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У зрілому соціалістичному суспільстві
успішно розвивається єдиний народногос
подарський комплекс — матеріальна ос
нова братерської дружби народів СРСР.
Радянський Союз — могутня індустрі
альна держава з високомеханізованим
сільським'господарством, п е р е д о в о ю
наукою і культурою.
Економіка кожної республіки займає
важливе місце в суспільному поділі пра
ці, вносить дедалі вагоміший вклад у
національне багатство країни.
(Постанова ЦК КПРС «Про
утворення Союзу Радянських
Республік»),

ТВОЯ ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ

ПЛАНАМ ІМПЕРІАЛІЗМУ
НАШЕ СТУДЕНТСЬКЕ «НІ»
«НОУ!» («НІ) — говорять мільйони громадян
Західної Європи, інших континентів, заперечую
чи плани розташування нових
американських
ядерних ракет на європейській
землі... «У ни
нішній міжнародній
обстановці, яка
усклад*
нилась, коли СШ А
розробляють і впровад
жують у виробництво
якісно нові види зброї
масового
знищення, затягують
відновлення
переговорів про обмеження стратегічних озбро
єнь, займають обструкціоністську позицію що
до радянських
пропозицій,
спрямованих
на
оздоровлення міжнародного клімату, особливо
важливого
значення набуває
активізація Дій
усіх миролюбних сил планети» — підкреслює

І

ться у відповіді Я. І. Брежнєва японським пи
сьменникам — авторам звернення із закликом
проти ядерної війни.
Комсомольці четвертого курсу
радіотехніч
ного факультету на знак протесту
войовничим
планам
Вашінгтона зібрали 136
підписів
Лід
листом-відповіддю Л. І. Брежнєва
японським
письменникам і направили їх в
штаб-квартиру
НАТО в Брюсселі. У Радянський Фонд
миру
комсомольцями. перераховано 127 карбованців,
Студенти четвертого курсу РТФ звернулися до
всіх студентів інституту із закликом підтримати
славну ініціативу.

В ПАРТІЙНИХ ГРУПАХ ІНСТИТУТУ

ХРОНІКА !

ВИХОВАННЯ
ЛЮДИНИ МАЙБУТНЬОГО

псшушспіи иіиіі фІЇатнин

ЗУСТРІНЕМО
УДАРНОЮ
ПРАЦЕЮ
Комсомольці нашого ін
ституту докладають
всіх
сил, щоб гідно зустріти на
ступний XIX з'їзд Ленінсь
кого комсомолу.
Основне
своє завдання — . вчитися,
стати справжніми будівни
ками комуністичного суспі
льства, спеціалістами,
які
вирішуватимуть складні пи
тання сучасного виробницт

60-у річницю
Соціалістичних

ва, — юнаки і дівчата вико
нують з честю: наполегливо
оволодівають знаннями, під
керівництвом виклада ч і в
плідно працюють над роз
робками наукових проблем.
Вагомими трудовими да
рунками вирішили зустріти
молодіжний форум Країни
Рад наші комсомольці. Як
вже повідомлялося, група
енергетичного
факультету
ІЕСС-79 виступила з почи
ном відпрацювати на• внутрівузівському
будівництві
на честь з'їзду 8 годин. Цей
почин, схвалений
парткомом, ректоратом і коміте
том комсомолу
інституту,
підтримали
комсомольці
всього інституту. Юнаки і
дівчата працюватимуть на
впорядкуванні території ін
ституту, його новобудовах.
Отож, наш девіз: «Свій дім
— своїми руками», викону
ється.
Закінчилось формування
будівельних загонів. Вони
традиційно будуть працюва
ти влітку в Тюмені, на но
вобудовах нашої
області,
загін дівчат виїде у Крим.

