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СЬОГОДНІ
В НОМЕРІ:
□ ДЕНЬ АТЕЇСТИЧ
НОЇ ПРОПАГАНДИ
□ РИТМ
ПРАЦІ.
СТУДЕНТИ НА СУБОТНИКУ.
□ ПРИКЛАД КОМУ
НІСТА.
□ IV З’ЇЗД КОМСО
МОЛУ КУБИ.

□ НОВІ книги.
р ІДБУВСЯ день атеїс.і-і ТИЧНої пропаганди. Іні
ціаторами його проведення
стали партійна і комсомоль
ська організації нашого ін
ституту, а також працівни
ки кафедри марксистськоленінської філософії. З іні
ціативи парткому та комі
тету комсомолу
створена
рада, яка ставить
своїм
завданням організацію та
проведення атеїстичної ро
боти серед студентів І пра
цівників інституту, піднесен
ня на ще вищий щабель ді
яльність широкої громадсь
кості по вихованню переко
наних атеїстів,
активних
пропагандистів
наукових
знань, що розбивають тене
та марновірства.
Відомо, останнім часом ця
робота в нашому учбовому
закладі дещо послабилась.
Серед працівників і студен
тів інституту є прихильни
ки релігії, а деякі молоді
люди вагаються: мовляв, не
впевнені у відсутності над
природних сил.
Наведені
факти є свідченням того,
що керівники підрозділів,
де працюють віруючі, кура
тори академічних груп, пар
тійні і комсомольські акти
вісти, громадські організа
ції недостатню увагу приді
ляють індивідуальній робо
ті з цими людьми, не залу-

□ МИ — АТЕЇСТИ!

СВЯТО НАУКОВОГО
С В І Т О Г Л Я Д У
чають їх до проведення ці
кавих масових заходів.
Комуністи машинобудів
ного факультету на своїх
зборах, що відбулись нещо
давно, повели серйозну роз
мову про стан атеїстичного
виховання серед студентів.
Більше уваги, відзначалось
у виступах, треба приділяти
атеїстичній
направленості
навчальних лекцій, підбира
ти факти до них так, щоб
вони яскраво висвітлювали
досягнення радянської і сві
тової науки, тим самим по
казувати ' непереконливість
релігійного
трактування
природних явищ.
Комсомольські активісти
чимало роблять у справі
атеїстичного виховання мо
лоді. Так, третьокурсники
машинобудівного
факуль
тету О. Новицький та О. Филипович — члени ради по
атеїзму при комітеті ком
сомолу інституту — чита
ють лекції, проводять нау
кові дослідження не тіль
ки серед молоді нашого ін

ституту, але й міста. Ці лек
ції завоювали серед слуха
чів велику популярність. Та,
на жаль, ще не всі комсо
мольські активісти
наслі
дують приклад своїх това
ришів і ведуть бій з марно
вірством. Не такий уже й
численний загін пропаган
дистів - атеїстів серед ком
сомольців. Раді по атеїзму
при комітеті комсомолу тре
ба активніше залучати до
роботи з віруючими комсо
мольський актив, проводити
цю роботу цілеспрямовано,
постійно, наполегливо вчи
тися у старшого покоління
бути справжніми пропагандистами-атеїстами.
Арсенал засобів атеїстич
ної пропаганди досить ши
рокий. Тут — лекція, атеїс
тичний театр, вечір запи
тань і відповідей. Тематика
лекцій, приміром, не обов'
язково повинна торкатися
релігійних питань. >Це може
бути розповідь, скажімо,
про завоювання
космосу,
досягнення кібернетики чи

медицини, будь-якої іншої
галузі науки. І тоді факти,
їх логічне і цікаве викла
дення розривають релігійне
павутиння, у якому заплу
талась людина, змушують
її замислитись, поставити
під сумнів справедливість
церковних догматів.
Такий цікавий захід, як
день атеїстичної пропаган
ди у нашому інституті, ста
не активізуючим
началом
атеїстичного виховання. До
участі в ньому залучені кра
щі сили міста — науковці,
викладачі наукового атеїз
му вузів, активісти атеїс
тичної роботи підприємств
і організацій Вінниці,
В актовому залі відбу
лась лекція «Кібернетика,
релігія, атеїзм», яку прочи
тав ректор інституту профе
сор І. В. Кузьмін. По закін
ченні лекції свою роботу на
суд глядачів
представили
артисти атеїстичного теат
ру заводу імені 60-річчя
Жовтня. У трупі його, що

