
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

Газета видається

з лютого 1981 року,

ОРГАН ПАРТКОМУ, ПРОФКОМУ, КОМІТЕТУ ЛКСМУ 
ТА РЕКТОРАТУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Виходить раз а  П’ятниця, 11 червня 1982 року,
на тиждень.

ТЮМЕНЬ 1 ВАМ, «АТОММАШ» І НЕЧОРНОЗЕМ’Я, 
ПОТУЖНІ ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ ПО ВСІЙ КРА
ЇНІ — ОСЬ СЬОГОДНІШНІ СИМВОЛИ ТРУДОВОГО 
ГЕРОЇЗМУ РАДЯНСЬКОЇ МОЛОДІ. ..СОТНІ н о в и х  
ПІДПРИЄМСТВ, ВАГОМИЙ ВКЛАД У РОБОТИ ПО МЕ
ЛІОРАЦІЇ, УСПІХИ В ПІДВИЩЕННІ ВРОЖАЙНОСТІ 
ПОЛІВ І ПІДНЕСЕННІ ТВАРИННИЦТВА — ТАКИЙ 
ТРУДОВИЙ ЗВІТ НАШОЇ МОЛОДІ.

АЛЕ СЬОГОДНІ ВКЛАД КОМСОМОЛУ В РОЗВИТОК 
НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА І ВСІХ СФЕР НАШО
ГО СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ ПОВИНЕН БУТИ ЩЕ БІ
ЛЬШИМ РІШЕННЯ XXVI З ’ЇЗДУ КПРС ВИМАГАЮТЬ 
ВІД МОЛОДІ ВЕЛИКОЇ ЕНЕРГІЇ, ПОСТІЙНОГО НА
ПРУЖЕННЯ СИЛ. Л. І. БРЕЖНЄВ.

(З промови на X IX  з ’їзд і ВЛКСМ)

ГЕРОЇЧНА ІСТОРІЯ, 
ТРУДОВЕ СЬОГОДЕННЯ

П’ятдесят років ВИПОВНЮ
ЄТЬСЯ з того часу, як віко
вічна Амурська тайга про
кинулася від дзвінких моло
дих голосів. На круті бере
ги могутньої далекосхідної 
ріки висадився трудовий 
комсомольський десант. 12 
червня 1932 року молоді 
завзятці розпочали роботу 
по будівництву нового мі
ста, яке згодом назвуть 
Комсомольської* - на - Амурі. 
П'ятдесят років пройшло 
відтоді, велике красень-мі- 
сто зросло на Далекому 
Сході, стало навічно пам’ят
ником мужності, подвигу 
молоді тридцятих років.

Про героїчне минуле мі
ста нагадує своєрідний па
м’ятник — величезна кам'я
на брила з простим напи
сом: «Тут 10 травня 1932 
року висадились перші ком

сомольці — будівники міста».
Свою першу зиму комсо

мольці проводили не в ба
раках і навіть не в землян
ках, а в шалашах. Та й ті 
ледве встигли побудувати 
до осені.

Так починалася історія, 
так ще одну героїчну сто
рінку вписали молоді люди 
в літопис славних справ 
комсомолу.

Багато добрих звершень 
на рахунку радянської мо
лоді. Це — Магнітка, участь 
у Великій Вітчизняній війні, 
цілинна епопея, Братськ, 
Тюмень, ВАМ. Можна впев
нено сказати, що нинішнє 
покоління комсомольців 
гідне своїх старших това
ришів, достойно продовжує 
традиції молоді тридцятих, 
сорокових, п’ятдесятих ро
ків.

У скарбницю славних 
справ комсомолу гідний 
внесок зроблений молоддю 
нашого інституту. Добре 
попрацювали студенти на 
об'єктах внутрівузівського 
будівництва. Тільки у 1982 
році на новобудовах інсти
туту комсомольці відпрацю
вали 3400 людино - годин. 
Наслідок їх самовідданої 
праці — нові корпуси гур
тожитку № 5, їдальні, інші 
об’єкти.

