаючий факт наво
дить у своїй статті «Зір
ка дружини сусіда Митрв-

ли заарештовані і засуд
жені на 5 — 10 років ув’яз
нення.
Створювалися й
інші
марксистсько - ленінські
організації: «Гурток марк
систської думки», «Ленін
ська спілка
студентів»,
«Спілка молодих ленін
ців» та ін.
Зараз щира, не пере
кручена ленінська думка
вже не є надбанням не
значної групи людей. Ши
риться перебудова.
На
род все впевненіше бере в
руки свою долю, виходить
з-під преса адміністратив
ної машини, що підмина
ла під себе принципи ле
нінської революції. Рішен
ням XXVII з ’їзду КПРС,
XIX партконференції ви
значені напрями реформи
політичного життя,
по
дальшого нашого відходу
від сталінщини. Однак ми
не маємо права нічого за
бувати. Забути, це озна
чає повторити. Тому в
зростанні своєї політич
ної та суспільної свідо
мості ми маємо й надалі
вивчати ті гіркі уроки,
які нам дала потворна адмійістративнаі сталінська
система.
А. ЧОРНИИ.
Доцент кафедри історії
КПРС, кандидат

істо

ричних наук, член пар
тії з січня 1943 року.
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РАДЯНСЬКИЙ

ПЕДАГОГ

ЗО ТРАВНЯ 1989 р.

МЕНЕ В СІМ’Ї ВЕЛИКІЙ...»

письм енник

у

га зеті

ІННІШШИШІИНІИІІШНГ

Т. Г. Шевченко
Доле моя, доле.
Ти. мов камінь, гола.
Перелітним птахом
Блудиш понад шляхом!.
Аж сміються люди:
Суди-пересуди.
Цвіт, ясний напрочуд.
Впевнено затопчуть.
Станеш, мов тополя.
Край чужого поля.
Схилишся додолуї..
Доле ж моя, яоле.
II
Ой калинонько зігнена.
Україно, моя (нене.
Обступили тебе грізно
Мури царськії, залізні.
Висихають твої соки.
Правда спить,
як вбитий сокіл.
А в бандури
й струни рвані.
І мовчить вона
в кайданах.

Славу ув’язнили.
Тільки я в степу зостався
Стерегти могили.

(Продовження. Поч. у № 19).

IV
Невмирущий брате-степе.
Ти від неба ширший.
Гонить мій благенький
шепіт
Сині хвилі тирси.
Я молюся за Украйну
До твого безмежжя
І будую в слові тайно
Незнищенну вежу.
Щоб нікому більш
не кланявсь.
Світлі мав пориви
Із талантом безталання
Рід мій чорнобривий.

Щоби стало в долі прясла
Вічність нам напрясти.
Аби співанка не гасла
Ні в горі ні в щасті.
III
Гей. у серці, наче в полі. Хай дивуються (таїни
В космосі далекім.
Посходили маки.
Як на рідній Україні
Де лежать святої волі
Співається легко.
Діти-гайдамаки.
Воювали, мов співали,
З вірою та свистом.
Вихором протанцювали
Та й опали листом.
Край без лицарів
розпався.
КОНСУЛЬТАЦІЯ

ВНЕСЕНО
3NIHH
Чула, що в пенсійне
забезпечення працівників
науки буде внесено зміни.
І. СЕМОНЕНКО,
На це запитання ми по
просили відповісти заві
дуючу відділом соціально
го забезпечення міськви
конкому Г. С. ТИМЧЕНКО.
— Дійсно, часткові змі
ни в нарахування пенсій
працівникам науки будуть
проводитися з 1 вересня
1989 року згідно з постаг
новою ЦК КПРС, Ради
Міністрів СРСР і ВЦРПС
від 13 березня 1987 року
№ 329 «Про підвищення
заробітної плати праців
ників вищих учбових за
кладів».
Починаючи з 1 верес
ня 1989 року, нараху
вання пенсій по старос
ті професорам і доцен
там. які працюють у ви
щих учбових закладах, бу
де п р о в о д и т и с я з розра
хунку 40 процентів посадо
вого окладу при наявності
відповідного стажу роботи
для чоловіків І ЖІНОК (в
тому числі не менше 10
років на посадах професорсько-викладац ь к о г о
складу, з них не менше
5 років на посадах профе
сорів і доцентів), але не
вище 220 карбованців для
професорів і 160 карбо
ванців в місяць для до
центів.
Професорам, докторам
наук і доцентам вищих на
вчальних закладів та інсти
тутів (факультетів) підвив
щення кваліфікації і пе
репідготовки кадрів до
зволено при переході на
пенсію вести тут викла
дацьку p o 6 o Tv згідно з
терміновим ДОГОВОРОМ з
оплатою, що не перевищує
0,25 окладу штатної по
сади, або погодинною опла
тою але не більше 350
карбованців на місяць ра
зом з пенсією. Зазначе
ний п о р я д о к виплати пен
сій введено з моменту
прийняття постанови.