складається . з п'ятнадцяти
чоловік, одинадцять робіт
ників і чотири інженерних
працівники. До речі, троє
інженерів —
випускники
нашого інституту. Отож ни
нішньому поколінню студен
тів не слід забувати добрі
традиції своїх попередників
і зробити все від них залеж
не, аби підняти роботу по
атеїстичному вихованню на
належний рівень.
В лекційному залі № 1 з
бесідою виступив
доцент
медичного інституту П. П.
Свободний. Його розповідь,
насичена цікавим інформа
ційним матеріалом, справи
ла велике враження на при
сутніх. Факти, які він наво
див, стануть у пригоді про
пагандистам,
агітаторам
комсомольським активістам
у роботі з молоддю. Пра
цівники кафедри марксист
сько-ленінської
філософ і ї
педагогічного інституту про
вели зустріч «Атеїсти
за
круглим столом». їх висту
пи були проілюстровані агіткультбригадою цього ж ін
ституту.
День атеїстичної пропа
ганди, проведений для сту
дентів 3 і 4 курсів, став
справжнім святом науково
го світогляду, войовничого
атеїзму.
Е. ТАРАН.

• •

В РАХУНОК «ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»
З великим
піднесенням
студенти нашого інституту
трудяться в рахунок Всесоюзного комуністичного суботника. Приклади самовідданої праці показують комсомольці і молодь ФАОТу,
енергетичного,
інженернобудівельного, машинобудівного факультетів.
За час, що студенти працюють в рахунок «червоної
суботи», зроблено чимало,
Впорядкована територію Інституту та прилеглих в улиць — Артоболевського,
Келецької,
Хмельницького
шосе. Завдяки молодим завзятцям з
радіотехнічного
факультету набули святкового, весняного вигляду алеї
лісопарку.

РИТМ

ПРАЦІ.

СТУДЕНТИ

ГРУПИ

Відмінно попрацювали на
будові нового гуртожитку
визнані майстри будівельної справи з інженерно-будівельного факультету. Уміння їм не позичати. Вони
вже неодноразово перевірені у студентських будівельних загонах під час третього трудового семестру, та й
зараз трудяться на новобудові. Своєю працею вони
наближають той момент, коли новий гуртожиток гостинно розчинить двері перед
студентами. 1 нехай ті, що
споруджують його, одержав ши дипломи, залишать стіни
інституту, — добра згадка
про них житиме у серцях
наступників,
В основному, інститут за-

1 ПМ-81 НА СУБОТНИКУ

ківчив роботи на закріпле
ній території, але дещо ще
треба було б зробити. Доб
рим господарям знайшлася
б робота на складі, в гара(жіл ’біля гуртожитків. Та
погода змусила працювати
в приміщенні. Студенти при
бирають аудиторії, миють
вікна. Коменданти аудиторних корпусів тт. Могилевсь-

КОМ УНІСТА.

ЩЕДРИЙ ЗАСІВ ■
На все життя пам'ятним
зостанеться
для
І.
П.
Гладкого,
наладчика
Він
ницького
ДП 3— 18,
рік
1981-й,
котрий подарував
йому щастя бути делега
том XXVI з'їзду КПРС.
У відповідь на
велике
довір'я комуністів області
передовий робітник
зразу
ж
після
повернення
з
Москви
переглянув
свої
соціалістичні
зобов'язання
і дав слово виконати п'я
тирічку за чотири
роки.
Підтримала І. Н. Гладкого
і
його комсомольсько-мо
лодіжна бригада.
Нині бригада наближаєть
ся до
виконання
плану
першого кв'арталу 1982 р.
1
ючин комсомольсько-мо
лодіжного колективу, очо
люваного делегатом з їзду,
по достроковому виконан
ню
планів
одинадцятої
п'ятирічки підтримали
по
над
п'ятдесят
дільниць,
бригад підприємств маши
нобудування
області,
які
зараз трудяться під деві
зом «П'ятирічне
завдання
— до 115-ої річниці з дня
народження В. І. Леніна».
Разом з тим члени пере
дових
колективів
ведуть
боротьбу
за
економію
металу,
палива,
електро
енергії.
П. СЛОБОДЯНЮ К,
інструктор облпрофради.

