
Н ОВА Конституція СРСР чітко визначила права 
і обов'язки радянських людей. І серед них — 

одне з найвеличніших завоювань нашого народу — 
право на освіту. 1 вересня — чи не найсвяткові- 
ший день: розпочинається новий навчальний рік.

Але разом з тим право на освіту стає і найпер
шим обов'язком молодих людей. Адже в «Основ
них напрямах економічного і соціального розвитку 
СРСР на 1981—1985 роки і на період до 1990 ро
ку» намічено підготувати близько 10 мільйонів 
спеціалістів з вищою і середньою спеціальною осві
тою, і наш вуз повинен зробити свій внесок у цю 
справу державної ваги.

...Розпочався новий семестр. Знову заповнені 
аудиторії і навчальні лабораторії, читальні зали, 
студенти взялися до наполегливої щоденної праці 
по оволодінню знаннями, щоб якісно підготувати 
себе до виробничої чи наукової діяльності. Наші
студенти, в основному, ставлять перед собою сер
йозні завдання, з повного відповідальністю підхо
дять до виконання своїх обов'язків. Про це свід
чить їхня участь у наукових розробках, що про-

Г О Л О В Н И Й
О Б О В ’Я З О К

водяться на кафедрах вузу, в республіканських і 
союзних конкурсах науково-технічної творчості мо
лоді, виступи з повідомленнями на наукових кон
ференціях та в пресі про результати своєї роботи.

Досягти цього, звичайно ж, можна лише оволо
дівши теоретичними знаннями, практичними на
вичками, якими так щедро діляться з ними вчите
лі. Можна з впевненістю сказати, відмінними спе
ціалістами, прекрасними організаторами виробницт
ва стануть студенти груп 1ЕОМ-81, 2ЕОМ-78,
ЗАТ-77 та 1ПМ-80, 2ПМ-80 — кращих колективів 
ФАОТу і машинобудівного факультету, перемож
ців соціалістичного змагання.

Добре склали сесію студенти факультету авто
матики та обчислювальної техніки. 122 студенти 
на факультеті відмінно відзвітували про здобуті 
знання, отож ці комсомольці достойно виконують 
наказ Генерального секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва докладати всіх зусиль до оволодін
ня знаннями, вносять свою частку роботи у пере
творення в життя вимог XXVI з'їзду КПРС, зокре
ма- поліпшити якість підготовки спеціалістів народ
ного господарства.

І дуже прикро, що є в інституті студенти, які, 
звикнувши до умовлянь в деканатах скласти, на
решті, академзаборгованість, до всепрощення, спо
діваються, що врешті викладач «подарує» їм жа
дану трійку, Вони пропускають заняття, не готуються 
як слід до екзаменів. І результат плачевний Отож, 
партійним і комсомольським організаціям є над чим 
попрацювати. Треба серйозно спитати з таких нед
байливців, як студенти МБФ Левченко і Рябов: чи 
дійсно, молоді люди, ви хочете стати інженерами, чи 
зможете при такому ставленні до навчання з часом 
віддати свій борг Батьківщині — з повного віддачею 
працювати на виробництві?..

Найперше завдання студентської молоді — зба
гатити себе знаннями, навчитися у старших това
ришів — своїх наставників — організовувати са
мостійну роботу, вміло, з повного віддачею працю
вати над книгами. Комсомольським ватажкам слід 
провести збори в кожній групі, де проаналізувати 
підсумки сесії, щоб кожен комсомолець знав, 
хто тягне назад групу, курс, врешті інститут, не 
дає всьому колективу досягти високих показників 
у навчанні. Така гласність послужить чудовим 
стимулом для тих, хто ще намагається «проскочити» 
через студентське життя з трійками в «заліковці», 
доведе, що колектив буде нещадно боротися з
проявами такого негідного ставлення до своїх 
прямих обов'язків.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ І
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КОМСОМОЛЬСЬКЕ життя

Н е щ о д а в н о  г о с т я м и  
нашого інституту були 

делегати XXV обласної зві
тно-виборної комсомольсь
кої конференції — послан
ці жмеринської КОМСОМОЛІ!, 
яких ви бачите на фото. 
Вони ознайомилися з жит
тям вузу, побували в навча
льних аудиторіях, лабора
торіях, обчислювальному 
центрі.