24 березня відбулася 5
теоретична конференція £
О. МУДРИЙ,
викладачів і співробіт-9
секретар комітету ком
ників інженерно-будіве- Е
льного факультету
за з
сомолу.
книгою
Генерального з
секретаря ЦІС КПРС/ Е
*
Голови Верховної РадиВ
РЕПОРТАЖ
ЗІ
ЗБОРІВ
ПАРТІЙНОЇ
ГРУПИ ВЕДЕ (НАШ
СРСР товариша Л. І. Е
Брежнєва
«Спог а д и». Е
КОРЕСПОНДЕНТ ВОЛОДИМИР ОСІПЧУК
Виступаючі
відзначали Е
актуальність цього твору, З
Днями на кафедрі науко тя, ще не всі студенти доб формування політичної ку
той величезний інтерес, й вого комунізму відбулися ре орієнтуються в подіях, льтури студентів
відіграє
який викликала книга в Е збори партійної групи. З що відбуваються в нашо позанавчальна виховна ро
найширшиЯ )р,олах гро- Е
му суспільстві, а також за бота, уміння працюючих з
мадськості. Молодь і З повідомленням «Про вихо рубежем. Не у всіх розви молоддю людей так напра
люди старшого віку, ко- Е вання політичної культури нена потреба щоденно чита вити діяльність
студентів
муністи і безпартійні Щ с^удеІнДів» виступив заві ти газети, дивитися телепро під час. дозвілля, щоб ці го
дуючий
кафедрою
доцент
вивчають «Спогади» не £
граму «Час», а екзамени з дини дали максимальну від
тільки як розповідь про я В. І. Бондар.
Виховання людини май наукового комунізму пока дачу в розвитку особистос
життя видатного полі- £
завдання зали, що деякі наші випус ті, щонайповніше збагатили
тичного діяча і борця за £ бутнього — це
мир, але як справжній Я складце і неоднозначне. Як кники слабо орієнтуються серце і розум юнака чи дів
підручник
становлення Щ ,відзначив Л. І. Брежнєв, в політичному житті радян чини.
Комуніст Н. І. Коряцька
виробле н н ю ського суспільства, і зна
комуніста, вірного бш-Ц допомагати
ця ленінської партії.
9 високої політичної культури чна недоробка тут громад на прикладі роботи гурто
кожного громадянина — це ських організацій, які не житку № 2 розповіла про
Вагомими трудовими
здобутками зустрінуть
важливе
завдання партій приділяють належної ува недостатню роботу зі сту
свято Всесоюзного
комуністичного суботника
З Днями розпочав робо-'£
ги щитанню роботи з молод дентством у позанавчальні
них,
державних
і
громад
| ту штаб по проведенню З
працівники спеціалізованого конструкторського
дю по вихованню політич
| Всесоюзного комуністич- £ ських організацій, які не ної культури серед студен години. Газети, що їх випи
бюро «Модуль» старший інженер Віктор Мель
сують
студенти,
доставля
за
Е ного суботника. Розроб- 5 суть відповідальність
ник та старший технік Світлана Бурштейн. В ці
ються їм нерегулярно, ком
вихов а н н я тів.
| ляєтьСя план заходів, з комуністичне
дні вони працюють з подвоєною енергією.
На заняттях з суспільних сорги груп не знають, які
трудящих.
Е визначаються місця і об- з
Фото Р. Кутькова.
оволодіва періодичні видання
одер
Великого значення ця ро наук студенти
Е сяги робіт, графіки ви- Е
ють
марксистсько-ленінсь
жують
комсомольці,
чим
во
Е ходу на роботу. Чітка з бота набуває серед молоді, кою теорією і методологією.
ни цікавляться. І завдання
9 робота штабу дасть змо- з коли відбувається станов Застосовуючи
теоретичні викладачів, особливо сус УВАГА: ЦІКАВА ПРОПОЗИЦІЯ!
лення
і
формування
переко
9 гу колективу інституту з
її знання в аналізі суспільних пільствознавців, більше ува
£ зустріти гідно свято ко- Е нань молодої людини,
явищ, студенти виховують
9 му ні стичної праці.
Е ідейне загартування. Тому у собі наукове матеріаліс ги приділяти роботі зі сту
дентами в
позанавчальні
в постанові ЦК КПРС «Про
тичне поняття розвитку сус години, читати лекції з ак
дальше
поліпшення
ідеоло
З □ ЖИТОМИР. Обсяг
гічної, політико - виховної пільства, при цьому фор туальних проблем суспіль