РЕПЛІКА
Всім пам’ятний час, коли
біля гуртожитку
№ 4 за
думано
було побудувати
фонтан. Виділили кошти —
і робота пішла, уа невдо
взі... припинилася.
Ь як
виявилось,
припиналуася
надовго. В результаті
—
фонтан
залишився
недо
будованим.
Планувалося,
що він милуватиме
око,
згадка про нього навіває
прикрий настрій.
А. БЕЛОВ,
студент.

кий та Яковишин задоволе-щ
ні своїми помічниками. В |
оцінці роботи молоді вони ь
одностайні.
— Усі групи, які виділя- лись нам на допомогу, пра- ї
цювали відмінно. Ледарів ■
серед нашої молоді немає, і
Чітко працював протягом І
місяця штаб комуністичного |
суботника. В
інформації, |
яка поступала туди, відмі- 1
чались найменші недоліки. |
Не гаючи часу, вживалися м
заходи до їх усунення. А ле,«
треба сказати, упущень бг/-В
ло не так уже й багато. В |
основному, всі члени штабу ■
відзначають хорошу органі- ї
зацію суботника і само- щ
віддану, з вогником працюй
комсомольців і молоді. А цей
— заслуга деканатів, комсо-ш
мольського активу факуль- 1
тетів і груп
щ

Фото Г. Скорюкова.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
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а ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА ДРУЖБА ДІЄ.. |

| „Салам-алейкум“
| — миру вам! 1
І
1
5

ДО 17-х РОКОВИН РЕВОЛЮЦІЙНИХ І
ПОДІЙ У ПАЛЕСТИНІ
Ці слова на російській

Е мові лунали у виступі
Е кожного, хто вітав з
Е сце^Іі палестинський на§ род на вечері, присвя2 ченому 17—ій
річниці
= революції
Палестини,
2 який відбувся 10 квітня
2 в актовому залі Вінниць2 кого політехнічного ін2 ституту. його організуЕ вали комітет комсомолу
Е інституту
і
Загальна
Е спілка студентів - паЕ лестинцін, котрі навчаЕ ються в нашому місті.
|
3 доповіддю виступив
= відповідальний секретар
Е міської Ради в справах
Е іноземних учнів Шумарін
к Валентин Васильович.
2 Він сказав:
Е — Палестинський на2 род досягне свого. Які
="б не були труднощі пе2 ред арабським народом
2 Палестини, він разом з
Е прогресивними
силами
Е переможе. Тільки мир
Е зможе забезпечити збеЕ реження цивілізації на
2 Землі.
2 Потім виступив' декан по
Е роботі з іноземними стуЕ дентами медичного інстиЕ туту Смольський - Леонід
Е Павлович. Він нагадав,
Е що в їхньому інституті
Е навчаються
студ е н т и
Е котрі не знали миру. В
Е нашому місті вони знайЕ шли мирний дах, мріють
Е стати спеціалістами. Він
Е сказав, що студенти —
Е іноземці, які приїхали в
2 Радянський Союз, повин2 ні вчитися у
р адянсь2 ких студентів інтернаціоЕ налізму.
Завершуючи,
Е Смольський сказав:
Е — Ви повинні
дуже
Е відповідально ставитись
Е до навчання. Бажаю вам
Е стійкості і мужності в
Е боротьбі за щастя...
= 3
привітанням
до
2 арабської молоді Палес2 тини виступив зав. ка2 федрою
політехнічного
2 інституту
Друкований
3 Михайло
Федорович.
Е Він щиро привітав паЕ лестинців зі святом ревоЕ люції і сказав, що спеЕ ціалістів з них никладаЕ чі виховають, але треба
Е бути ще й мужніми
Е борцями, навчитися в
Е радянських, людей бороЕ ротися і перемагати.
2
— Свою землю треба
2 захищати.
В
жодній
3 книжці не написано, як
2 саме боротися, немає ре3 цептів. Навчання — це
З також боротьба.
З Від ліванських студен3 тів виступив Хазан Джин,
З вій привітав палестинців
Е із славною річницею і
Е підкреслив, що 17 років
*Е боротьби принесли переЕ моги і що ця боротьба
Е має суттєве
значення
Е для встановлення миру
Е на Близькому Сході.
Е
Доцент
меди ч н о г о
Е інституту Черногоров В'яЕ чеслав
Микола й о в и ч
З сказав, що викладачі ра3 діють за палестинських
Е студентів, хочуть
щоб
Е вони стали справжніми