Хочеться відзначити, що 
багато сил доклали будза- 
гонівці у спорудження на

шого санаторію - профілак
торію «Супутник». Розрахо
ваний він на 50 місць, отож 
студенти і працівники вузу 
зможуть відпочивати і лі
куватися. А подяку за це 
вони приносять бійцям буд- 
загонів, які не жаліючи сил 
працювали на впорядку
ванні профілакторію. Наші 
студенти свято виконують 
девіз «Свій дім — своїми 
руками». Багато споруд 
альма-матер зведені їх ру
ками. Зараз чимало цих 
хлопців і дівчат уже інже
нери, працюютьрізних ку
точках нашої країни, та па
м'ять про них, їх славні ді
ла живе: їх наступники, 
студенти молодших курсів, 
активно включаються в ро
боту по будівництву і впо
рядкуванню нашого друго
го дому — інституту.

Гідний трудовий внесок 
студентів - політехніків у 
працю Всесоюзного будіве
льного студентського заго
ну. Цього року на будови 
області і Тюмені виїде 700 
чоловік. Наш інститутський 
загін повинен освоїти 2,8 
мільйона карбованців капі
таловкладень, отож, як ба
чимо, цифра ця солідна і 
попрацювати нашим зав
зятцям доведеться на сла
ву. Та ми впевнені, що, як 
і завжди, робота наших 
студентів буде оцінена на 
«відмінно».

В тринадцять районів об
ласті на будівництво об’єк
тів для тваринництва, жит
ла для працівників сільсь
кого господарства, на сіль- 
госпроботн виїдуть студен
ти нашого інституту, три 
загони працюватимуть в 
Уренгої.

В комітеті комсомолу ви
сить фотографія. На ній — 
невеличкі, ще не закінчені 
дерев'яні будиночки. Кру
гом — віковічні дерева. Це 
— вулиця Вінницька в Тю
мені, яку споруджували ко
лишні наші студенти-буд- 
загонівці, першопрохідці-по- 
літехніки в цьому газонос
ному районі. А тепер наших 
хлопців там зустрічають, як 
старих знайомих, своїх по
мічників, на яких можна 
покластися, довірити най
відповідальнішу роботу. Га
зовики Півночі переконали

ся: студенти Вінницького 
політехнічного не підве
дуть!

Відомо, що в будзагони 
відбирають кращих, комсо
мольців, які і вчаться, і 
працюють добре, активно 
виконують громадські до
ручення. Та і серед* кращих 
є кращі. Багато зусиль в 
організацію третього трудо
вого семестру доклали сту
денти делегат XXIV з’їзду 
ЛКСМУ Ірина Смоленська, 
Андрій Бендерук, Андрій 
Саврань. До речі, А. Сав- 
рань член комітету комсо
молу, відповідає за органі
зацію будівельних загонів. 
Цією справою займається 
він уже не перший рік і 
завжди виконує свої обо
в’язки з повною відповіда
льністю, в строк.

На будзагонівців покла
дається велика відповіда
льність: їм довіряють спо
рудження важливих народ
ногосподарських об’єктів, 
вони ведуть пропагандист
ську, лекторську роботу, 
студентські агітбригади ви
ступають перед трудівника
ми села. Тому таку велику 
увагу ми надаємо наочній 
агітації, оформленню табо
рів. Порівняльність, визна
чення кращих — великий 
стимул у будь-якій діяль
ності людини. Саме тому 
ми і проводимо конкурс на
очної агітації будівельних 
загонів. Мені, приміром, ду
же сподобалось оформлен
ня будзагону ФАОТу, над 
яким працював студент III 
курсу Вадим Козлов. Але 
конкурс ще не завершений, 
кращі не визначені і в да
ному випадку я висловив 
своє особисте враження.

