
22 жовтня відбулася профспілкова звітно-виборна 
конференція нашого інституту. Із звітною доповіддю 
виступив голова місцевкому О. М . Кузьмін. Заслухано 
також доповідь ревізійної комісії, з якою виступила 
Г. 3. Олійник.

Головою місцевкому профспілки обрано В. М. Ре« 
бедайла, заступниками: з виробничо-побутових питань 
О. В. Дупляка, по оргроботі О. О. Риськова, по ідей
но-виховній роботі А. В. Шевченко.

Нижче подаємо виклад звітної доповіді місцевого 
комітету інституту.

Перед профспілками 
X X V I з ’їзд  К П Р С  поста-вив завдання дальшого вдосконалення організаторської і виховної роботи в трудових колективах, поліпшенні соціалістичного змагання. У  нашому інституті соціалістичне змагання проходило під знаком якісного виконання всіх показників, запланованих на десяту п’ятирічку. Були розроблені додаткові соціалістичні змагання па честь X X V I з’їзду партії.Соціалістичним змаганням було охоплено всі факультети, кафедри та інші підрозділи інституту. Форми і методи керівництва змаганням постійно вдосконалювалися, в минулому році було розроблене нове «Положення про соціалістичне змагання» на основі яркого підсумки змагання проводились окремо між спеціальними, загальноінже- нерними, загальнотехнічни- ми кафедрами, а також кафедрами суспільних наук. Все це дало змогу об’єктивніше оцінювати роботу всіх підрозділів.Факультет, якому присуджувалось перше місце, нагороджувався перехідним Червоним прапором. За підсумками роботи минулого року ним нагороджено факультет автоматики та обчислювальної техніки, який уже неодноразово займає перше місце по інституту.Серед кафедр слід відзначити кафедри автоматики та інформаційно - вимірювальної техніки (зав. кафедрою проф. Маліков В. Т .), електроних приладів (проф. Осадчук В. С .) , технології і автоматизації машинобудування (доц Не- мировський І. А .}, обчислювальної техніки (проф. Стахов О. П .) ,Продовжувалося впровадження обчислювальної техніки в учбовий процес. Минулого року одержано кілька обчислювальних машин нових марок, що дало змогу значній кількості студентів використовувати їх при виконанні курсових робіт і дипломних проектів.Н а базі дослідного заводу створено спеціалізоване конструкторське бюро «М одуль», що дає змогу конструкторські розробки доводити до дослівних зразків, а це значно "прискорює впровадження досліджень у виробництво.При підведенні підсумків всесоюзного соціалістичного змагання серед вузів країни наш інститут за ви сокі показники в учбовій і науковій роботі в 1980 р. і в цілому за п’ятирічку нагороджений Почесною Грамотою Мінвузу С Р С Р  і Ц К  Профспілки працівників Вищої школи і наукових закладів, а за 1979 рік —- Почесною Грамотою Мінвузу республіки.

