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О ОБГОВОРЮЄМО МАТЕРІАЛИ 
XVII З’ЇЗДУ ПРОФСПІЛОК СРСР

ПОКЛИК ДО ДІЇ
Нещодавно закінчив ро

боту XVII з'їзд профспілок 
СРСР — найбільш масової 
організації в нашій країні.

Центральний Ком і т е т 
КПРС у своєму привітанні 
з'їздові відзначив, що все- 
союзний- форум профспілок 
проходить в історично важ
ливий період, коли радян
ський народ працює над 
втіленням у життя накрес
лень XXVI з'їзду КПРС, 
іде до славного 60-рїччя 
Союзу РСР- Незгладиме 
враження справила на при
сутніх, всіх радянських лю
дей промова на з'їзді Гене
рального с е к р е т а р я
ЦК КПРС товариша Л. І. 
Брежнєва- :̂ Це справжня 
програма дій для партійних, 
про фсп і лков их, комсомоли- 
ських активістів, які працю
ють у тісній єдності.

Великі завдання поста
ють у зв'язку з цим перед 
профспілковими організа
ціями вузів, де, якщо мож
на так сказати, починаєть
ся гартування профспілко
вих активістів, всіх студен
тів. Саме тут молоді люди, 
майбутні спеціалісти, ке
рівники виробництва, вчать
ся серйозно, по-державно- 
му підходити до дорученої 
справи, бути організатора
ми, застрільниками добрих 
справ- Тому, думається, та
кою важливою, для нас, 
працівників вищої школи, 
стає вимога Л. І. Брежнє
ва будувати роботу проф
спілок на базі найновіших 
економічних і соціальних 
проблем- Тільки так, вирі
шуючи проблеми сьогоден
ня і не випускаючи з поля 
зору перспективи, можна 
навчити студентів бути на 
рівні вимог складного су
часного виробництва.

В нашому інституті чима
ло робиться по залученню 
студентів до профспілкової 
роботи. Активно працюють у 
профкомі студенти четверто
го курсу М- Бобік та І. 
Гайда, чимало інших зав
зятців. Вони вчаться робо
ті з людьми — одній з

найважливіших умов ефек
тивності профспілкової ді
яльності, завжди викону
ють поставлені завдання- І 
всі справи, які профком до
ручає своїм активістам, зав
жди позначені творчим під
ходом,

З думою про завтраш
ній день інституту працю
ють сьогодні члени нашої 
профспілки — ст у д е н т и. 
Наш девіз — «Свій дім — 
своїми руками», який пере
дається старшокурсниками 
своїм наступникам, свято 
виконується- Чималий вне 
сок студентських будівель
них бригад у зведення но
вого інженерно-будівельно
го корпусу, їдальні, гурто
житків. Зараз ростуть по
верхи нового студентського 
гуртожитку, який також 
зводиться руками наших 
будзагонівців. І значну 
частку в організацію сту
дентів для роботи на ново
будовах зробили профспіл
кові активісти. Отож, ду
мається, завдання, постав
лені перед радянськими 
профспілками Л- І. Бреж
нєвим — дійти до кожної 
людини, зробити їй близь
кими і зрозумілими вимоги 
економічної політики партії, 
переконливо показати, що 
саме ця політика відпові
дає її життєвим інтересам і 
тому обов'язок кожного — 
своєю ініціативою, твор
чим пошуком сприяти її 
повному успіхові — ми 
частково уже почали вико
нувати-

Однак, відверто скажемо, 
нам більше уваги треба при
діляти роботі з людьми,
уважніше ставитись до про
хань конкретних людей, 
бути більш принциповими У 
розподілі місць у гуртожит
ках, суворо карати поруш
ників внутрішнього розпо
рядку інституту.

В. КОВАЛЬЧУК,
голова профкому інсти
туту.