Е лікарями...
Е Палко були сприйняті
^ слова Маряна Флоріяса,

голови земляцтва куби»- :
ських студентів. Він ска- 2
зав, що герої палестин- =
ці — зразок мужності, =
ВОНИ користуються
П ІД- 2
тримкою народів світу =
і живуть вірою в мир на Е
Близькому Сході.
г
Виступили також пред- |
ставники земляцтв сту- З
дентів Лівану, йємена... §
Голова земляцтва па
лестинських
студентів
міста Вінниці Халай Скафи розповідав про геро
їчну боротьбу арабсько
го народу Палестини:
—Близький Схід іноді
називають найгарячішою
точкою в св>іті. Ізраїль
тяни закидають мирні
демонстрації
нашого
народу бомбами,
зни
щують все... Це жахливо,
але воно не може зла
мати істинного борця, ми
будемо громити ворога
до останнього патрона...
Слово взяв заступник
секретаря комітету ком
сомолу політехнічного ін
ституту Кориткін Юрій,
Він закликав арабський
народ Палестини бути
стійким і
мужні м. §
Студентка політехнічно
го інституту Шуляк Оле т
на закінчила свій вис З
туп віршами, присвяче в
ними арабському народу
Палестини.
Після урочистих зборів
відбувся святковий кон
церт, в якому взяли
участь студенти, котрі
навчаються
в політех
нічному та медичному
інститутах. Шестеро араб
ських хлопців і один ку
бинець виконали арабсь
кий народний танець.
Студенти з Сірії вико
нали жартівливу сценку
на студентську тему.
Студент-медик Дугом
Насим з Йорданії виконав
дві пісні, в одній розпо
відалося про зірку, що
світить над борцем,
а
в другій — про дівчин
ку, в якої ізраїльтяни
вбили батька...
На святковому концер
ті виступив ансамбль на
родного танцю політехніч
ного інституту. Студентиполітехніки з
успіхом
виконали румунський на
родний танець «Сопілка
рі»
На вечері, присвячено
му революції палестинсь
кого народу,
присутні
переглянули
арабський
фільм про тяжке життя
багатостраждального на
роду. Діяла ^ виставка
друкованих органів жур
налів,
котрі випускає
Організація .визволення
Палестини. Це був справ
жній вечір інтернаціона
льної дружби, який за
лишив в серцях добрі
враження та приємніш
настрій.
Довго того дня луна
ли пісні і музика арабсь
кого народу, а наприкін
ці вечора студенти-політехніки запросили всіх
на дискотеку.