Чотирьом членам нашого колективу вручено урядові нагороди. Орден Трудового Червоного Прапора вручено ректору інституту, професору І. В . Кузьміну, орден «Знак Пошани» — професору Малікову В. Т., медаль «За трудову доблесть» доценту  Налбандя- ну Д . Б ., медаль «За трудову відзнаку» — бригадиру сантехніків Занічковсько- му Т. В.За високі виробничі показники і активну участь у суспільному житті за звітний період Ленінськими ювілейними грамотами нагороджено 52 чоловіка, знаком «Ударник X  п’ятирічки» — 10 чоловік, «П ереможець соціалістичного змагання» — 52 чоловіка. Занесено в книгу Пошани 25 чоловік, на обласну дошку Пошани занесено професорів нашого інституту В . Т. Малікова і О . П . Ста- хова.В центрі уваги місцевий комітет профспілки тримав учбово-методичну роботу. За звітний період викладачами інституту розроблено 1200 різних методичних матеріалів, з них близько 400 опубліковано. Понад 120 викладачів підвищили свою методичну майстерність на постійно- діючих інститутських семінарах. Щороку проводяться конкурси на кращого лектора, а також науково- методичні конференції, в роботі яких бере участь значна частина викладачів.Однак слід сказати і про недоліки. Профспілкові організації машинобудівного і енергетичного факультетів не провели конкурсу на кращого лектора, деякі кафедри не виконують плану перепідготовки викладачів. У  1980 році інститут не виконав плану випуску спеціалістів. Не забезпечили вчасну підготовку методичної літератури для студентів - заочників кафедри РТП , енергетики, обчислювальної техніки, ТАМ  та інші. А  декан по заочній освіті В. С . Білоусов замість вжиття енергійних заходів щодо згаданих кафедр лише пасивно фіксував ці негативні явища.Колективом інституту проводиться значна наукова робота. Обсяг госпдого- вірних робіт доведено до5,5 мільйонів карбованців. Економічний ефект від впровадження наукових розробок у 1980 році досяг7,6 мільйона карбованців, а в нинішньому році повинен досягти 9 мільйонів.

Значна кількість викладачів успішно працює над дисертаціями. За звітний період захищено 2 докторські і 26 кандидатських дисертацій, діє аспірантура з 10 спеціальностей, в цільову аспірантуру направлено 29 чоловік, в річну аспірантуру — 3 чоловіка, 5 викладачів одержали творчі відпустки для завершення кандидатських дисертацій.Велику увагу профспілкова організація приділяла виховній роботі. Жоден випадок порушення трудової дисципліни і правоиоряд- ку не пройшов непоміченим. В результаті проведеної профілактичної роботи дещо зменшилася кількість порушень громадського порядку.Однак на машинобудівному, радіотехнічному, факультеті автоматики і обчислювальної техніки, в С К Т Б  «Модуль», в адміністративно - господарській частині кількість правопорушень ще досить значна, В число порушників громадського порядку потрапили викладач кафедри фізвиховання Ковтонюк, співробітник кафедри обчислювальної техніки ФІ‘ ліпович, співробітники господарської частини Курінний і Костюк, працівники СК Т Б  «Модуль» Бортновсь- кий, Шаповалов, Нарожний, двічі відвідав медвитверезник студент машинобудівного факультету Аношкїн.Такі ганебні факти мали місце тому, що на факультетах, у підрозділах інституту ще недостатній рівень планомірної роботи по зміцненню правопорядку, недостатньо працюють товариські суди, громадські організації.Значний досвід виховної роботи серед студентської молоді набули куратори. Серед кращих слід назвати О. А. Костюка, А. Ф. Анд- жієвського, В. Д . Дупляка, Ф. С . Кучанського, А  М. Гель, Н. П . Красиленко, О. А. Мисюру. Досвід їх роботи заслуговує схвалення і популяризації.Регулярно проводилося навчання профактиву і громадських інспекторів по охороні праці. План роботи комісії по охороні праці виконаний цілком, але є ще й недоліки. Через недостатню вимогливість систематично зривалися строки перевірки стану охорони праці на машинобудівному і радіотехнічному факуль

тетах, в А ГЧ . Адміністрація ще не забезпечила нормальне освітлення в більшості аудиторій головного корпусу, не підтримується нормальна температура в приміщеннях у зимовий час.Значну роботу проводить комісія соцстраху. Однак втрати людиноднів все ще великі, особливо із-за простудних захворювань. Відрадно, що в інституті постійно знижується травматизм.За звітний період відпочили і зміцнили своє здоров’я 662 викладачі і співробітники інституту.В інституті постійно діє школа навчання профактиву. В результаті проведення різноманітних форм навчання в кожному семестрі поповнювали свої знання 170— 180 профспілкових активістів.За короткий період наш інститут значно зміцнив свою матеріальну базу. Були побудовані і введені в експлуатацію студентський гуртожиток № 4, навчальний корпус ІБФ , ауди- торний блок Ф АОТу, малий аудиторний корпус, закінчується будівництво 90- квартирного житлового будинку для викладачів і їдальня на 530 місць. Розпочалися роботи по будівництву ще одного гуртожитку, кооперативного житлового будинку, розширюється спортивно - оздоровчий табір, закінчений проект 9-поверхового адміністративного корпусу, будівництво якого буде розпочато в 1982 році.Місцевий комітет повинен спрямувати зусилля колективу на ліквідацію всіх недоліків, на успішне виконання взятих соціалістичних зобов’язань.