О Ф О Т О В І К Н О

Організовано розпочався суботник у нашому 
інституті. На знімку фотокореспондента газети 
О. Суворова ви бачите студентів радіотехнічного 
факультету під час роботи на впорядкуванні ву

лиці Келецької*

о д о  60-РІЧЧЯ СРСР
60 героических, 

Легендарних,
космических, 

Грозовьіх, исторических. 
Нами прожито лет.
Путь дерзаний,

свершений,
Путь указанньїй Лениньїм, 
Славний путь

поколений,
Путь борьбьі и побед. 
Укіраинцьі и русские, 
Белоруссия, Грузия, 
Казахстан и Армеїния —  
Все єдиной семьей.
Вместе в час

испьітания, 
Вместе в час

ликования 
Вместе в горе и

радости,
Вместе в праздник

и в бой. 
Вместе создали домни, 
Вместе мир наш

огромньїй 
Держат в правильних, 

честньїх
И могучих руках.
Слава нашему

мужеств/І 
Слава братству,

содружеству! 
Нашей матери —

Родине,
Слава! Слава! В веках!

Ю. ШЛЕІТЬКО 
інженер - конструктор 
СКТБ.

N Організовано вийшли 
 ̂ 31 березня на Всесоюз- 
 ̂ ний комуністичний субот- 
 ̂ ник студенти енергетич- 

§ ного факультету, зокре
ма група ІЕС-80, де ку
ратором Н. В. Улітич. 
Студенти працювали в 
аудиторному корпу с і 
№ 2: мили віконні рами, 
підмітали.

— Одне погано, — ка
же куратор.— За графіком 
проведення робіт наша 
група повинна працюва
ти з 12-ї години, замість 
15-ї, як планувалося. Д о- 

§ велося зняти студентів з 
пари.

Як бачимо, непогана 
інформація для роздумів 
організаторам су ботни- 
ка. А робота студентів 
групи ІЕС-80 заслуго
вує доброго слова.

роботу. Так, 31 березня § 
група ІЕС-80 мала по- ^ 
чати роботу о 14.00. X 
Студенти під керівницт-  ̂
вом куратора Ж. 1. Ос-  ̂
тапчук вчасно з'явилися  ̂
до гуртожитку М  1, од-  ̂
нак фронтом робіт б у ■ § 
ли забезпечені лише че
рез тридцять хвилин.

Адміністрації студміс
течка слід би серйозно 
задуматися над цим упу
щенням.

з вогником
§ Студенти радіотехніч- 
§ ного факультету працю- 
§ вали в рахунок «черво

ної суботи» 25 березня.

ПРАЦЮВАТИ 
НА СОВІСТЬ

трудилися

Радіотехніки продов  ̂
жували роботу і 26 бе- я 
резня. Цьо г о р а з у  § 
відзначити трудом 112  ̂
роковини з дня народ- ^

2 РТ-8Ґ,' ЗРТ-81, ЗРК-81. ження В. 1. Леніна прий- §
” ------  -----^ шли другокурсники. Гру- N

па ЗРК працювала на ^ 
впорядкуванні території ^ 
інституту8 повністю з оцінкою 

я мінно».
\  — Працювали хлопці
§ і дівчата добре, — го- 
\  ворить комсорг першо- 
\  го курсу Василь Запо- 
£ падний. — Кращих на

віть важко виділити. І

пересаджу- § 
вала кущі з місця, від- 
веденого під новобудову,  ̂
до корпусу їдальні. А і  
комсорг ■ групи ІРК Ва- Ч 
лерій Довгань привів N

 ̂ ___ _____ _______  своїх комсомольців на ^
л все ж найпродуктивніши- роботу на склад: хлопці ^§ осе ж  пиииуииумиапіш ,",- р ииШ у пи -----
8 ми були студенти групи працювали на розванта- §
І с ^ г ™ % , ї ! ^ ували шаФ> одеРжав кЬ, СІ аР ° 1 а інститут. Інші групи ара- %

цювали на прибиранні те- ^ 
риторії лісопарку, ву- ^

Алла Кондратович працює в читальному залі 
для студентів молодших курсів Вінницького по
літехнічного інституту. Заочно навчається в коо
перативному технікумі, має мрію працювати у 
сфері обслуговування, до якої належить торгівля. 
Теперішня її робота не менш відповідальна, бо ж 
там і тут справу доводиться мати з людьми.