П’ятдесят років виповни
лося славному подвигу ком
сомольців тридцятих років. 
Квітне, росте споруджене 
ними місто. Днями прибули 
туди члени загону Імені 
XIX з’їзду ВЛКСМ. Вони 
продовжать славну сторін
ку Комсомольська — бу
дуватимуть нові промисло
ві підприємства. Славна іс
торія комсомолу продов
жується.

О. МУДРИЙ,
секретар комітету ком
сомолу.

В І А\‘ Я
М И Р У

ВІСТІ
З КОМІТЕТУ 
КОМСОМОЛУ
Комітет комсомолу за- 

вершив підбір кадрів 
комсомольських активіс
тів в бюро факультетів, 
курсів, комсоргів груп. 
Закінчилася відповідаль
на робота. Це й зрозу
міло, адже цим хлоп
цям і дівчатам бути 
застрільниками добрих 
справ комсомолу інсти
туту.

* * *

Велика увага приді
ляється громадсько- 
політичній практиці. Ко
мітет комсомолу встано
вив зв'язки з дванад
цятьма підприємства
ми м. Вінниці, на яких 
проходитимуть вироб
ничу практику студен
ти нашого інституту4 
Тут же вони набудуть 
навичок у громадській 
роботі. З адміністрація
ми підприємств погод
жений перелік заходів з 
громадсько - політичної 
практики. Студенти про
водитимуть політінфор- 
мації, читатимуть ро
бітникам лекції.

В ЄГОРОВ, 
заступник секрета
ря комітету комсо
молу.

Днями відбулися збори ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, що працюють в нашому 
інституті. Колишні воїни висловлювали велику 
стурбованість новим витком гонки озброєнь, 
агресивною політикою адміністрації США. Ми, 
радянські люди, заявили ветерани, добре зна
ємо, що таке страхіття війни. І тому бороть
ба за мир стала справою життя кожного 
громадянина Країни Рад. Ми палко підтриму
ємо миролюбиву політику КПРС, Радянського 
уряду, висловлюємо щиру, сердечну вдяч
ність видатному борцеві за мир Генеральному 
секретареві ЦК КПРС товаришеві Я. І. Бреж
нєву за його невтомну діяльність по підтри
манню миру в усьому світі.

На зборах було прийнято звернення до 
учасників другої спеціальної сесії Генеральної 
Асамблеї ООН.

В ньому вони зазначи
ли, що люди землі стур
бовані новим вибухом гон
ки озброєнь, що підвищує 
небезпеку термоядерної ка
тастрофи. Люди планети 
Земля розуміють, що са
мий дорогий її здобуток — 
життя, треба зберегти для 
наступних поколінь землян.
Радянські люди знають ці
ну миру, в обстановці яко
го вони живуть уже 37 ро
ків. Ми пройшли горнило 
Великої Вітчизняної війни 
до Дня Перемоги, ми па
м’ятаємо і ніколи не забу
демо, скільки горя, страж
дань, материнських сліз 
принесла друга світова вій
на. Більше 20 мільйонів 
життів радянських людей 
забрала ця війна, розв’яза
на фашизмом. Вона про
йшла через серця всіх ра
дянських людей, вона не
нависна їм по своїй крово
жерливій суті.

Одне діло уявляти, що та
ке війна, інше — знати. Ми 
знаємо, що таке війна, що 
таке смерть, не раз з нею 
зустрічалися! Ось чому, 
працюючи з молоддю в на
шому інституті, ми вчимо 
її добра, вчимо берегти мир 
на Землі, що дістався на
родам нашої країни і всьо
го світу дуже дорогою ці

ною. Ось чому ми всеціло 
підтримуємо мирні ініціа
тиви і пропозиції по роз
зброєнню, висловлені актив
ним учасником боротьби з 
фашизмом, керівником на
шої держави Л. І. Бреж
нєвим. Ми, 112 ветеранів 
Великої Вітчизняної вій
ни, що зібралися на збори, 
вважаємо, що усяка війна, 
як і будь-який намір за
стосувати ядерну зброю — 
найтяжчий злочин перед 
людством! Разом з усім ра
дянським народом ми заяв
ляємо: МИРУ — МИР! НІ 
— ВІЙНІ!