На кафедрі автоматики і інформаційно - вимірюваль- ної  техніки створено всі

Доценту кафедри вищої математики Кудріну Борису Георгійовичу 28 жовтня виповнюється 60 років, з них 10 років невтомної і наполегливої праці віддано навчанню і вихованню студентів нашого інституту.А починався його трудовий шлях після закінчення Середньоазіатського університету в грізний 1944 рік. Працював учителем математики в середній школі, викладачем в технікумі, асистентом кафедри математики і механіки. Успішно закінчив аспірантуру і захистив дисертацію.Згодом працював доцентом кафедри вищої математики, завідуючим кафедрою і водночас деканом фізико - математичного фа

За останній час наш інститут одержав змогу здійснювати підготовку науково - педагогічних кадрів через власну аспірантуру.Вж е тепер в аспірантурі навчається 21 чоловік. Минулого року відбувся перший випуск десяти аспірантів, з числа яких захистили кандидатські дисертації Ю . Скидан, А. Басюра, П . Кулаков, А . Азаров. Крім того рекомендовано до захисту дисертації А . Колесника, Р. Крупо- дерова, І. Дударя.Ефективність аспірантури досить висока, що пояснюється перш за все належною вимогливістю до відбору кандидатур в число аспірантів. ЗараховуютьсяЗАПРОШУЄЩ об допомогти молоді звернути увагу на головне, визначальне в міжнародному житті, ідеологічній боротьбі обком комсомолу і обласне управління кінофікації створили політичний кіноклуб «Акценти».Мета кіноклубу — із великої кількості подій, фактів, цифр, думок акцентувати, висвітлити, підкреслити саме головне, саме важливе, А тому, кіноклуб отримав назву «Акценти».Засідання кіноклубу будуть проходити щомісяця в кінотеатрі «Росія».ЗО жовтня о 20.00 відбудеться урочисте відкриття політичного кіноклубу і перша передача «Неофашизм — загроза людству».

умови для навчання студентів. Лабораторії обладнані найновішою технікою.

культету. Борис Георгійович сполучає в собі високу вимогливість до себе і до колег по роботі, до студентів і разом з тим це весела, життєрадісна людина.Велика працелюбність, постійна копітка робота з молодими викладачами і студентами, невгамовність, пошуки нового в методиці викладання древньої І такої вічно нової науки, як математика. Творчий доробок Бориса Георгійовича складають 26 надрукованих наукових праць з спеціальності. Окрім того він є автором багатьох ліричних віршів, що розкриває ще одну рису щедрої душі нашого колеги. Б. ГР И Г А ,

перш за все особи, що мають попередній науковий доробок, склали кандидатські екзамени, мають надруковані праці.З числа випускників інституту до аспірантури рекомендуються лише ті, хто під час роботи в студентських семінарах і над дипломними дослідженнями розробляли перспективні, актуальні проблеми, досяглії певних успіхів і проявили здібності до самостійної творчої роботи.Серед кращих претендентів на звання науковця, викладача вузу можна назвати І. Коца, Д . Ободника, Ю . Сторожука, Я . Темченка та інших.КІНОКЛУБВ цій передачі кадри кінохроніки познайомлять глядачів з історією зародження фашизму, дискотека «Глобус» виступить із спеціальною програмою «Сповідь фашистського ката», в якій розповість про звірства фашизму; лектори обкому комсомолу повідомлять про створення і діяльність неофашистських організацій. На закінчення передачі буде показано художній фільм «Життя пре- красне» спільного виробництва Італії та С Р С Р .Кожний студент може відвідати цікаві передачі кіноклубу, завчасно купивши абонемент в комітеті комсомолу.
М . ІЛ Ь Ч У К ,член ради кіноклубу.