9 роботи п'ятнадцяти звироботи» перед освітянами мується їх політичний світ них наук і міжнародного
9 чайних самоскидів змоВ нашому інституті навча
Отож задумаймося, як ви
поставлене
завдання доби огляд. І завдання виклада життя, виховувати молодь
9 же виконувати один веі словом, і особистим при ється численний загін студен конується настанова Гене
ча—допомогти
молодій
лю
ватися
органічної
єдності
9 ликовантажний
тріскосекретаря
ЦК
тів- Багато з них живуть у рального
навчального і
виховного дині розібратися у подіях, кладом.
9 зоз,
серійний випуск
Комуніст Г. *І. Ластовсь- гуртожитках, де до їх пос КПРС товариша Л. І. Бреж
процесу, формування в уч навчити застосовувати тео
9 яких освоїв колектив Раподілилась досвідом про луг зручні кімнати, читаль нєва про господарське став
Е домишльського машино- нів і студентів наукового ретичні знання на практи ка
ведення політінформацій в ні зали. На час навчання — лення до суспільного добра.
світогляду, високих мораль ці.
3 будівного заводу. Машиакадемічних групах, на се це наш рідний дім, отож і Тут у нас велике поле ді
Е на перевозить за рейс 70 но-політичних якостей, при На жаль, при викладанні мінарських
ставитися до нього треба, я яльності.
заняттях.
Е кубометрів подрібненої щеплювати їм інтерес до по суспільних наук, в тому чис Збори партгрупи
б сказав, з повагою, береж
Треба вести широку агі
Е деревини. Уже в цьому літичних знань, всебічно роз лі наукового комунізму, ще наукового комунізмукафедри
таційну кампанію, роз’ясню
винес-1 ливо.
З році завод забезпечить
вивати громадську актив не використані всі резерви ли рішення провести роз
Пригадую такий випадок. вати юнакам і дівчатам не
9 такими грузовиками де* ність. Отож наш обов'язок, у важливій справі форму ширений студентський ак До деканату радіотехнічно обхідність бережливо стави
9 сятки підприємств целюяк працівників вищої шко вання марксистсько-ленінсь
го факультету почали над тися до народного добра, а
р лозно-паперової промиє- З ли, виховувати у кожного кого світогляду студентів. тив факультетів, де розгля ходити скарги від студен найбільш злісних порушників
нути питання поліпшення
9З ЛОвОСТІ: ‘
З
студента високу політичну Не на повну потужність роботи по вихованню полі тів, що в гуртожитку № 4 позбавляти права користу
культуру, почуття особистої застосовується ТЗН, повіль тичної культури студентів. погано освітлюються «чи ватися гуртожитками. Д у
з Колектив викладачів і з
но впроваджується пробле Комсомольським бюро тре талки» і поверхи. За дору мається,
велику
віддачу
Е співробітників факульте- з громадянської відповідаль
ба взяти під свій контроль ченням деканату я перевіряв дасть переведення гурто
З ту автоматики і обчис- з ності, орієнтувати на само мний метод навчання. Це
ЇІі сигнали. І причина в усіх житків факультетів на соціа
Е лювальної техніки вис- з виховання як важливий за обумовлено недостатньо кі студентські ради гуртожит випадках була одна: відсут лістичне збереження, коли
ків
і
.
налагодити
доставку
лькістю
лабораторного
об
9 тупив з ініціативою на- з сіб всебічного розвитку.
ні стартери і дроселі неоно кожен у рівній мірі відпо
9 садити алею на
честь з
І викладацькому складу, ладнання, доводиться дола газет і журналів, організо вих .ламп. Постає питання: відає за суспільну влас
9 XIX з'їзду Ленінського з нашого інституту в цьому ти консерватизм деяких ви вувати колективний перег хто ж міг це зробити, як не ність, бере активну уйасть у
9 комсомолу.
Е плані треба багато потрудиГ кладачів.
ляд телепередач на політич самі студенти, що живуть у контролі за її станом.
цьому гуртожитку?
Важливу роль в справі ну тематику.
М. БОБІК.
Ц ї!!!І!!ї!!!И !І!Т П И И І1Н И іиі!!ІїіГ тись. Адже, як показує жит