Ветерани звернулися до 
учасників другої спеціальної 
сесії Генеральної Асам
блеї ООН по роззброєнню 
з пропозицією докласти 
всіх зусиль для відвернення 
ядерної війни, покінчити з 
гонкою озброєнь, присту
пити до роззброєння, зміц
нити відносини між держа
вами на принципах довір’я, 
строго дотримуватись рі
шень Хельсінкської конфе
ренції по безпеці і співробіт
ництву в Європі, ЗБЕРЕГ
ТИ ЗЕМЛЮ І МИР НА
СТУПНИМ ПОКОЛІННЯМ 
ЗЕМЛЯН!

Й Д Е  С Е С І Я
НАМ ПОВІДОМЛЯЮТЬ З ДЕКАНАТІВ:

ФАОТу
Загальна успішність 

на третьому курсі ста
новить 95,8 проц. Сту
денти уже склали 4— 5 
екзаменів, і можна під
бивати перші підсумки. 
Якість навчання — 
73,8 проц. На відмінно 
здали сесію 34 чолові
ка, на 4 і 5 — 90. Сту
дентів, які мають трій
ки — 37. Відмінно закін
чили рік Н. Радіонова, 
В. Лисогор, Д. Стахов 
та І. Стахова. Третій 
курс покращив свої ре

зультати, організовані- 
ше провів сесію.

Четвертокурсники в 
І 6 Ш Ш І М І Н В І

порівнянні з зимовою 
сесією здали свої по
зиції. Відмінників — 27, 
на 4 І 5 закінчують 
рік 79 студентів. У с
пішність складає
93 проц,, якість — 63,1.

В. ФЕДУН, 
методист.

ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
Закінчили екзамена

ційну сесію третій і 
четвертий курси. їм  
влітку треба буде прой
ти виробничу практику. 
З якими ж результата
ми підійшли енергети
ки до кінця навчально
го року?

Третьокурсники здали

сесію без «неудІв», 
краща група — ІЕС-79... 
Четвертокурсники теж 
показали хороші знання, 
відзначити хотілося б 
студентів С. Беспалова, 
Т. Левчук, А . Продика- 
ло, С. Кудикова. На 
них рівняються товари
ші.

Загалом, треба ска
зати, що літня сесія 
пройшла оранізовані- 
ше, краще ніж зимо
ва.

М. КУБЕЦЬКИЙ, 
голова навчально- 
виховної комісії фа
культету.

Хвилю ю ться перед екзаменом з стати сти чн о ї радіотехніки студенти гр у 
пи 1РТ-79. Ще раз зазирнути  в конспекти, поновити в пам’яті матеріал...

Фото Р. Кутькова.

А ІН Ж ЄП ЄРШ
к а д р и
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СТОЛИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ РСР, МІСТУ-ГЕРОЮ КИЄВУ ВИПОВНИЛОСЯ 1500 РОКІВ

11 червня 1982 року.
ПРО ЛЮДЕЙ ХОРОШИХ

П Р А В О Ф Л А Н Г О В И Й
Мені пригадався минулий рік. Розподіляли 

гуртожитки, бували вже такі випадки, що ви
никали непорозуміння, знаходилися незадово- 
лені, дехто скаржився. А от того року і пра
цівники деканату, і студенти знали: все буде 
гаразд, адже відав цією справою Дмитро 
Дьома. У справедливості рішень ніхто не сум
нівався, ображених не було.

Великою повагою користується у нас на ра
діотехнічному факультеті студент групи ЗРТ 78 
Дмитро Дьома. Він добре вчиться, хороший 
товариш, завжди подасть допомогу, вміє орга
нізувати товаришів на справи хороші. Саме 
за ці якості і обрали його студенти старос
тою групи. Дмитро активно працює в проф
комі, вболіває за справи на факультеті і в 
інституті.