|

Л. ПИЛИПЕНКО

Нещодавно відбулось засідання профкому інсти
туту, на якому розглядались питання покращення
культурно-побутового виховання студентіві що жи
вуть в гуртожитках. В його роботі взяли участь за
ступник
проректора
по
адм і н і с т р а т и в н о господарській
роботі А. Л. Добровольський, ко
менданти гуртожитків, голови
студентських рад, В
результаті серйозного,
всебічного
обговорення
питання прийнята
постанову,
яка передбачає
ряд заходів по покращенню цієї ланки
роботи.
Гуртожиток —■
> це на п’ять років, що ми навчає
мося в інституті, наш дім. Тут ми
відпочиваємо
після напруженого учбового дня, тут
проводимо
своє дозвілля, готуємося до занять, І як важливо
навчитися не заважати
своїм сусідам по кімнаті,
поверху,
навчитися бережно
ставитися до
гро
мадського майна.
Побувайте, скажімо, у гуртожитку № 4. Здається
недавно він був новобудовою, в яку чимало
сил
вклали наші товариші-студенти.
Не так давно ми
отримали
ключі від кімнат, раділи
світлим по
верхам, чистоті. А тепер не так уже й радісно
стає на душі, коли пройдешся
по коридорах. В
багатьох місцях облуплена
штукатурка, лінолеум
відклеївся, місцями розірваний, крізь дірки видно
цементовану підлогу. На східцях висять звернен
ня не смітити, та на них ніхто не звертає уваги.
Свідчення тому —
недопалки в куточках,
сірни
кові коробки, зім яті папірці.
А наочність? Якщо на
перших
поверхах
вона
ще деінде зустрічається, то на верхніх
зовсім

16 квітня 1982 року.

□ к у т о ч о к ОФІЦІЙНИХ
ПОВІДОМЛЕНЬ

ПРАЦЮ ВАТИ

ЗЛАГОДЖЕНО
відсутня. Як мовиться, чим далі в ліс...
Тому гака велика увага
була приділена на за
сіданні
профкому підвищенню
відповідальності
кожного студента за свідоме виконання
правил
проживання
в гуртожитку. Членам
студентських
рад треба вести постійну роз’яснювальну
роботу,
серед студентів,
спрямовану на виховання соціа
лістичного ставлення до громадського добра, питання
про цоведінку злісних порушників розпорядку треба
виносити на комсомольські
збори груп, курсів,
факультетів,адже засудження їх вчинків товариша
ми, безумовно, вплине на самих зарозумілих.
На засіданні відзначалося^ що треба
підвищити
ефективність роботи
житлово-побутових комісій,
надати більшої уваги єдності дій громадських ор
ганізацій і адміністрації інституту.
Злагодженість дій значно покращить роботу.
М. БОБІН,
студент IV курсу РТФ.