Алла Кондратович в нашому інституті другий 
рік. За цей порівняно невеликий проміжок часу 
вона встигла завоювати авторитет в колективі. 
А все завдяки душевній доброті, освіченості і 
людяності.

Фото А. Вернинського.

^ Микола Чернега та ком- 
 ̂ сорг Сергій Завроцький.

^ Хочу відзначити і орга- 
& нізаторську роботу ком- 
х сорга групи ІРТ Олега 
^ Вінниченка.
^ На жаль, у перший же 

день суботника не обій- 
^ шлося без недоліків. Ро- 
& бота носила дещо «авра-
§ льний» характер, адже респондента, як вони са-  ̂
8 об'єкти роботи були виз- ■ —  — 4
® начені тільки о 13.00. в

лиць Келецької та Арто-  ̂
болевського. Велика гру-  ̂

трудилась ^па студентів 
на будові.

—Працювати, так пра- у 
цювати, — відповіли сту- ^ 
денти на запитання ко- ^

мі оцінюють свою робо- §

день суботника.

ЗАВДАННЯ — 
ОРГАНІЗОВУВАТИ

Хід комуністичного су
ботника свідчить, що де
які групи студентів з 
запізненням починають

ту. Задоволений робо
тою комсомольців та 
молоді і проректор по
АХР О. І. Тарануха, який §
встигає проконтролювати § 
роботу усіх груп.

Матеріали сторінки 
підготувала наш ко
респондент Е. Таран.

Кінець XIX — початок 
XX століття характери
зувались вступом капі
талізму в імперіалістич
ну стадію, різним за
гостренням класових 
протиріч, ростом рево
люційного робітничого 
руху. Особливо бурхли
вим був він в Росії. 
Однак боротьба робіт
ничого класу була сти
хійною і носила в основ
ному економічний ха
рактер. Отож об'єктив
но постало завдання 
утворення політичної 
партії робітничого кла
су, спроможної надати 
боротьбі його свідомий, 
організований характер.

Володимир Ілліч Ле
нін, розуміючи актуаль
ність цього завдання, 
центральне місце в кни
зі «Що робити!» відвів 
питанню утворення про
летарської партії як ке
руючої і організуючої
сили робітничого руху. 
Книга «Що робити!». 
Наболілі питання нашо
го руху» вийшла у світ 
1902 року. Вона стала 
новим внеском В. І. Ле
ніна у розвиток рево
люційної теорії і важли
вою ланкою у розвитку 
вчення про пролетар-

О д о  80-РІЧЧЯ ВИХОДУ З ДРУКУ

КНИГА В. І. ЛЕНІНА 
„ЩО РОБИТИ?"

ську партію нового ти
пу, політичного вождя і 
керівника робітничих 
мас.

В. І. Ленін дав ана
ліз двох течій в між
народній соціал-демокра
тії: послідовно револю
ційного, марксистсько
го і опортуністичного, 
який стояв на позиціях 
ревізії марксизму, при
мирення класових про
тиріч, заперечення не
обхідності соціальної 
революції, диктатури 
пролетаріату.

Володимир Ілліч гли
боко обгрунтував зна
чення революційної те
орії з класовій бороть
бі пролетаріату, довів, 
що без революційної 
т е о р і ї  н е  м о ж е  
б у т и  і р е в о л ю ц і й -  
ного робітничого ру
ху, що боротьба може 
бути успішною лише за 
умови правильного ро
зуміння робі т н и ч и м

класом свого стано
вища при капіталізмі, 
мети і завдань бороть
би, своїх ворогів і со
юзників.