На знімку: студенти проводять математичне моделювання технологічних процесів.

А . Ц И С А Р .

ГІДНЕ ПОПОВНЕННЯ

ЮВІЛЕЙ ВЧЕНОГО

головні завдання профспілок



2 стор.' «ЗА ІНЖ ЕНЕРНІ КАДРИ» 24 жовтня 1981 року.

Народний контроль діє

Дозорці завжди на посту
Групи народного контролю нашого інституту об’єднують у своїх рядах понад 150 дозорців . У  складі головної групи створено шість секторів, які покликані контролювати хід навчальної, наукової роботи, займатись перевіркою адміністративно-господарської діяльності, організацією побуту, розглядом скарг та листів трудящих.Удосконалення стилю, форм та методів роботи груп народного контролю, що проводиться під керівництвом партійного комітету інституту та партійних бюро факультетів і підрозділів, веде до підвищення бойовитості і авторитету груп, результативності перевірок, що ними проводяться.На рахунку інститутських дозорців чимало добрих справ, які стали невід’ємною часткою здобутків всього колективу.Так, ефективно працює учбовий сектор головної групи, який очолює Б. І. Мокін. За матеріалами перевірки цього сектору було видано наказ по інституту «Про випадки порушення порядку оформлення екзаменаційних відомостей в зимову сесію 1980—81 навчального року» від ЗО березня 1981 року. Як результат цієї роботи — значне зниження випадків, вказаних порушень під час останньої літньої сесії.Народні дозорці в своїх актах перевірок неодноразово вказували на аварійний стан лекційного залу № 1. І слід віддати належне керівникам господарської частини—в даний час

проводиться повна реконструкція лекційного залу, здійснюється не тільки капітальний ремонт і естетичне оформлення його, але й, нарешті, проводиться обладнання залу новими засобами технічного навчання.За матеріалами перевірок видано наказ по інституту «Про порушення використання спецавтомобілів на кафедрах ТАМ  і ААГ», в якому завідуючих названими кафедрами зобов’язано роботу автомобілів і використання їх спецобладнання для наукової та учбової роботи чітко планувати і вести облік використання вказаної техніки.На жаль, не завжди виконуються не лише рекомендації, але й накази ректора інституту. Так, на підставі перевірок стану вентиляційної системи інституту, проведеної народними контролерами, було видано наказ № 248 від 10 липня 1981 року «Про заходи по забезпеченню вентиляц і ї  приміщень», в якому проректора по А Г Ч  Тарануху О. І. зобов’язано розробити план заходів по відновленню системи примусової вентиляції в учбових корпусах № 1 та № 2, призначити осіб, відповідальних за збереження і експлуатацію системи примусової вентиляції та вивчити питання про влаштування системи примусової вентиляції в прибудові до учбового корпусу № 2.Всю цю роботу наказано виконати до 1 вересня 1981 року. Зараз уже жовтень, але наказ не виконано ні

по жодному з його пунктів. Керівництво А Г Ч  посилається на найрізноманітніші труднощі і причини. Як тут не згадати, що хто хоче працювати, той шукав можливості, а хто не хоче — той шукає причини.Неодноразово проведеними перевірками встановлено, що часто спостерігаються випадки, коли електричне світло горить в аудиторіях і адміністративних приміщеннях в світлі години дня, що в приміщеннях кафедр і лабораторій не передбачено місцевого ос  вітлення на робочих місцях , що в бібліотеці незадовільно виконано монтаж освітлювальної мережі, ще використовуються не ефек- . тивіні світильники з лампами заниженої потужності.Таке безвідповідальне ставлення до використання електроенергії призводить до значних її перевитрат. І хоч працівники А Г Ч  звітують про економію електроенергії, тут буде слушно зауважити, що у нас використовуються ще далеко не всі резерви.Зовсім недавно опублікована постанова Ц К  К П Р С  і Ради Міністрів С Р С Р  «Про посилення роботи по економії і раціональному використанню сировинних, топливно - енергетичних і інших матеріальних ресурсів». Уже прийшла осіння пора з її холодами і похмурою погодою, тому від ранку д о вечора в приміщеннях інституту яскраво горять електричні лампи, підігрівають службовців потужні електричні нагрівальні прилади. Народні контро