Бути господарем
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м м и п і»

до цього заходу. Студенти валі самодіяльних колектиЗ 19 по
22 березня в
□ КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ
радіотехнїчМогіо факульте- вів Ленінського району заІнституті проходив фести
ту Сьєра Бласса та Фран- воювали
Аруге
№ісц^
валь самодіяльної
твор
ціско Ернашідес,
які при- Перше
посіли
студенти
чості
колективів підпри
їхали до нас з Куби, ви- Винницького медичного інємств,
установ і учбових
конували
національні ку- ституту, третє — колектив
закладів
Ленінського ра
бинські пісні і твори (ра- м'ясо-мол очщого
технікуйону, присвячений
60-річкомпозиторів, му.
чю Союзу РСР. В ньому ка,
керівника
ансамблю у минулому. Вони підго- дян)ських
Та . наших
наших
взяли участь 63 саімодіяль- танцю Вінницького медич- ітувіали
цікаву, змістовну Бурхливими оплесками віТа
артистїв-люних колективи. їх виступи ного інституту В. І. Рум- програму. Добре
прозву- талИ глядачі дует студен- бителів у цьому місяці ще
оцінювало жюрі у складі
яйцева. чали духовий оркестр, хор. тів інженерно-будівельного чакаю*ь> "
пиГ °Ж^ п г Г
завідуючого відділом
куНаш інститут був пред- Жюрі відзначило
хорошу факультету
_ Мохамеда фазани,
творчі
баталії,
льтури Вінницького міськ- ставлений
в усіх
жан- підготовку наших танцюва- „
Саїла Моха. 27 беРезня на™
виконкому В І. Кавки (го- рах. Свою майстерність по- льних колективів,
особлита
да
інструментальний ансамбль
лова), директора обласного кавіали хор, духовний ор- во
ансамблю
народного
£ ; візьме
участь у конкурсі
міжспілкового будинку са- *рц>,
театр
естрадної
танцю.
Всі художні
колективи політичної піст, якии в.дмодіяльної т в о р ч о с т і П М. мініатюри,
ійокальио'інн
Приємно відзначити, що нашого інституту
завою- будеться у міському Палаці
Хижнякова режисера музичструментальний
ансамбль значний внесок у підготов- вали право
виступити на культури «Зоря». Побажано-драматичного
Театру
ансамблі народного та ба- ку до фестивалю зробили міському конкурсі
само- ймо ж їм У£П**У;
В С Селезньова, викладального танцю. іноземні
студенти.
Вони діяльної творчості, який
С. БУЖКЕВИЧ,
чів музики В. М. ГадзінЦього року ваші амато- взяли
активну участь у відбудетеся
3—4 кйиіня.
наш спеціальним кореського та В. П. Матвійчу- ри виступили' краще, ніж фестивалі, підготовці залу Наші аматори на
фестиспондент.

ЗВІТУЮ ТЬ АМАТОРИ

МИ — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ
і- от тепер мені випала щ ао
лива доля навчатися у першій в світі країні перемігшого соціалізму. Подобаєтьм
^
ся менМ чудове українське
місто Вінниця. А інститут,
З’а роки завчання в на- можна сміливо сказати, став
ШІЙ
країні ІНОЗЄМІНІ
С Т у- д Л Я мене другим домом,

ХАЙ ЗАВЖДИ

ПуДЕ СОНМЕ

повернувшись додому, всі
сили свої віддам боротьбі
3 імперіалізмом і неоколо
ніалізмом, на благо своєї
Батьківщини

квітня

відбудеться
- диіскс^гек
підприємств і учбових за
кладів міста.
Дискотеки
нашого інституту візьмуть
участь у ініьоміу. З метою
підгашвки
до конкурсу
профком проведе перегляд
програм
чотирьох диско
тек інституту,
щоб вони
гідно
представляли
наш
вуз на такому
цікавому
культурному
заході*
Будемо сподіватися* що
}наші товариші
які пра
цюють у дискотеках, до
кладуть всіх зусиль, щоб
зробити програми цікави
ми, змістовними,
у твор
чому
змагіаші з іншими
дискотеками посісти^ висо
кі місця,
Г Л

Я

Д

А* МЕРКУЯОВ.

Бесіду вів студент пер
шого курсу
С. БАХМУТОВ.