Василь МОРОЗ.
Студент V курсу філо
логічного факультету,
учасник республікансь
кої наради молодих лі
тераторів.
ТАКА проблема, як ви
дно із звертань чнта<гїв
газети, хвилює багатьох.
А чи, справді, можна ви
лікуватися без ліків?
Це запитання ми пере
адресували головному лі
кареві обласного Центру
здоров’я В. Я. Іваеіву. І
ось що почули:
—» 3 усією відповідаль
ністю
стверджую: так!
Вітчизняна практика до
вела це. Більше того: ма
ємо власне переконання
— діяльність кооперативу
«Життєва мудрість» при
нашому Центрі здоров’я:
десятки людей вже лікува
лися тут без застосуван
ня ліків. Справа не нова
— здавна народні уміль
ці допомагали л немічним
травами і вмілими руками.
Віда, що ми довго нама
галися не помічати тих.
хто може допомогти без
ліків.
Доречно сказати,
що відома методика В. Кас’яна в кооперативі освоє
на і з успіхом застосову
ється. Почувши про «Жит
тєву мудрість», зверта
ються до прикарпатсь
ких умільців з інших
областей України.
Звилайно. Постараємося їм
допЬмогти. як і всім,
хто прийде до коопера
тиву.
— Що цікавить людей
найбільше?
— У кооперативі ліку
ють усіх — незалежно
від віку. Ліки застосовує
мо хіба для натирання.
Решта — вмілі руки. Го
ловна увага — тим, хто
хворіє суглобами, відкла
денням солей. Приходимо
на допомогу, якщо є хво-

Ця меморіальна дошка відкрита на будинку № 1
по вул. Шевченка в Івано-Франківську на честь
175-річчя Великого Кобзаря.
Фото І. Тимінського.
чаток. Отже, вроджені чи
набуті хвороби хребта,
ускладнення після травм,
вправлення дисків — ^ с е
під силу нашим спеціаліс
там.
роби хребта — справді,
скільки скалічених доль
через це, особливо, в дів♦ ЦЕ

л

ЦІКАВО

і к

т

т

БЕЗ ЛІКІВ
Звертаюся і до тих,
хто має давні усклад
нення з венами і арте
ріями:
v
кооперативі
лікують їх, а також всіля
кі хвороби судин на різ
них етапах захворювання.
Виліковуємо навіть тро
фічні виразки вен, тром
бофлебіти, атеросклероз,
хворобу і синдром Рейно
тощо. Словом те, що не
піддається впливу найдефіцитніших ліків. Коопера
тив же дає гарантію виздоровлення.
— Лише перелік за
свідчує, яким широким є
діапазон д ії кооперативу.
— Так. Річ у тому, що
ми проаналізували все, що
робилось до нас, взяли на
озброєння досягнення су
часної науки і медицини.
Додам ще й таке. Після
детальних попередніх до
сліджень ми почали успіш
но застосовувати на прак
тиці метод голкорефлек
сотерапії при головних бо
лях, радикулітах, невро

З МЕТОЮ ОЗДОРОВЛЕННЯ
Студентський
профком
пропонує путівки для оздо
ровлення студентів:
1. Курорт П ’ятигорськ «Лі
сова поляна» —■ захворю
вання кістково-м’язової си
стеми. З 25 червня по 18
липня. Ціна 160 крб.
2. Курорт «Поляна» (За
карпатська обл., Свалявський р-н), органи травлення.
З 14 липня по 6 серпня. Ці
на 135 крб.
3. Курорт «Синяк» (Закар

патська обл., Мукачівський
р-н). Кістково-м’язова сис
тема. З 4 серпня по 27
серпня. Ціна 145 крб.
4. Курорт «Люблінь Вели
кий» (Львівська обл., Городоцький р-н). Захворюван
ня системи кровообігу
і
функціонального
розладу
нервової системи. З 7 лип
ня по ЗО липня. Ціна 125 крб.
Д о уваги стуДентіВІ 70 про
центів вартості путівки опла
чує студентський профком.
Заступник редактора Н.