Секретар комітету ком
сомолу ВПІ О. Мудрий до
кладно ознайомив послан
ців жмеринчан з історією 
вузу, розповів про тих, ким 
гордиться наш молодий уч
бовий заклад, — науковців, 
наставників, випускників, 
які працюють у різних ку
точках нашої неосяжної 
Країни Рад.

Особливий інтерес викли
кали у гостей проблеми, 
над якими працюють нау
ковці кафедри АВІТ. Про 
це їм розповів доцент ка
федри І. Я. Хаїмзон. Нау
кові розробки активно за- 
проводжуються у виробни
цтво, дають чималий еко
номічний ефект.

Член бюро обкому ЛКСМ 
України, перший секретар 
Жмеринського міськкому 
ЛКСМУ В. І. Репей від
значив чималий внесок ко
лективу інституту в пере
творення нашого міста у

Г о с т і  н а ш о г о  

і н с т и т у т у
справжній вузівський центр 
‘кількох областей. «Дозво
льте мені від імені делега
тів Жмеринської комсомо
льської організації, усієї 
молоді нашого району ві
тати студентство Вінниць
кого політехнічного інсти
туту. Нам дуже приємно, 
що нас запросили зустрі
тися з колективом саме ва
шого вузу — найбільшого 
вищого учбового закладу 
нашої області.

Від усієї душі хочеться 
побажати вашому колекти
ву успіхів у навчанні і сус
пільно-корисній діяльності 
на благо нашої любимої 
Батьківщини».

Особливе захоплення ви
кликав у гостей наш девіз: 
«Свій дім — своїми рука
ми». Те, що інститут збу
дований, в основному, ру
ками студентів, на думку 
комсомольців - жмеринчан, 
ще один гідний внесок ком
сомоли міста і області в 
скарбницю добрих справ 
молоді.

А доробок політехніків

чималий. Студентські буді
вельні загони подають ви- 
лику допомогу працівникам 
промисловості і сільського 
господарства. Наші «тюмен- 
ці» заслужили схвальні від
гуки у газовиків Півночі. 
Студентський будівельний 
загін, що працює на будо
вах інституту, за порівня
но невеликий час, по суті, 

звів у Вінниці учбовий 
заклад, що готує інженерні 
кадри.

Цікавилися відвідувачі і 
дозвіллям студентів. Хоро
ше враження справив на 
них клуб-кафе «Айвенго», 
спортивний комплекс інсти
туту.

Делегати конференції по 
бажали молоді нашого ву
зу відмінним навчанням 
гарними справами у гро
мадському житті зустріти 
XIX з'їзд ВЛКСМ і XXIV 
з'їзд комсомолу України.

В. ОСІПЧУК, 
наш кореспондент.

Фото О. Суворова.

СВІЙ ДІМ -  СВОЇМИ РУКАМИ!

ПІДТРИМАТИ ПОЧИН
Наш інститут постійно 

росте, розширює свою те
риторію. Так, цього року 
триватиме будівництво гур
тожитку № 5, почнеться 
будівництво головного ад
міністративного корпусу, 
планується розширити ак
товий зал, лабораторію ка
федри ТМ—загальною вар- 
тістью більше мільйона 
карбованців. Належить та
кож виконати великий об
сяг робіт в корпусі № 2, в 
тепловій мережі інституту, 
в гуртожитках.

Корпуси інституту розта
шовані в районі новобудов

міста, можна навіть сказа
ти, сам він — новобудова. 
Тому, ясна річ, територія 
не зовсім впорядкована по
декуди навіть захламлена. 
Нерідко можно побачити 
купи землі, тріски. Отже, 
час серйозно зайнятися бла
гоустроєм інститутськ о го  
подвір’я, а також лісово
го парку «Вишенька».

На порозі — літо, час ка
нікул і студентських буді
вельних загонів. Це особ
ливо відповідальний пері
од, бо належить проявити 
уважність і далекоглядність 
у формуванні студентських

бригад, плануванні їх робо 
ти. Вузівський студентсь
кий будівельний загін (СБЗ- 
2) повинен включати най
менше 180—200 бійців! Ті
льки такому складу по пле
чу велика робота!

Комплектування загону— 
справа нелегка. Тут повинні 
докласти зусиль комсомо
льська і профспілкова орга
нізації. По-перше, слід ві
дібрати кращі сили сту- 
дентів-спеціалістів, які доб
ре опанували будівельними 
професіями, можливо, на
віть встигли зарекоменду
вати себе на вузівському

будівництві в минулі роки. 
По-друге, не менш важли
во, необхідно звернути ува
гу на формування колекти
ву студентських будівель
них загонів, бо ж людям 
належить працювати разом, 
де особливо відчутне пле
че товариша. А воно так 
необхідне у важкій ситуа
ції!