□ ФОТОВІКНО □ ФОТОВІКНО □ ФОТОВІКНО

НОВІ

книги
Оптико-злект р о н н ьі е
методи изучения азрозолей. (С. П. Беляев, Н.
К. Никифорова, В. В.
Смирнов и Г. И. Щелчков). — М. Знергоиздат, 1981. — 232 с.
Книга
предназначена
для ИТР, занятьіх разработкой и применением
средств
нзмерительной
техники и автоматического контроля.
Ланге Ф. Г. Статистические аспектьі построения
измеритель н ьі х
ДОПОВІДАЧ ГОВОРИТЬ ЦІКАВІ РЕЧІ, АЛЕ З НИМ МОЖНА
систем. (Пер. с нем. —
ПОСПЕРЕЧАТИСЯ...
М.: Радно и связь, 1981.
— 168 с. (Статистическая
теория связи; вьіп. 16)
представниками
Куби, а літику Сполучених
Ш та
Книга расчитана
на
тому докладаємо всіх сил, тів щодо
нашої батьків
научньїх работников, ин*
щоб і вчитися
добре, і щини.
женеров, специализируюне пасти задніх у громадг
У ці квітневі дні молоді
щихся в області! построеському
житті:
беремо комуністи
Куби виступили
ния информационно-измеучасть у спортивних
зма з
ініціативою
провести
рнтельньїх систем.
ганнях,
художній
само двадцять ударних
неділь
Планирование
развидіяльності,
А
свідчення ників на честь
двадцяти
тия и зкспдуатации знеруспіху наших товаришів — річчя
Кубинської
спілки
госнстем. Переводьі п обконкурс патріотичної пісні, молоді. Ми ж
візьмемо
зор докладов Междунащо
недавно
відбувся у участь у Всесоюзному ко
родной конференцій по
міському Палаці культури муністичному
суботи ИІКу,
большим злектрическнм
Сьера присвяченому
112-й річ
З великими успіхами ку «Зоря». Студенти
системам
(СИГРЗ-78).
з дня
народження
бинський комсомол зустрів Бласса і Франціско Ернан- ниці
(Под ред В. А. Веникосамим
свій IV
з ’їзд. Цій моло дес визнані переможцями. В. І. Леніна, і тим
На Кубі, як і у Радян внесемо
ва. — М.:
Знергоздат,
свою частку у
діжній організації
випов
працюють справу зміцнення
198:1.—128 с.
нюється двадцять років. І ському Союзі,
могут
будівельнії за ності батьківщини
для нас, студентів з Куби, студентські
Жовтня
Сборник предназначен
році,
що навчаються у Вінниць гони. У минулому
для инженеров-злектри— оплоту миру в . усьому
приміром,
кошти,
заробле
кому
політехнічному,
це
ков, научних работников
св іті.
будзгагонівцями,
були
свято подвійне. Адже на ні
и
студентов.
скільки гостріше
сприй передані в фонд терито
МАРІЕЛА
ПАВО ДЕ
Зксимерньїе
лазери.
маються
події, коли
ти ріального
КОСТА.
ополчення,
що
(П. Хофф, Ч. Роудз, М.
студентка радіотехніч
вдалині від рідної
землі. створюється
на Кубі
у
Кросе и др. Перевод с
ного факультету.
Отож,
почуваємо
себе відповідь на агресивну поангл. — М.: Мир, 1981.
—246 с.
Монография написана
звичайно живі і вірні — про
□ ЦІ КАВО ЗНАТИ
них тепер всі говорять», — ведущими специалистачитаємо ми в кореспонден ми СІНА и предназначе
на для научньїх сотрудції актора М. С. Щепкіна
ников и аспирантов.
У щоденнику приятельки
Достоєвського, дочки відо 1 Пухов Г. В.,
Катков
125 років тому у серпне землі Щедріц має щирого мого
архітектора,
Є. А.
А. Ф. Обратимме модели.
вій КНИЖЦІ ОДНОГО З МОС прихильника» — така дум Штакеишнейдер є запис від і— М.: Наука, 1981 —
КОВСЬКИХ журналів
почали ка М. Г. Чернишевського 28 грудня 1856 р.: «Читаю 420 с.
друкуватися
«Губернські про творця «оповідань
з чий світ зайнятий «Русским
Книга посвящена теонариси» Салтнкова-ІЦедрі- простонародного життя».
вестником», де друкуються
рии и принципам
вина. До молодого сатирика
Поет Плещеєв присвячує «Губернські нариси» Щедполнения прямих и обприйшла слава. Його ім'я другу, з яким познайомив ріна. Його уже
ратньїх математинеских
ставлять
з’являється на
сторінках ся на революційних зібран вище за Гоголя».
преобразований и расчи
критичних статей, йому при нях у Петрашевського, вір
Тридцять три нариси скла тана на студентов, аспи
свячуються вірші, розмова шовані рядки:
ли окрему книгу, яка була рантов, инженеров.
ми про автора «Нарисів» на
присвячена Сергію Тимофі«Перед тобой лежит
повнені листи. «В кожній
йовичу Аксакову.
широкий путь,
порядній людині російської
А в Третьому відділенні
Прими же мой привет
молодий сатирик стає відо
негромкий,
Редактор
мим як «другий Іскандер».
но сердечньїй...».
Іскандер — псевд о н і м
В. ВІТКОВСЬКИЙ.
Н. РАБКІНА.
«Губернські нариси» надГерцена.

IV Л Д

П О М ІШ У
КУПИ

„Другий Іскандер"*

«За инж енерньїе кадрьп» — ор ган л ар тком а, проф ком е, ном итета ЛИСМУ и ек то р а та В и н н и ц к о го п о л и тех н и ч е ск о го и н с т и т у т а .
В ін ни ц ька
обласна д р у к а р н я у п р авл ін н я у
сп р ав ах
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