♦СОВЕТСКИИ ПЕДАГОГ» — орган парт к о й *, рентот», профсоюзньїх номитетов и комитвта
я ке МУ
б : яно-Апямиовского
государстовнного педагоги чес
ного инстнтута и м н я В. Ствфаника. Газета вьіходит
на унраннском я ш м .

зах і невростеніях, заїку
ванні, нетриманні сечі, ку
рінні, захворюваннях ор
ганів дихання — бронхі
альній астмі, хронічних
бронхітах. Піддається та
кож успішному лікуванню
алергічний стан, гаймори
ти, сінусити. Такий дов
гий перелік веду тому, що
широкі маси населення ці
кавить саме весь діапазон
нашої роботи — ми не
очікували, що так швидко
кооператив .набуде попу
лярності. Це зобов’язує,
дає прилив нових сил.
— Знаєте, практикува
ти з цими хворобами, на
віть на побіжний погляд,
нелегко...
— Цілком вірно. Коо
ператив «Життєва муд
рість» тому й виявився
життєздатним, що до ньо
го ввійшли спеціалісти,
відомі за межами Прикар
паття, а то й республіки.
Працює в нас
відомий
травматолог Е. І. Федоркевич, спеціаліст з судин
них захворювань, хірург
М. Д. Слободян, психоте
рапевт А. Б. Заборов, умі
льці з різних видів маса
жу, траволікування. За
прошуємо бажаючих до
кооперативу
«Життєва
мудрість», до його спеціа
лістів за адресою: 284000,
м. Івано-Франківськ, вул.
Матейка, 20 щоідонеділіка, середи і п’ятниці з 17
годин ЗО хвилин до 21 го
дини. Попередній запне—
впродовж будь-якого ро
бочого дня тижня у зруч
ний для вас час по теле
фону 2-31-64.
ВІСНИК «НОВИНИ
ПРИКАРПАТТЯ».
Туристичні безплатні пу
тівки:
1. В кінних екіпажах по
Башкирії. 16 днів. З 16 черв
ня по ЗО червня. (2 путівки).
2. На турбазу «Агідель».
15 днів. З 25 серпня по 8
вересня, (1 путівка),
3. Подорож по Західному
Кавказу. 20 днів. З 7 липня
по 26 липня.
4. Подорож по Західному
Кавказу 3 проживанням на
турбазі «Світлячок». 20 днів.
З 5 вересня по 24 вересня.
(1 путівка).
Студентський профком.