Зрозуміло, праця у ву
зівському СБЗ вимагає ви
сокої свідомості, вимагає 

бути патріотом свого вузу.
Внутрівузівське будівни

цтво — це спорудження 
гуртожитків, житлових бу
динків, корпусів — і все 
своїми руками. Так виник 
почин «Свій дім — своїми 
руками»!», який, сподіває-

□ ДО 60-РІЧЧЯ
□ КРАЇНИ РАД

П ОД ОРОЖ  
В ІСТОРІЮ
Днями з Ленінграда 

до Вінниці повернулася гру
па іноземних студентів, що 
навчаються в нашому інсти
туті. Вони побували в міс
ті Леніна на екскурсії, яка 
проводилась з ініціативи 
комітету комсомолу, проф
кому та кафедри російської 
мови. Ця поїздка мала на 
меті ознайомити студентів- 
ІН08ЄМЦІВ 3 ІСТОрИЧНИМИ міс
цями нашої країни і присвя
чувалась наступному 60-річ- 
чю Союзу РСР.

Знайомство з колискою 
революції, містом, де кожен 
камінь розповідає про події 
1917, де багато місць пов'я
зані з ім’ям В. І. Леніна, 
справили велике враження 
на іноземних гостей. Вони 
відвідали музей - квартиру 
В. І. Леніна у Смольному, 
Піскарьовське кладовище, 
Петропавловську фортецю, 
Ермітаж, інші історичні міс
ця.

Керівником групи була 
викладач кафедри російсь
кої мови А. Л. Білоні тцька.

О. ТЕСЛЕНКО.

мося, підтримають інші ву
зи. Бо ж це нова форма 
організації відпочинку сту 
дентів, яка дає змогу зай
няти студентство суспільно- 
корисною працею. А ко
ристь від неї очевидна ін
ституту і кожному студен
тові зокрема. Зараз перед 
партійною, комсомольською 
і профспілковою організа
ціями інституту важливе 
завдання — підтримати по
чин, надати йому ще шир
шого розвитку, а цим під
няти на новий, більш висо
кий щабель,

В. КОВАЛЬЧУК, 
колова! ідрсіфсп(п ік о в о 

г о  комітету Вінницько
го політехнічного інсти
туту.

Високі темпи, 
відмінна

Я К І С Т Ь
Більш ніж половина усієї 

продукції, яку випускає Він
ницький завод радіотехніч
ної апаратури, має держав
ний Знак якості. Це один з 
найкращих по-к ази шш у об
ласті. Однаїк сьогодні він 
уже не задовольняє колек
тив передового підприєм
ства.

Довести питому вагу про
дукції з почесним п'ятикут
ником до 60 процентів — 
таке зобов'язання взяли 
трудівники заводу, підтри
мавши почин москвичів і 
виступивши в числі передо
вих трудоївих колективів об
ласті з ініціативою про роз
гортання соціалістичного
змагання під девізоїм: «60- 
річчю СРСР — 60 ударних 
трудових тижнів».

Важливо, що поряд з бо
ротьбою за якість продукції 
колектив нарощуватиме
темпи виробництва, щоб 
справитись із завданням 
ювілейного 1982 року до 25 
грудня.

Зобов’язання це має під 
собою тверду основу. Нині 
сотні робітників підприєм
ства працюють з виперед
женням графіка, а 160 ра
портували про виконання 
річного плану ще місяць 
тому.

Ініціатива., схвалена бю
ро обкому партії, знайшла 
ділову підгриміку у бага
тьох трудових колективах 
області.

«Новини Поділля».



«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»2 стор.
Л гЛ ІБ — то найсвятіше 
^  для людини, першоос

нова життя на Землі. Тому 
так глибоко западають в 
душу мешканців Країни 
Рад слова з книги Л. І. 
Брежнєва «Цілина»: «Є 
хліб — буде пісня». І спра- 
вді-бо, достаток х л і б а  
переливається в пісню.

Пригадайте, скільки ра
зів доводилося вам наслу
хати пісень дівчат, які вер- 
таються з ланів. Гадаєте, 
ні з того, ні з сього вони 
співали «Хороше нам жи
ти в рідному краю»? При
чина їх веселості — туго- 
колосі пшеничні лани. Чо
му б не заспівати, коли хліб 
на столі!...