Майже три десятиріччя відслужив у рядах Збройних Сил країни Василь Іванович Салімовський. Крокуючи під ворожим вогнем до перемоги у Великій Вітчизняній війні він здобув 13 бойових нагород. Нині полковник запасу добросовісно трудиться у нашому інституті, працює завідуючим лабораторією кафедри економіки промисловості і організації виробництва. Василь Іванович проявляє активність і в громадській роботі, він один з кращих народних контролерів.На знімку: В. І. Салімовський.
МОЯ ГРУПАЗа роки навчання в інституті моя група була одна з кращих на факультеті. І тепер вона зайняла перше місце по результатах інститутського конкурсу на кращу академічну групу. Всі студенти склали останню сесію на «4» і «5», не пропускають занять без поважних причин, беруть активну участь в науково - дослідній роботі.

Студенти Н . Панчішна, Н. Криклива, Ю . Гедзь кілька років є учасниками танцювального колективу інституту. Вони складають ядро цього чудового колективу. Є  в моїй групі студенти, які захищають спортивну честь інституту. С е ред них С . Тесунов — кандидат в майстри спорту.
Г. Р У Х Л ІН , 

студент групи ЗЕО М -77.

Воно різнолике, оте па
вутиння буржуазної пропа
ганди. Його, приміром, сну
ють найманці західних ра
діостанції, воно тягнеть
ся з-під самописок ан- 
тикомуністів всіх мастей. 
Починаючи з тих, хто з 
відкритим забралом висту
пає супроти наших ідей, 
і закінчуючи тими, хто сил
кується замаскувати своє 
справжнє обличчя і прого
лошує перекручені на свій 
лад основи марксистсько- 
ленінського вчення. Трап
ляється, що хитро сплете
ні тенета буржуазним апо
логетам вдається у вигля
ді опусів «жовтої преси» 
засунути за пазуху обду
рених ними туристів, що 
приїздять у нашу країну.

Однак, незважаючи на 
різноманітні форми проя
ву й проникнення, мета бу
ржуазної пропаганди одна: 
відвертий антикомунізм, 
брехня, наклепи, інсинуа
ції на радянську дійсність, 
на наш спосіб життя, огид
на спекуляція на окремих 
недоліках, що подекуди ма
ють місце в нашій еконо
міці. А поряд з цим споку
са і омана трохи не рай
ським життям у країнах 
так званого «вільного сві
ту».

Ідеологічна б о р о т ь б а  
особливо загострилась в 
умовах сучасної міжнарод
ної обстановки. її напру
ження, як відомо, сталося 
насамперед з вини правля
чих кіл США та деяких ін
ших західних країн. По
сильний внесок у цю спра
ву зробило керівництво 
КПК. Його зовнішня полі
тика повністю й у всіх нап
рямах змикається з полі
тикою найреакційніших ре

жимів, що нині існують.
Та що власне сталося? 