денти
дізнаються
багато
— Ти розповідав, що був
цікавого
про екоіьіоміку} на підготовчих курсах
у
СРСР, національні
тради- Харкові,
ції, радянський спосіб жит— д навіть зразу після
Т Я . Велику
допомогу
В г^р‘и ї з д | у у
Вінницю хотів
цьому
подають
їм
ра- повернутися до цього містадянсьжі
друзі.
Студенти- Навіть ходив у
ректорат
Іноземці € частими ГО СТ Я - з проханням перевести мене
ми на промислових
під- у Харківський політехнічний,
приємствах, в палацах ку- ц е> я думаю, можна якось
Наша група
ІПГС-79 —
льтури, учбових
закладах, зрозуміти.
3-а час, що я
Завжди такі зустрічі про- прожив у Харкові, полюбив інтернаціональна: ^ в
ніи
ходять в атмосфері това- цЄ місто, залишив там
чи- навчається
вісімнадцять
риськості, глибокої поваги, мало друзів. У ректораті юнаків і дівчат з СРСР
Виявом
справді
міцної мені порадили повчитися у 'Сем©Р°
з дружніх кра*
дружби школярів
міста з нашому інституті два семест- ‘н* Колектив
дружний, і
Іноземними
студентами рИ? подумати, чи варто ви- ось Ужв Ава, 3 половиною
стала зустрічл учнів шкіл магати переводу. Тепер я роки
групі
тримається
N2 8
і № 21 з нашими щиро вдячний керівникам x^роший
мікроклімат.
А
зарубіжними друзями.
вузу, які стримали мене від досягли цього ми^ завдяки
На мітингу «Хай завжди поспішних рішень. Так
що дружбі, ^ відмінній
оргабуде мир!», який,
прохозараз серед моїх хороших «ізаціїйній роботі старости
див у школі № 8, студен- друзів є і харків’яни, і він групи К. Овсяденка та актів-іноземців приємно зди- ничанитиву групи,
вували виступи
школярів
— Хадер, ти згадав про
Минулу сесію студенти
французькою мовою, роз- друзів. Чи багато їх у тебе? наиюї ФУПИ
окдали, як
повіді про історію
міста__ д уже< і мене радує, що
ніколи, успішно. Середній
республіки. Гості* ш свою цЄ т ж Хоч я на відстані відбал становить 4,4,
багато
чергу, розповіли про свої СВОєї батьківщини, та зав- відмінних
оцінок.
Такій
країни, про те, як їх на- дяки друзям не відчуваю се- високій успішності сприяє
постійна
роди
борються за мир,
самотнім. Знаю, що завж- взаємовиручка,
за розрядку
воєнної
на- ди знайду у їх серці іди- Ідогюмога наших
відмінпіружеіності.
м рість, доброту, завжди по- ник,в* Не пригадую
таВеч’ір інтернаціональноі чую добру поіраду.
кого випадку,
щоб хтось
дружби
закінчився
про— у -тебе, звичайно, буває відмовив
товаришеві
у
грамою
художньої само- вілЬций час* Чим ти займа- роз; ясненні незрозумілого
ешся?
матеріалу. Навіть студенти
діяльності.
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„ЗНАЙШЛИ
ХОРОШИХ
ДРУЗІВ"

Киргизька РСР. Іссик-Куль красивий в будь-яку
пору року, але особливо коли «голуба перлина»
гірського краю одягається у весіннє вбрання.
Узбережжя повноводного високогірного озера*
яке розкинулось між двома хребтами — Терксейі Кунгей-Алатау, стало центром Всесоюзної курорт
ної зони.
У санаторіяхг будинках відпочинку, пансіонатах,
на туристських базах набираються сил і здоров'я
жителі
Середньої Азії, Сибіру, Далекого Сходу,
середньої смуги Росії.
Відпочиваючих приваблює можливість за неве
лику плату (до 70 процентів вартості путівки опла
чує профспілка) провести відпочинок на гірському
озері, де сонячних днів у році більше, ніж у Сочі,
багато фруктів, цілющого кумису, джерел з мі
неральною водою.
У п'ятирічці курортна зона Приіссиккулля розви
вається високими темпами. Тепер тут налічується
близько двохсот здравниць, пансіонатів, туристсь
ких баз, які щоліта приймають близько півмільйона чоловік.
На знімку: вид на санаторій «Іссик-Куль».
(Фотохроніка ТАРС—РАТАУ).