Але хто співає, а хто й 
у футбол грає... хлібом.

...Цими днями довелося 
мені бачити на одній з 
вулиць Вінниці таку карти
ну: хлопчаки грали у фут
бол. Це спочатку мене ке 
дуже й здивувало — хіба 
мало в наш час шануваль
ників такої захоплюючої 
гри? Та за м'яча їм пра
вив... сухий пшеничний буб- 
лик(?).

Обурений витівкою, лов
лю одного з них за плече.

— Ти що робиш, негід
нику?

— А що?!
— Ми у футбол граємо, 

— кинув інший.
— Хіба хлібом можна?
—? |
— Ти ціну його знаєш?
— П'ять копійок. А бул

ка — двадцять п'ять.
Як бачимо, хлопці дещо 

знають. Видно не один раз 
доводилося брати з батьків
ської руки п'ять-десять ко
пійок і бігти до магазину 
зі знайомою ри в і с к о ю 
«Хліб». Ні для кого з нас

не дивина побачити хлоп
чака, який ласує пиріжком, 
булочкою... На здоров'я! 
Але футболити ним — 
зась! Бо ціни тому не скла
сти нікому.

...Навіки закарбувався в 
пам'ять 1978 рік. їхав тоді 
я поїздом додому після ек
заменаційної сесії. На стан
ції Козятин підсів у наше 
купе немолодий чоловік з

інвалідською палицею. Си
димо, розмовляємо. Новий 
знайомий, виявляється, захи
щав Ленінград, І ось ми 
слухаємо його розповідь.

— ...Пам'ятаю, сніжило 
тоді дуже. Мороз такий, 
що сплюнути людині немає 
змоги — на губах замер
зає. А в місті Леніна го
лодно і холодно. Який ви 
думаєте був пайок для ле
нінградців? — і сам відпо
відає: — П'ятдесят грамів 
хліба... Щодня на вулицях 
по снігу шурхотіли санки, 
а на них — труни померлих 
від морозів і безхліб'я.

Наше командування ор
ганізувало тоді спеціальний 
загін, який ходив по квар

тирах і чим тільки міг до
помагав жителям. В тому 
загоні був і я, Іван Гоцу- 
ляк (прізвище подається 
без зміни — ред.).

Заходимо одного разу до 
квартири на Мойці (вули
ця така в Ленінграді). Две
рі відчинені навстіж. На 
підлозі — померла молода 
жінка — видно, мати, На

ліжку — бабуся без ознак 
пам'яті і двійко посинілих 
діток.

Я швиденько розстібнув 
сумку, дістав кілька суха
рів, подав дітям. А вони не 
беруть.

— Беріть, бо не виживе
те, — кажу їм. Бачу ж, до 
чого їх голодування до
вело, — аж світяться обоє.

Коли це дівчинка про
шепотіла:

— Спасибі, дядечку, ми 
не голодні... Ми сьогодні 
з'їли... кішку, що бабуся 
вчора спіймала....

У чоловіка, волося яко
го вже давно прихопила си
вина, затремтіли вилиці. 
Ледь-ледь стримували сльо
зи й ми.

— А тепер цього хліба 
повно, — сказав тоді інший 
подорожуючий. — Але хіба 
таке ставлення до нього, як 
перше....

Я відразу ж згадав ці 
£лова, кол̂ и став свідком 
того, про що розповів вище. 
Згадав, призамислився. Не 
знаю, чи розповідали тим 
хлопчакам у школі про ці
ну хліба, про людей, які 
вирощують його. Але в чер
ствості їхніх душ я переко
нався. Можливо, в хлопців 
з часом ще покращиться 
ставлення до хліба. Мож
ливо... Але поки що факт 
зостається фактом.

В нашій країні хліб най
дешевший. Кілограм його 
коштує всього - навсього 
двадцять п'ять копійок. А 
державі він обходиться зна
чно дорожче — більше три
дцяти копійок. А часом на
віть І більше. І все ж, не 
дивлячись на це, держава 
ніколи не підвищувала ці
ни на хліб, і ніколи не під
вищить. Бо турботу про лю
дей, про забезпечення їх 
цим продуктом першої не
обхідності займає в неї од
не з чільних місць. За це їй 
наше спасибі!

...Колись прабабки вчили 
нас: пообідав — змети крі- 
шки зі столу в пригоршню 
і з'їж.