Чому не завжди ясний і чи
стий небосхил міжнарод
них відносин? Тут, як мо
виться, скринька відкри
вається просто: змінилась 
історична обстановка, по
ступово втрачає свої по
зиції капіталізм — суспіль
ство позбавлене майбутньо
го. І, навпаки, зростає мо
гутність соціалізму, поси
люється сила його ідей. За 
цих умов антикомуністи 
різних відтінків все ясні
ше усвідомлюють, що си
лою нас не здолати. Ось 
гіркі зізнання декого з них: 
Захід неспроможний ри
зикувати фізичним тиском 
на Радянський Союз; тра
диційні важелі впливу —  
дипломатія, загроза вико
ристання воєнної могут
ності, політика економічно
го тиску не в силі забезпе
чити досягнення бажаних 
результатів. Що правда, то 
правда. Від неї нікуди не 
сховаєшся. А от змінити 
свою тактику наступу мо
жна. Тому апологети капі
талізму шаленно вишукують 
і вдаються до замаскова
ної боротьби. Все більше і 
більше вони зосереджують 
свої зусилля на ідеологіч
ному проникненні в нашу 
та інші соціалістичні кра
їни. Ось за якими рецеп
тами вони діють нині: міні
мальне застосування сили; 
ефективними засобами до
сягнення політичних цілей 
є гроші, пропаганда, роз
відка.

Головна роль в антико
муністичній пропаганді ос
таннім часом покладається 
на радіомовлення. Це за
свідчують такі факти. В 
перші повоєнні роки ли

ПАВУТИННЯ
ше дві радіостанції по од
ній годині на добу вели 
передачі на нашу країну. 
Особливо наклепницькими 
і підбурювальними є пере
дачі станцій «Свобода» і 
«Свободная Европа», що 
щедро фінансуються уря
дом США. Тут сидять штат
ні працівники ЦРУ, колиш
ні агенти гестапо і гітле
рівської розвідки, зрадни
ки нашої Батьківщини. Зі 
шкури випинаються, аби до
годити своїм заокеанським 
покровителям духовні на
ставники, українського від
ділення «Свободи». Всі во
ни з українського емігрант
ського охвістя — гітлерів
ські лакузи, бандерівські 
недобитки, запроданці та 
перевертні українського на
роду. Всі ті, що опинили
ся на смітнику історії.

Все більше посилюється 
антикомуністична спрямо
ваність передач міжнарод
ного сіонізму. Машкара ре
лігії не в змозі приховати 
політичну тенденційність 
передач, що ними все ча
стіше засмічує ефір радіо 
Ватікану та інших релігій
них центрів.

Якнайчастіше об’єк т о м  
своїх радіодиверсій антико
муністи обирають нашу мо
лодь. І це не випадково. 
Адже нинішні учні, студен
ти, вся наша молодь зго
дом прийде на зміну стар
шому поколінню. Вона зай
ме відповідальні посади в 
господарстві, органах вла
ди, у партії-, прийде в на
уку, мистецтво і літерату
ру. Тому-то спецслужби

США ретельно вивчають на
стрій радянської молоді, 
її інтереси та вподобання, 
аби відтак вплинути на її 
світогляд. Для цього актив

но використовуються сумнів
ної цінності музика, порно
графія, секс.

На жаль, дехто з молоді 
попри свою недостатню по
літичну зрілість потрапляє 
на гачок радіодиверсантів. 
Окремі з них не тільки про- 
слуховують ворожі переда
чі, але й намагаються по
ширювати їх.

Сталося так, що в паву- 
тинння буржуазної брехні 
потрапив студент III кур
су машинобудівного фа
культету О. Рибаченко. Уп
родовж декількох місяців 
він намагався поширювати 
і нав’язувати своїм товари
шам чужі нашому світог
ляду думки та ідеї. Та зго
дом одержав різку відсіч з 
боку викладача та своїх то
варишів. Його поведінка і 
дії рішуче і одностайно за
судили загальні збори сту
дентів III курсу.

Що ж так хвилювало і не 
давало спокою О. Рибачен- 
ку? Ось приміром, він шко
дував, що при соціалізмі 
не існує безробіття. Зов
сім незрозуміло, чому 
О. Рибаченкові до вподоби 
прийшовся цей жахливий 
атрибут капіталізму, з яким 
наша країна порішила ще 
1930 року. Адже з безро
біттям у робітничу сім’ю 
приходять злидні, голод і 
холод.