Тому одним з найваж
ливіших ставало завдання 
внесення в робітничий 
рух соціалістичної сві- 
домості, щоб надати 
йому організованого, 
цілеспрямованого ха
рактеру. Виконати це 
завдання могла тільки 
марксистська партія, а 
для цього вона сама 
повинна бути озброєна 
революційною теорією.

Ленін визначив роль 
робітничого класу як 
головної соціальної си
ли боротьби за демо
кратію і соціалізм, як 
керівника боротьби тру
дящих за їх інтереси. 
Виконати свої завдання 
робітничий клас міг ли
ше під керівництвом 
бойової- організації — 
централізованої партії.

Тому поряд з питан
ням ідеології, теорії 
в. І. Ленін розглядав 
питання організаційні, 
найважливішим принци
пом партії в умовах під
пілля він вважав центра
лізм, але разом з тим 
централізована, строго 
законспірована партія 
повинна о у ти тісно по- 
в язана з масами, даючи 
відповідь на питання 
«що робити!» Ленін 
вказував на завдання 
ліквідувати організацій
ну різноголосицю, міс
ництво, кустарництво, 
на необхідність рішучої 
ооротьои за утворення 
Ооиової централізованої 
марксистської пар т і ї 
нового типу.

Викладені у книзі 
«Що рооити!» ленінські 
ідеї про партію, її іде
ологічні та іде й н і 
принципи, програму і 
тактику стали основою 
дальшого розвитку і 
діяльності більшовиць
кої партії. Вони не втра
тили свого значення і 
тепер, лежать в основі 
діяльності КПРС, інших 
братніх марксистсько- 
ленінських партій.

Я. ГРОМОВА, 
викладач кафедри 
історії КПРС.
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ІМИТЬ ІНЕ ЗОВСІМ СМІШНО...
иА К Р Л П А В  дощ. Ио- 

** го краплини ледь по
мітними цівками стікали 
по шибках автобуса.

Шосейна стрічка тяг
нулась, мов нитка, і не 
видно їй було кінця- 
краю. Стугоніло, важко 
зітхаючи, шосе. Спали 
притомлені пасажири.

На одній із зупинок у 
салон зайшла дівчина. 
Вільне місце було лише 
на задньому ряду. Там 
сидів хлопець. Дівчина 

 ̂ сіла поруч. Розплела ко- 
^ си і відкинулась всім ті

лом на спинку сідіння.
У автобусі — тиша, 

краплі вже засльозили 
шибки. Під монотонний 
стукіт дощу хотілося ли
ше спати.

Дівчину розморило. Я 
хилило з одного боку в 
інший. Вона поволі схи
лилась до хлопця, зпало 
її розплетене волосся і 
приємно залоскотало йо
го обличчя.

Так вони їхали. Двоє 
незнайомих. Він насо

лоджувався миттю, що 
так несподівано линула 
на нього, — вона ж до
дивлялась сни.

А мжичка все сія
лась. Автобус зупинив
ся, дівчина прокинулась 
і поспіхом вибігла з са
лону. Він мовчки провів 
її поглядом, Вона озир
нулась і на її обличчі 
розквітла ніякова пос
мішка.

Так вони розлучились. 
Сталось так, як часто і 
буває в житті.

Хвиля в морі загублю
ється серед таких же 
хвиль, як і сама, і вже 
ніколи не повертається 
на те ж місце, як ніко
ли не повертаються ми
ті життя людського. І , 
може, вже заміжньою 
жінкою, з сумною чи 
іронічною . посмішкою 
згадає вона ту мить. 
Хтозна?

ДАРУНОК
ПД АЛЕНЬКЕ дівча за- 

тисло у своїх руче
нятах апельсин і нізащо

у світі не хотіло його від
дати.

А мати її аж заходи
лась повчаннями.

— Віддай тьоті. Це во
на загубила. Скільки я 
тебе вчила. Віддай! 
Швидко...