треба знайти якісь особливі
кольори.
— Ярославе, ти чуєш, чи
— Уявіть собі: над ка м ’я
ти оглух? Зараз покличу
нистими берегами річки ви
сить хмара водяного пилу,
дружину, — нарешті при
— сказав Городецький. —
грозив Ж ук, — вона скоро
Хіба не вражає?
приведе тебе до порядку.
Коли Леся, Зобкін і Го
— Не варто відривати Ка
родецький рушили до буди
терину Олексіївну від справ.
нку, звідки линула естрадна
Я вже йду.
музика, Данько попросила
Ярослав послужливо про
Жука що-небудь розповісти
стягнув дівчині
вуку, вка
про бородачів. Але Василь
зуючи на протоптану в сні
тільки розвів руками, мов
гу стежку, але тут же чийсь
ляв^ не відає.
глухуватий чоловічий голос
— Моя інформація досить,
безцеремонно почав сипа
обмежена. Про Городецькоти Людмилі
компліменти.
го, кажуть, що здібний гра
Змісту слів він докладно не
фік, але поки що не визна
вловив, але чомусь одразу
ний, Зобкін — геолог. Дос
відчув неприязнь до чорно
ліджує надра Карпат. У Шебородого юнака. У житті
шорах крутиться віднедавна,
інколи так трапляється, що
їх єднає спільне хобі —
людина з першого погляду
колекціювання старовинних
викликає до себе антипа
творів мистецтва.
тію. Однак Бандурі здало
Данько хотіла ще щось
ся, що він уже колись чув
спитати, видно, цікавилася,
цей трохи дивний, ніби при
де й коли познайомився з
глушений голос, тому почав
ними Ж ук, але їй перешко
пильно
приглядатися
до
див прихід високого, в 'еле
юнака. Широкі, злегка зрос
гантному пальто, чоловіка.
лі на переніссі чорні бро
— Андрій
Марковський,
ви, холодні, глибоко посад
— поклонився прибулець І
жені Ьчі, рівний ніс, ,ніби
тут випалив: — і Городець
викликали у пам’яті спогад
кий, і Зобкін — схибленії
однорічної
давності
про
Леся хоче з кимось із йих
зустріч з ним на виставці
усамітнитись, а вони водять
екслібрисів
у
Львівській
ся, немов сіамські близню
Картинній галереї. Але зби
ки. Даю голову на відріз, ЇГ
вала з пантелику
чорна,
-цікавить любовна інтрижка.
імпозантна борода. Той, яко
Буду не я, якщо зараз не ві
го Ярослав бачив на вистав
діб’ю у цих телепнів дівчинці, був без бороди.
НУ— Мирон
Городецький,
Сказав і побіг за ними на
художник. — артистично по
вздогін. Але його тут же
клонився чорнобородий, —
гукнув невисокий, з худим
якщо ви справжній поцінуобличчіям юнак, який щойновач образотворчого мисте
з ’явився на мості.
цтва, то, безумовно, мусилм-^'
Марковський зупинився і,
кути моє прізвище.
як здалося Бандурі, від злрг
Тепер уже не могло бути
сті в нього
перекосилося;
жодного сумніву: 3 Горолице.
децьким . зустрічався
не
— В-вибачте, чи не маєте
вперше.
сірників?— заїкувато спитав
Поруч Мирона стояв тро
молодик. — Дуже хочеться?
палити.
хи нижчий, але ширший в
плечах юнак. Він теж мав
Марковський клацнув за
пальничкою, але молодик
бороду, але не чорну, а з
порухом пальців
показав,
рудуватим відтінком і гост
що просить ще й Цигарку.
рі допитливі очі. Ярослав
— Все інше маєш своєГ
раз у раз ловив на собі йо
— їдкувато спитав Марков
го вивчаючий погляд.
ський.
— Геолог. Олексій ЗобМалий
всміхнувся, алекін, — представився він і
усміх вийшов жалюгідний,
злегка підштовхнув
перед
розгублений.
собою русяву струнконогу
Далі їхня розмова приг
дівчину. — А ось її звати
лушилася, єдине, що доле
Леся Іванчук, учителька ту
тіло до слуху Бандури —
тешньої школи.
слово «собака». Коли розій
Леся манірно усміхнулась
шлися, Марковський побіг
і розповіла, що водила Годоганяти Іванчук.
родецького і Зобкіна милу
— Хто це? — Бандурі зда
ватись водоспадом. І помов
лося, “що в голосі Данько
чавши. додала:
забриніла тривога, хоч вона
— Краще було туди не
старалася нічим не виказати
ходити.
її.
— Чому? — поцікавилася
— Він же представився
Людмила.
— Андрій Марковський. По
— Бо наша
екскурсія
мітна, якщо так можна вис
ледь не закінчилася бійкою,
ловитися, фігура у районно
— пояснила Леся.
му центрі.
Самодіяльний
І хоч Зобкін робив ї й зна
композитор. Чудовий співак.
ки, щоб мовчала, вона все
Вечорами грає на електро
таки розповіла про зустріч
гітарі у ресторанному ор
з двома юнаками. У
них
кестрі, — пояснив Жук. —
була кінокамера, і вони хо
Мав уже три дружини. Лю
тіли її зняти на плівку. Оле
бить попліткувати.
Харак
ксію це не сподобалось, то
тер — непокірливий, сваві
му порадив хлопцям йти
льний. Малого бачу вперше.
своєю дорогою. Але ті, об
— Навколо тебе, Василю,
разившись, полізли до бій
в’ються
одні митці.
Чи*
ки.
не претендуєш на роль ме
цената?
— Той, що з кінокаме
рою, одягнутий в строкату
Ярослав звертався до Ж у
куртку? — спитав Бандура.
ка, але дивився на Людми
Леся підтвердила, здиву
лу. Хотів збагнути, яке вра
вавшись, звідки він знає. І
ження справлять на неї йо
тут же додала:
го слова, даючи дівчині зро
— Боюсь, що конфлікт
зуміти, що її теж зараховує
ще не закінчено. Той
у
до служителів мистецтва.
строкатій куртці ясно
на
— Дарма кепкуєте, — до
тякнув, що жарти з
ним
рікнула Бандурі, — Василь
кепські.
Семенович справді заслуго
їй не відповів ніхто, а Го
вує, аби його так величали...
родецький
похвалився,
Незабаром у цьому переко
що після Нового року має
наєтесь.
намір змалювати водоспад.
— Не легка це затія, —
Р. КОРИТКО.
зауважила Данько. —
Тут
(Далі буде).
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