«Громадські справи — в першу чергу» 
такий девіз мого товариша. Зараз він очолює 
профбюро факультету, багато часу віддає ро
боті в гуртожитку.

Найперше наше завдання — навчання. І Ді- 
ма не тільки сам добре навчається, але й 
все робить для того, щоб його товириші по 
групі йшли правофланговими у навчанні. Не
малою мірою завдяки старанням Дьоми гру
па, де він вчиться, вийшла одною з кращих 
на факультеті в період весняної сесії. Навіть 
іноді дивуєшся, як у хлопців і дівчат з ЗРТ—78 
вистачає часу і оволодівати знаннями, і гро
мадські обов’язки виконувати на «відмінно». 
А застрільник у всьому тут Дмитро Дьома, 
хороший студент, хороший товариш, активний 
комсомолець.

М. БОБІН,
студент IV курсу радіотехнічного фа* 
культету.

Сивим і разом з тим вічно молодим називають 
столицю України, місто-герой Київ. Красень Київ.

Той, хто хоч раз побував у цьому чарівному місті, 
побачив його широкі площі, вулиці, високі кручі 
Дніпра, державний плин у тиху погоду, гнів під час 
грози, назавжди збереже у пам’яті спомин про ма
тір міст руських. Немало красних слів сказано про 
чарівні київські каштани, які білим маревом огор
тають місто в травні, про червоні, палаючі тюльпа
ни київських вулиць у червні, задумливість Володи- 
мирської гірки...

Манять туристів древні Золоті ворота, збудовані за 
велінням збирача земель руських Ярослава Мудро
го, не згасла у віках краса Софіївського собору, Ки

єво-Печерської лаври, навічно залишився в Києві 
великий князь Володимир. В задумі схилив голову 
гордість українського народу Тарас Григорович Шев
ченко. Він дивиться на університет, лагідно позира
ючи на зграйки молоді, що виходять з цієї кузні 
молодих вчених.

Сьогодення владно входить в старину. Останнім 
часом прикрасився Київ, став ще чарівнішим.

Святково відзначив радянський народ 1500-річчя 
Києва. Посланці республік-сестер на урочистих збо
рах громадськості міста вітали український народ 
із знаменною датою.

На знімку ви бачите Жовтневу площу Києва.
Фотохроніка РАТАУ.

□ СПОРТ □ СПОРТ □ СПОРТ П СПОРТ

Майстерськкй рубіж підкорено
В Сумах відбулися зма

гання по стрільбі із лука 
за програмою III молодіж
них ігор Української ради 
ДСТ «Буревісник». Протя
гом п’яти днів молоді Ро
бін Гуди з восьми облас
тей України в олімпійській 
вправі М-2 виборювали

звання переможців на дис
танціях дев’яносто, сімдесят, 
шістдесят, п’ятдесят і три
дцять метрів.

Збірну команду Вінниць
кої обласної ради ДСТ бу
ло сформовано з спортсме
нів нашого інституту.

Відмінно виступив на цих

змаганнях студент III кур
су радіотехнічного факуль
тету Анатолій Панкєєв, 
який виконав норматив май
стра спорту, вибивши 288 
стрілами 2316 очок. Це на 
36 очок перевищує норма
тив на почесне звання май
стра спорту.

Вдало виступила на 
звітних змаганнях друго
курсниця з факультету ав
томатики і обчислювальної 
техніки Жанна Федіна, якій 
у вправі М-1 всього 16 очок 
не вистачило до підкорення 
заповітного майстерського 
рубежу.

П. ТУРЛЮК, 
суддя республіканських 
змагань.
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ЗНАМЕНИТІ
НАПАДАЮЧІ

□ ЦІКАВО ЗНАТИ
М іжнародна федерація ф утбольних асоціацій

(Ф ІФ А )  заснована у 1904 році в Парижі. Ш таб квар
тира знаходиться в Цюріху (Ш вейцарія). Президент
Ж. Авеланж  (Бразілія). Об’єд нує > національні ф еде

р ац ії 145 країн . (СРСР — з 1946 року), проводить  
чемпіонати св іту  (кожні чотири роки) і перш ості
континентів (кожні чотири рони).