Дівча ж довірливо- 
прохально дивилось на 
незнайому тітку і ще 
тісніше стискало апель
син.

Чужа жінка велико
душно простягнула їй 
ще апельсин.

— Це тобі дарунок, — 
сказала і хутко вийшла §
з магазину.

Мати їй говорила, що 
треба було подякувати, 
а дівча щасливими очи
ма дивилась вслід нез
найомій жінці. І було в 
тому дитячому погляді 
стільки безпосередньої 
щирості, радості, вдячно- ^ 
сті чужій жінці, що мати  ̂
зрозуміла — її слова ^

Про любов людини до 
природи писано і говорено
багато- Ми постійно омо
лоджуємо наші міста і се
ла, висаджуючи навесні 
мільйони штук саджанців 
різних порід дерев: берези, 
липи, тополі.*. Створено 
навіть спеціальну службу 
при заказниках, працівники 
якої займаються «лікуван
ням» столітніх дерев.

Та, на жаль, ке всі одна
ково ставляться до зелених 
друзів — дерев. Ми вже 
розповідали про вирубку 
підготовлених до пересадки 
ялин* Критична замітка 
знайшла відгук серед чи
тачів — В/Они 'засаджують 
цей ганебний вчинок.

зайві. Хай донька не 
сказала «дякую», але  ̂
душа її промінилась Ьдяч- ^
ністю за доброту,

О НАУКА І ТЕХНІКА

СОНЯЧНІ АКТИВНІСТЬ
Відомо, що життя на 

Землі залежить від Сонця. 
Астрономи уже давно за
йнялися його вивченням. 
Вони в и д іл и іл и  три шари 
атмосфери Сонця — фото
сферу, хроносферу і най
вищу область — сонячну 
корону. Порівнюючи Сон
це з іншими зірками, вче
ні дійшли висновку, що 
воно В ІД Н О С И Т Ь С Я  До зірок 
спокійних, випромінення 
яких з часом майже 'не 
міняється.

Сонце — розжарена га
зова куля, порівняно од
норідний океан розжаре
них газів. Та ііноді на йо
го поверхні можна поба
чити різні досить чіткі 
утворення. У фотосфері 
з ’являються яскраві облас
ті, які 'називаються ф аке
лами. У місцях розташу
вання факелів можуть ви
никати сонячні плями. У 
хромосфері виявлені над 
факелами місця підвище
ної яскравості, що їх  на
зивають флоккулами. Там.

же відбуваються наймогут- 
ніші із сонячних явищ — 
хромосферні спалахи. В 
сонячній короні виявлені
гігантські хмари речовин
— протуберанці, розвиток 
і рух яких тісно пов яза~ 
ні з перетвореннями в 
якій-небудь групі С О Н Я Ч 
НИХ плям.

Всі перераховані струк
турні утворення В ІД Н О С Я Т Ь 

СЯ  до проявів сонячної
активності.

Багаторічні досліджен
ня різних виявлень С О Н Я Ч 
Н О Ї активності дозволили 
астрономам встановити, що 
кількість центрів сонячної 
активності в атмосфері 
Сонця періодично зміню
ється. Інколи плям, факе 
ліа, спалахів, протуберан
ців мало, а в деякі роки 
їх значно більше. Так ви
никли поняття періодів м і
німуму і максимуму со 
нячної активності, що в 
середньому складає 11 ро
ків.

Періодична зміна соняч

ної активності впливає иа| 
нашу планету. Корпуску І 
лярні потоки і різні види 
короткохвилевого випро
мінювання Сонця, досяга
ючи Землі, викликають 
магнітні бурі, порушення 
радіозв’язку, полярні сяй 
ва.