• * *
У - ці дні в гуртожитку
№ 4 з ініціативи коміте
ту комсомолу
проходить
шахматний турнір серед
студентів
з
зарубіжних
краща, що навчаються в на
шому інституті. З великим
інтересом доставились ВО
НИ до цього заходу, отож
участь
у ньому
беруть
майже; веї
студентичіноземці. І хоча серед учас
ників неміає
шахістів ви
сокого класу,
відчуваєть
ся напружена обстановка
спортивної боротьби.
А. ЯРЕМЧУК,
студент II курсу інже
нерно) - будівельного
факультету.

Позавчора в Вінницькому
обкомі Компартії України
відбулась прес-конференція
журналістів міста з делега
тами XVII з'їзду профспі
лок. На ній виступили го
лова обласної ради проф
спілок П. М.. Лук'янчиков,
фрезерувальниця за в о д у
тракторних агрегатів І. М.
ІЗвура, продавець-\консульЬ'анТ Вінницького Центра
льного універмагу, Ю. В.
Вівтоненко, заступник нача
льника цеху хімзаводу ім.
Я. М. Свердлова І. М. Ма
зур, секретар облпрофради
П. П. Волощук.
)« ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ !

— Люблю читати, багато 3 інших Т РУП звертають
І. ДОРОХОВ,
часу віддаю вивченню ро- ся з питаннями до М. Ма-|
член комітету
комсо
сійських та
україїінських каРчУка та і* Білокура
і
□ СПОРТ
□ СПОРТ □ СПОРТ □ СПОРТ □ СПОРТ
молу.
танців. Адже, повернувшись завжди отримують вичерп
реможцем став проректор
на батьківщину, я буду роз- ,НУ консультацію. Такі взає-|
по АГР
А. І. Тарануха.
повідати про СРСР — кра- мини виховують щирість у |
Ось на фініші з'являють
Гну, яка допомогла мені здо- ставлеініні _до
тозариша,
ся учасники бігу, що дола
бути вищу освіту. І, думаю, зміцнюють ідружбу {ншо
ли п’ятнадцятикілометрову
моїм слухачам буде цікаво го багатонаціонального ковідстань. Першими
завіт
подивитися якийсь із танців лективу.
І
ну фінішну
пряму пере
Хадер Мохамед сподо- народів СРСР чи послухати
Часми дозвілля
студенти;
тнув
викладач
кафедри
баївсямені відразу,
з пер- пісню далекої батьківщини нашої групи ^ проводять
треба подолати
дистанції фізвиховання Є. Микитюк.
т о ї жізїустргчії,Життєра)Леніна. Захоплююсь політич- разом, цікаво і змістовно.|
у три, десять, п’ятнадцять,
Глядачі на фініші хвилюдісний, товариський, він лег- мою піснею.
Ми буваємо на екскурсіях,двадцять або тридцять кі- ються. Цікаво, дуже- ціка—
ділимося ^ ^отвгтпят
враженням
від
ко встановив контракт
з
— Треба
іреоа сказати, Хадер,
ладер, ділимо*
.
Г'ІГЦ А Т >Т Г
лометрів залежно від під- во, хто буде
першим на
групою, розповів про себе, що коло інтересів у; тебе прочиненої
(КНИГИ,
перр-2
І ; |
^
готовки і фізичних можли- найдовших
дистанціях —
З ним товаришують багато досить ійироке. І, мабуть, глянутого
кінофільму.
|
востей кожного.
двадцять і тридцять кілостудентів
нашого курсу, деяким студентам нашого
Наш
великий
іінтерна-^
травня учасники клуПершим з дистанції 3 км метрів. Аж ось на фініші
хлопці' і дівчата з різних інституту треба брати з те- ціональїний колектив вттев-1
ВПІ зі- повернувся Лебенок, Його Є. С. Васильєв,
який позарубіжних країн, що навча- бе приклад: добре склав се- нений, що завдяки друж-і V любителів
” бігу
ХпдліГіїі^нми
результат
— 19
50
ються у Нашому інституті, сію — значить багато пра- бі, взаємодопомозі ми не| Р
„Р ” ц ' .
.— .г
■- хвилин
—
-- долав двадцять
— кілометрів
— -• іг■
Отож саме йому я вирішив цює-ш самостійно,
чимало втратимо завойованих п о -| легкоатлетичний
прооіг, секунд. Через півтори хви- у нелегкій боротьбі з су
поставити кілька питань.
часу віддаєш своїм захоп- зицій, і в нинішньому с е -ї присвяченим Міжнародно-лини фінішувало подруж-перниками.
А натридцяти
кілометровій відстані пере— Хадер, чи подобається ленням* Які ж твої плани местрг' псіікажемо відмінні ■
жіночому дню 6 Ьерез- жя Александрових.
АпйигаиппоВи»
Перемогу серед жінок у могу здобув студент радіотобі навчатися в нашому на майбутнє?
результати
у
навчанні, |
я' . вятк°во, музикою зуфакультету П.
інституті?
— Найперше моє завдан- праці, побуть
трів ,х у ЦЄи АЄНЬ
,н" десятикілометровому забі- технічного
— Так. Я раніше багато ня
зараз — наполегливо
АБДУЛ ТАЛІБ, 1 5™ ТУТ- ПерЄА _забігом від' ГУ здобула Дівеєва.’ Отож, Нагірніяк.
І 'ту/ боротьба
чув про Радянський Союз, вчитися, здобувати освіту. А, студент III курсу.
■ увся короткии МІТИНГ. на і така складна, як на дум- 5 ула впертою аж до ос.