Футбол красний голами, 
тому історія цієї гри в пер
шу чергу пам’ятає імена 
тих, хто був майстром за
вершуючого удару. Одним з 
таких майстрів був Григо
рій Федотов.

Знаменитим снайпером в 
20-і і 30-і роки був англієць 
Діксі Дін. Він володар ба
гатьох рекордів результа
тивності. В сезон 1927—28 
року він забив в 39 матчах 
60 голів. За 15 сезонів у 
матчах чемпіонату Англії 
він провів 379 голів, причо
му в 37 матчах забив по 
три голи в одному матчі.

Користуються пошаною і 
найбільш результативні на
падаючі чемпіонатів світу. 
Абсолютний рекорд цих 
чемпіонаті світу у 1958 ро- 
пузу Жюсту Фонтену. На 
чемпіонаті світу у 1958 ро
ці він забив 13 голів в шес
ти матчах. Знаменитий бра
зилець Пеле забив 11 голів 
в 14 матчах. Він був визна
ний кращим гравцем на 
першості світу у 1958 і 1970 
роках. У західнонімецького 
футболіста Герхарда Мюл- 
лера 14 голів в 13 матчах, 
10 — на рахунку його спів
вітчизника правого крайньо

го збірної ФРН Хельмута 
Рана. Він забив їх в 10 мат
чах.

Чудово грали у передво
єнні роки москвичі Михай
ло Якушін, Володимир Сте- 
панов, Віктор Семенов, 
Григорій Федотов, Михайло 
Семичастний, Сергій їльїн, 
ленінградці Дмитро та Ми
кола Дементьєви, Віктор 
Шеловський, тбілісці Гайоз 
Джеджелава, Борис Пак]* 
чадзс.

Згодом до цієї «гвардії» 
добавились московські ар
мійці Олексій Гринін, Ва
лентин Ніколаєв, Всеволод 
Бобров, Володимир Дьомін, 
динамівці Василь Карцев, 
Александр Малявкін, Сергій 
Соловйов, торпедівці Олек
сандр Пономарьов, брати 
Георгій та Василь Жаркови, 
Слава МетревелІ, Едуард 
Стрельцов, спартаківці Ана
толій їльїн, Сергій Сальни- 
ков, Анатолій Ісаєв, Борис 
Тату шин.

Г. ВЛАСЮК, 
студент ІБФ.

В ІМ 'Я МЕТИ
ГУМОРЕСКА

Я примружився. Що 
це?.. Викладач оглянув 
опустілий стадіон, рішуче 
піднявся з лави.

Невже так мене і не 
дочекається? «А як же 
сесія?.. Не допустять!» — 
ворухнулась думка.

Короткий розбіг. Враз 
перемахнув мало не дво
метровий паркан, стрибок 
в довжину — і трибуни 
для глядачів лишилися по
заду. Ще мить — я мчав 
біговою доріжкою стадіо
ну, сходу перестрибуючи 
барьєри. Ні один із них 
не був збитий.

Викладач дивився на 
мене. «Залік», — видихнув 
я. «Так, — сказав він, 
— хоч ви в семестр і не 
ходили на заняття, та за
раз показали відмінні ре
зультати. Що то значить 
мета!»

С. БУЖКЕВИЧ, 
студентка ЗТФ.

В ПРАЦІ І
Ось уже три роки ви

повнюється, як двічі на 
рік я, студент-заочник, від
чиняю двері Вінницького 
політехнічного. Двічі на 
рік наступає для нас, ви
робничників, відповідальна 
пора — звітувати перед 
викладачами та й своїми 
товаришами по роботі за 
навчання. А мої співробіт
ники цікавляться моїми 
успіхами, отож докладаю 
всіх зусиль, щоб не черво
ніти перед товаришами за 
«неуди». Я працюю водієм 
таксомотора АТП 30101, і 
частенько на зупинках, 
очікуючи на пасажира, то
вариші заводять мову про 
моє навчання. От і дово
диться звітувати.