Досліджується безпосе 
редия залежність погоди 
і клімату від змін сонячної 
активності. Опубліковано 
чимало робіт, в яких зроб
лено спробу виявити та
ку залежність для частоти 
та інтенсивності злив, рівня 
води в озерах, зв ’язок 
активності з епідеміями м 
станом здоров’я людей. 
Зараз рано ще робити ви
сновки, однак була виявле
на залежність серцево- 
судинних і деяких інших 
захворювань від сонячної 
активності.

Ось чому дослідження 
сонячної активності і ї ї 
прогнозування мають важ
ливе значення. Досліджен
ня бурхливо розвиваються 
і можна не сумніватися * 
тому, Що невдовзі ми бу
демо знати про Сонце, йо
го активність і вплив на 
Землю, ї ї  рослинний і тва
ринний світ значно більше.

І. РАХЛІН.

Протягом року ми 
маємо безліч свят, кож
не з яких, на нашу 
думку, першорядне. Пе
реконаний, не меншого 
значення надаємо дню 
заробітної плати. Його 
чекають усі, і коли він 
настає, кожен намагає
ться бути біля каси 
першим, приходить по- 
раніше.

Як відомо, день зар
плати визначений чітко 
і випадає, ясна річ, в 
робочий день. Отож, 
починаючи з двох го
дин, а то й раніше, бі
ля жаданого віконечка 
збираються працівники. 
Таким чином, в розпал

о ГОСТРИМ ПЕРОМ

„Станьте в чергу 1 «•  • •

робочого дня на пер
шому поверсі утворю
ється невеличкий натовп. 
Люди стоять. Чекають. 
А робочий день іде...

Думається, вихід із 
становища можна знай
ти. На ряді підприємств 
країни є доручення 
громадського к а с и р а ,  
якому товариші дові
ряють отримати зар
плату за весь колектив, 
принести на робочі міс
ця і видати. Уявляєте,

скільки економиться ро
бочого часу! Бо ж день 
зарп л а т и ,  б у д ь м о  
відвертими, так може 
перетворитися на вихід
ний.

Ві риться обговорю
ючи цю проблему своє 
вагоме слово скажуть 
народні контролери і 
працівники бухгалте
рії.

В* ДУБ,
наш спеціальний ко
респондент.

□ СПОРТ □ СПОРТ □ СПОРТ □ СПОРТ □ СПОРТ

ТВОЄ ЗДОРОВ'Я— В ТВОЇХ РУКАХ

ї ї  А конкурсах-оглядах ху-
дожньої самодіяль

ності в оцінці роботи ко
лективу аматорів жюрі ве
ликого значення надає вис
тупу хорового колективу. 
Спеціалісту хор «розпо
вість», наскільки високі у 
співаків культура співу, 
уміння творчо працювати в 
колективі, а програма ста
не, так би мовити, дзерка
лом смаків. Хорове мис
тецтво складне, вимагає 
наполегливої творчої праці 
кожного члена колективу 
зокрема і всього хору.

В нашому інституті бага
тотисячний колектив студен
тів, а от в хорі, який вис
тупав на минулому кон
курсі самодіяльного мис
тецтва Ленінського району, 
не так уже й багато учас
ників — не більше трид
цяти-

Раніше ця справа була 
більш-менш налагоджена* 
Хор активно відвідували

О СТАВИМО ПИТАННЯ

ДЕ ВИ, ЕНТУЗІАСТИ?
студенти, колектив був ста
лим, отож майстерність 
кожного учасника зроста
ла від заняття до заняття- 
На жаль, останніх два ро-' 
ки студентському хору при
діляється все менше і мен
ше уваги: його відвідують 
лише справжні ентузіасти, 
любителі хорового співу.

На конкурсі ми виступи
ли непогано, про це свід
чить рішення жюрі, адже
наш хор завоював право 
виступати на міському ог
ляді-,конкурсі. І хоча ми
виступали невеликим скла
дом, спів наш сподобався 
глядачам.