РОЗПОВІМ ПРО
ТОВАРИША

677О Р Т
ВСІ

Я якому
виступив
голова
ІІІ11ІІ1ІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІ1ІІІІШІІІІІІІІІІІ1ІІ1ІІІІІІІІ1ІІІІМІИІІИНІНШІШШШІІІІІІІІІІІІІІІІШШІІІІ1ІІІШ1І! І клубу, заступник секретаря
Над Вінницею стеляться дими | парткому С. Г. Лютворт,
□ НАШ І г р с т і
Дзвенить трамвай по лінії
. Він вітав учасників змаган
Не бійся. Підійди ГобШии, | ня, побажав їм
успішних
Народився Михайло Шевченко у 1947 році на
Ти вже мене ніколи
■ стартів.
На жаль, сказав
Сумщині. Творчу поетичну діяльність він поєднує
не побачиш! Я він, серед членів
клубу
з нелегкою “журнзлістськріо
працює в редакції
Переламай перестороги лід. | ще мало студентської мо
газети «Крмсрмрлод Полтавщини».
Чл§ц КПРС*
Як прореве літак
Я
• •
е!
розлуці грізно, — * лоді, І треба докласти зу
Член Спілки письменників СРСР з 1977 року. Ав
Відважишся. І кинешся услід. 1 силь, щоб залучити наших
тор збірок «Травневе поле» та «В отчому краї».
Але тоді хоч кинешся, та
| вихованців до участі у ма-%
Нещодавно поет побував в гостях у студентів
пізно. | сових оздоровчих заходах,
нашого інституту, поділився своїми творчими заду
І чорно крикнуть галки
Останні хвилини
перед
на літак —
мами, розповів про журналістські шляхи, зустрічі
| забігом. Короткий інстук
Пащекуваті двірні
з цікавими людьми.
скоморохи,
поводити себе на
Михайло Шевченко відомий любителям поезії
| таж,
І знову ти подумаєш, що так,
„ „ с т а н н іг
__
учасники
глибокою ліричністю своїх віршів, закоханістю у
Ми завжди так —
І Аистан4«і — і учасники
рідний край, філософським осмисленням життя.
запізнюємось трохи.
- вирушають в дорогу.
їм

Ку досвідчених спортсме- .
метрів. Що назинів десятикілометрова ди
та>ННІХ
„
.........
, __
вається лідеру наступали на
стаїнція підкоряється «слаб*
,
1
*
кій» статі. Тут треба пра п яти ветерани клубу любивильно розподілити сили, телів бігу Зарянов і Кутьщоб не «викластися» на ков*
перших кілометрах, одноВ забігу
взяли участь
часно і не
опинитися
в п’ятдесят членів клубу,
^_______ _ адже тоді дуже і
____
, ......... масовий старт
«хвості»,
Наступний
дуже важко
наздоганяти відбудеться
4
квітня, в
лідерів. А все це дається деньзаснування клубурегулярними
тренуванняО. МРИЩУК
ми, наполегливістю і си
лою волі. Отож, не ТЇЛ ЬКИ
фізично, але й морально
Редактор
гартує спорт. Серед чоло
В.
ВІТКОВСЬКИЙ.
віків ніа цій дистанції пе*
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