На першому курсі важ
ко звикав до нових умов, 
адже в інститут прийшов 
не зразу після школи: бу
ла у навчанні перерва.

З трудом осилював 
вищу математику, хімію, 
інші предмети. Та завдяки 
великій допомозі праців
ників деканату, зокрема 
А. М. Тхорівс ь к о г о, 
Г. П. Зубко, Л. М. Са- 
доцької, Н. Ф. Тишкунь, 
викладачів інституту, як і 
мої товаришІ-студенти, по
долав труднощі. Тепер я 
уже третьокурсник, навчан
ня на ЗТФ завершується і, 
щоб добре скласти сесію, 
доводиться багато працю
вати самостійно. Весь ві
льний час проводжу за 
книгами, а його, вільного, 
часу, завжди не вистачає:

НАВЧАННІ
треба виконувати громад
ські доручення, багато сі
мейних обов’язків. До того 
ж я, як бригадир, пови
нен багато уваги приділя
ти роботі з людьми, адже 
в бригаді тридцять сім 
чоловік і всі вони такі різ
ні. До кожного треба 
знайти «ключик».

Отож не тільки з тех
нічної, інженерної сторони, 
так би мовити, допомагає 
мені інститут працювати, 
але й вчить бути керівни
ком, організатором.

Саме завдяки хорошій 
організації роботи, увазі 
до людей виробничі по
казники в АТП, де я пра
цю, хороші. Ми постійно 
виконуємо планові показ
ники і соціалістичні зобо
в’язання, багато працюємо 
над підвищенням культу
ри обслуговування населен 
ня. Стало у нас уже тради
цією щороку перераховуй 
вати чималі кошти в Ра 
дянський Фонд миру.

Багато моїх товаришів- 
водіїв вчиться заочно у 
вищих і середніх спеціа
льних учбових закладах. І 
керівництво підприємства, 
зокрема начальник АТП 
П. Ф. Бондар, завжди під
тримує тих, хто здобуває 
освіту. А при підтримці 
товаришів і працювати, і 
вчитися легко.

В. ВАСИЛИК, 
студент - заочник III 
курсу, водій т а кс і  
АТП 30101.

А ГОСПОДАР ЗНАЙШОВСЯ... ПІСЛЯ КРИТИКИ
НОВІ книги,

ЩО НАДІЙШЛИ В БІБЛІОТЕКУ

В минулому номері 
газети був вміщений 
критичний матеріал під 
заголовком «Безгоспо
дарність». В ньому 
йшлося про безгоспо
дарне ставлення до бу
дівельних металічних 
конструкцій, які стояли 
біля прибудови до кор
пусу № 2, причому як 
довго вони там знахо
дилися навіть важко

визначити. Неодноразо
во після рейдів голов
ної групи народного 
контролю дозорці у 
своїх фотогазетах, які 
вивішувалися в перехо
ді, просили господарів 
цих конструкцій відгукну
тися, використати ферми 
за призначенням. Та 
відповіді не було...

Редакція і народні 
контролери самі про

вели розслідування, але, 
на жаль, допустили по
милку. В матеріалі з ви
ни редакції у безгоспо
дарності помилково зви
нувачується керівництво 
СКТБ «Модуль», хоча 
ферми належать іншому 
підрозділу інституту.

Зараз ферми вивезені 
робітниками СКТБ і бу
дуть використані на бу
дівництві за призначен

ням. Редакція просить 
вибачення у працівників 
«Модуля», але не дивля
чись на прикру помилку, 
вважає, що публікація 
дала позитивні наслідки: 
народне добро не мар
нується.

Прізвища безгоспо
дарників, які недбало 
ставляться до своїх обо
в'язків, будуть названі в 
наступному номері
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