— За кожну загублену 
крихітку, — казали вони, 
— людині в раю дістанеть
ся на одне золоте яблуко 
менше.

Немає вже давно старень
ких. Однак їхні слова, хо
ча і є вони релігійним забо
боном, застерігають нас, 
благають: «Бережіть хліб!».

В. БОРІВСЬКИЙ.

■  РОЗДУМИ НАД ФАКТОМ Ш

ЦІНА ХЛІБА
В попередньому номері газети редакція запропонувала 

вашій увазі, шановні читачі, статтю студента 2 курсу 
РТФ М. Бобіка «До хліба — з повагою» і запросили 
всіх, кого хвилює проблема бережливого ставлення до 
хліба, поділитися своїми думками.

До редакції почали надходити листи. Отже, один з 
них...
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Гімнастика, фізичні 
вправи, ходьба повинні 
назавжди увійти в Що
денний побут кожного, 
хто хоче зберегти пра
цездатність, здоров’я, 
повноцінне і радісне жит
тя.

ГІППОКРАТ.

БІГОМ... ЗА  
ЗДОРОВ’ЯМ

Так уЖе повелось, що 
людина не турбується про 
власне здоров’я, поки йо
го не підточила хвороба. 
Дехто навіть з усмішкою 
Ставиться до занять фіз
культурою: мовляв, за день 
так набігаєшся, що виста
чить на тиждень. А л е  
тільки відчуваємо ми неду
гу, зразу ж вдаємося до 
будь-яких заходів, аби хво
роба відступила. Бувають 
випадки, коли захворюван
ня настільки запущене, що 
навіть ліки не допомага
ють. «Чому раніше не звер
нулися?» — чистенько чує
мо ми від лікарів. «Але ра
ніше я почував себе доб
ре», — такою здебільшого 
буває відповідь.

«Добре» — це ще не здо
ров’я. Його треба створю

вати самому. Такою була 
думка тих, хто побував на 
зустрічі слухачів підготов
чого відділення з активни
ми фізкультурниками нашо
го інституту Євгеном Сте
пановичем Васильєвим і 
Львом Миколайовичем Іг- 
натовим. В цікавій, науко
во обгрунтованій формі по
ділилися вони своїми дум
ками про корисність фіз
культури для людського 
організму, про те, що з ча
сом заняття фізичними впра
вами стає доброю звичкою, 
а потім — просто необхід
ністю.

Хочеться думати, учасни
ки зустрічі і наші читачі 
після нетривалих роздумів 
перейдуть до постійних ак
тивних занять фізкульту
рою.

Д. МЕЛЬНИКОВ.

Триває місячник
*

Комітет ДТСААФ розробив і виконує план за
ходів, які передбачать широку агітаційно-пропа
гандистську та спортивну роботу, направлену на 
виховання нашої молоді в дусі радянського 
патріотизму, інтернаціоналізму, високої рево
люційної. Пильності, постійної готовності при 
потребі захистити Батьківщину.

Нещодавно, згідно плану, в інституті пройшли 
змагання з кульової стрільби. Активну участь в 
них взяли кафедри ТОР, КІВРА, АСУ, ОТ, хімії; 
енергетики та інші. Кращі особисті результати 
серед чоловіків показали В. М. Лисогор — 49 очок, 
В. Я. Суп'ян — 48, В. В. Бондар — 48 та інші. 
Серед жіїнок найвлучніше відстрілялися Т. В. Ко- 
лесник — 48 очок, Н. І Макаренко — 48, О. В. 
Маштакова — 46.

На жаль, не на всіх кафедрах поставились з поє
ною відповідальністю до цього важливого заходу.

Не взяли участі у змаганнях працівники ка
федр опору матеріалів зав. к а ф е д р о ю  — В. 
Огородник), нарисної геометрії (О. Кузьмін). 
Мабуть, тут ще не зрозуміли, що участь у зма
ганнях з військово-прикладних видів спорту 
викладачів вузу значно підніме їх престижність, 
сприятиме популяризації серед молоді, поліпшенню 
виховного процесу. А це — прямий службовий обо
в’язок працівників кафедр.

Місячник оборонно-масової роботи триває...

А. ПЕРМІНОВ, 
ст. викладач кафедри фізвиховання.

ЦІКАВО ЗНАТИ

З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ КАРАТЕ
В грудні 1978 року, рі

шенням спортком і т е т у 
СРСР, в нашій Країні бу
ла створена Федерація ка
рате.