Неприємно тільки врази
ло: довелось сповістити гля
дачам, що виступає не хор

Вінницького політехнічно
го, а група студентів. Про 
яку ж масову участь у ху
дожній самодіяльності мож
на говорити, якщо у п'ятити
сячному колективі не знай
шлося любителів хорового 
співу, щоб організувати 
хор? От і довелось нам 
стати «хоровою групою»- 

А я хочу нагадати вис
туп ректора інституту: 
І- В. Кузьміна, коли він 
сказав, що студенти повинні 
не тільки пізнавати світ 
формул, науки, але й спі
вати, танцювати, культурно 
відпочивати. На те ми — 
молодь!

М. БОБІК,
студент IV курсу, наш 
громадський кореспон
дент.

Науково-технічний про
грес майже звільнив лю
дину від тяжкої фізичної 
праці, а хороші житлово- 
побутові умови до міні
муму знизили її рухливість 
Багато з нас, вирушаючи 
на роботу, «авіть таку не
значну відстань, як від 
«Вишеньки» до інституту 
їдуть трамваєм, мало бу
вають на свіжому повітрі. 
Отож таким способом жит
тя ми самі надаємо повну 
свободу дій різним хворо
бам, якщо можна так ска
зати, віддаємо свій орга
нізм у їх  розпорядження. 
У деяких випадках недуги 
настільки оволодівають 
людиною, що лікарі без
сило розводять руками.

І от там, де лікарі не
спроможні щось зробити, 
де ліки уже не впливають, 
єдиним дієвим заходом 
стає спорт, фізична куль
тура. В нашому інституті 
багато людей, що захоп
люються спортом. Це такі, 
як Г. А . Бушмич, Є. С. Ва
сильєв, Ю. М. Дівєєв, Г. й . 
Ластовська, С. Г. Лютворт, 
$. Я. Сумін, Л. М. Іпнатов, 
Постійні тренування, пере
бування на свіжому повіт
рі допомагають їм  бути 
завпеди «у формі», збіль
шують працездатність, до
помагають працюз а т и 
ефективніше. Га, на жаль, 
серед членів клубу лю
бителів бігу, який працює 
уже не перший рік, ще мало 
студентів. 1 тут нам, ко
лективу кафедри фізвихо 
вання, всім членам клубу 
треба ще багато зробити, 
щоб наші вихованці пере
коналися в необхідності 
фізичних вправ.

Здоров’ я радянських лю
дей — головний резерв 
підвищення продуктивності 
праці і зміцнення оборон
ного потенціалу країни.

Це важливе державне зав
дання, поставлене перед 
керівниками колективів, 
партійними, комсомольсь
кими і профспілковими 
організаціями в постанові 
ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР «Про дальше підне
сення масовості фізичної 
культури і спорту».

Успішно вирішувати ці 
завдання, залучити товари
шів по роботі чи навчанню 
до регулярних занять ф і
зичною культурою допо
може сила прикладу. То
му вже сьогодні майбутній 
спеціаліст повинен готувати 
себе до роботи на вироб
ництві не тільки як інже
нер, а як організатор ма
сових заходів у колективі, 
в тому числі і спортивних.

Любителі спорту нашого 
іїнституту немало роблять 
по пропаганді фізкультури 
не тільки в нашому колек

тиві, але й у м істі. Три 
роки тому з ініціативи клу
бу любителів бігу ВП1 по 
трасі Олімпійського вогню 
в м. Вінниці був проведе
ний масовий пробіг. Він 
став традиційним. Минуло
го року на старт вийшло 
2400 студентів, викладачів 
і службовців іінституту. В 
тому ж році по всій рес
публіці відбулись такі за
біги, а цьогорічний став 
уже всесоюзним.

11 квітня відбудеться 
забіг, п р и с в я ч е н и й  
112-й річниці з дня на
родження В. І. Леніна і 
60'й річниці заснування 
СРСР. В нашому місті іні
ціаторами цього спортив
ного свята виступили ми, 
отож не маємо права на 
поразку.

Я. КУЛИК, 
зав. кафедрою фізви- 
ховання.
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