Або ще таке. О. Риба
ченко пояснює нестачу де

яких продовольчих товарів 
лише тим, що наша країна 
багато їх експортує. А це 
ж зовсім не так. Адже в 
структурі нашого експорту 
продовольчі товари і сиро
вина для їх виробництва 

становлять значно менший 
обсяг у структурі експорту, 
ніж у структурі імпорту. От і 
виходить якраз навпаки. А 
не вистачає деяких продо
вольчих товарів тому, що 
ми їх ще не в достатній 
кількості виробляємо. А 
споживання м’яса, молока 
з кожним роком збільшує
ться. Причому це характер
но для всіх соціальних груп 
населення нашої країни.

Виступаючи на зборах, 
О. Рибаченко бив себе в 
груди і намагався переко
нати присутніх, що це, мов
ляв, не його думки, не йо
го ідеї і переконання. Ні
хто в цьому не сумніваєть
ся. Але виникає питання, 
— а для чого О . Рибаченко 
так активно обстоював во
рожі нам ідеї і переконан
ня, намагався втлумачити 
їх своїм товаришам? Адже 
він повинен знати, що за 
поширення завідомо на
клепницьких вигадок, що 
паплюжать політичний і су
спільний устрій нашої кра
їни, належить відповідати 
згідно з радянським зако
нодавством.

В умовах загострення 
ідеологічної боротьби про
фесорсько - викладацький 
склад, партійний та комсо
мольський актив інституту 
повинні помножити свої зу
силля у викритті неспро
можності буржуазної ідео
логії, збанкрутілих доктрин 
запроданців українського 
народу та політичного кре

до міжнародного сіонізму. 
При цьому дуже важли
во, як зазначав Л. І. Бреж
нєв на XXVI з ’їзді партії, 
щоб наша пропаганда не 
обминала гострі теми, не 
боялася порушувати так 
звані важкі питання. Полі
тика нашої партії ясна. І 
ми готові відповідати на 
будь-які питання, що вини
кають у радянських людей. 
Треба сміливіше робити це, 
пам’ятаючи, що коли ми 
не відповідаємо на них, то 
недруги нашої країни по
стараються скорист а т и с я  
цим для наклепів на соціа
лізм.

Наступальну і переконли
ву пропаганду вічно жи
вих і всеперемагаючих ле
нінських ідей ми повинні 
протиставити спроби аполо-. 
гетів антикомунізму сну
вати огидне павутиння сво
єї ідеології, що дискре
дитувала себе в очах про
гресивної громадськості 
світу. В. ГЕРАСИМЧУК, 

доцент кафедри політ
економії.
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Ректорат, партійний
комітет і місцевком ін
ституту глибоко сумують 
з приводу раптової смер
ті начальника відділу 
постачання, учасника
Великої Вітчизняної вій
ни, підполковника запа
су

К Р А В Ц Я
Романа Пилиповича 

і висловлюють співчуття 
рідним і близьким по
кійного.
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лери звертаються до всіх викладачів, студентів та співробітників інституту з закликом про посилення режиму економії використання електричної енергії.Народний контроль спільно з громадськими організаціями нашого інституту повинен різко підвищити рівень роботи по боротьбі з порушеннями правил торгівлі в буфетах і їдальнях інституту, створити обстановку нетерпимості до порушників соціалістичної законності.
А . Т Х О Р ІВ С Ь К И Й , 

голова головної групи 
народного контролю ін
ституту.

Ходить осіньХодить осінь по чорній ріллі,Стелить сизий туман по землі.В світанковій холодній
ім л іВ високості летятьжуравлі.....Мій автобус спішить через ліс,І дорога біжить з-під коліс.Ц і холодні світанкипринісУ життя моє жовтийлист.Повернувшись з далеких доріг,Я щаслива прийду на поріг,Тільки б клен дома тишу стеріг,Тільки б ЛИСТ ЖОВТНІ!падав до ніг...
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