...Восени 1977 року до 
редакції газети «Советский 
спорт» зайшов кандидат 
технічних наук Олексій Бо
рисович Штурмін, каратист
з десятирічним стажем, і 
запросив журналістів в са
модіяльний спор т к л у б

«Фрунзенець» для ознайом
лення з новим видом спор
ту — карате....

Близько року спеціальна 
комісія, створена Спортко- 
мітетом, веде підготовчу ро
боту для створення федера
ції. Комісію очолив О. Б. 
ДИтурМІН. Вчені '  медики 
підтвердили: заняття кара
те благодійно впливає на 
вдосконалення реакції, сили 
удару, втривалості.

Комісія встановила, що в

самодіяльних секціях кара 
те Москви, Ленінграда, Тал 
ліна, Каунаса, Києва, До 
нецька (...) налічується по 
над 80 тисяч спортсменів 
що їм потрібна кваліфіко 
вана допомога.

Так виникла Федерація 
карате СРСР, яку очолив 
В. А. Купріянов.

Д. ІВАНОВ, 
член президії Федера
ції карате СРСР.

12 лютого 1982 року.

...І ЗОСТАЛИСЯ ПЕНЬКИ
Багатьом пам'ятний 1967 рік, коли радянський народ 

святкував піввіку з нагоди Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції. В країні виникло ряд цікавих творчих 
починань, починів. Кожен громадянин, кожен колектив 
намагався зробити дарунок Батьківщині до цієї пам'ят
ної дати.

Відрадно згадати, біля нашого інституту, тоді ще 
новобудови, працівники інституту насадили невеличкий 
гарний парк, в якому зазеленіло багато різновидів де
рев і кущів. Виник ще один чудовий куточок, де мож
на було гарно відпочити від міської суєти. Студенти 
мали змогу пройтися алеями, скинути напруження робо
чого дня.

Ріс гайок...
Та минули роки. Наблизилося славне 60-річчя СРСР. 

Ясна річ, за цей час помітно розширилося господарство 
вузу. Запланували побудувати навий адміністративний 
корпус. Збудувати на місці...парку. Слід сказати, адмі
ністрація інституту потурбувалася про насадження — 
розробила план пересадки дерев, який, здавалося б, 
врахував все. Підписали його досить-таки авторитетні 
люди.

І почали «пересаджувати»..( дивіться фото).
Тепер все пояснюють тим, що не було потрібної тех

ніки — потужних автокранів і самоскидів. А чи потріб
но їх багато, до того ж великої потужності, щоб пере
садити п'ятнадцятирічні (зауважимо: не столітні) дере
ва.

Пошук крайнього триває...
в С. БУЖКЕВИЧ,

наш кореспондент.

НІ ПАРИ З УСТ —

А ВІЗ | 
НИНІ ТАМ

Газета «За інженерні кад
ри» від 22 січня 1982 року 
в замітці «Зауваження зроб
лені, але...» повідомляла, 
що деякі керівники підроз
ділів нашого інституту, під
дані критиці, аж ніяк не 
реагують на виступи бага
тотиражки. Проректору по 
адміністративно - господар
ській роботі О. І. Таранусі 
були висловлені побажан
ня вжити необхідних захо
дів по ремонту і введенню

І

в експлуатацію всіх еле
ментів системи вентиляції.

В замітці народні дозор
ці розповіли громадськос
ті про упущення в роботі 
окремих служб і працівни
ків інституту (О. Т. Нікіті- 
на, М. А. Синельника) і 
вимагали звіту про те, що 
вже зроблено по ліквідації 
недоліків.

Але час минув, а редак
ція ніяких вістей не отри
мала.

Хочеться нагадати, що 
ставитися до критичних зау
важень на сторінках пре
си потрібно з великою від
повідальністю.

РЕДКОЛЕГІЯ.

Нам відповідають
В минулому номері редакція надрукувала 

критичну замітку про те, що на одному з фа
культетів, розташованих у другому корпусі, «за
губили» електродвигун. Вже не один рік сто
їть він біля входу, та «дбайливий» хазяїн так і 
не надумав, як використати його за призначенням.

Раді сповістити, шановні читачі, що розшук, 
оголошений редакцією багатотиражки, успішно 
закінчився. Власником електродвигуна виявилась 
кафедра ТАМ (зав. кафедрою Немировський І. А., 
зав. лабораторією — Багабунт А. Г.).

Е. ТАРАН.

Редактор В. ВІТКОВСЬКИИ.
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