20 ЧЕРВНЯ ДЕНЬ ВИБОРІВ
ДО МІСЦЕВИХ РАД НАРОД
НИХ
ДЕПУТАТІВ

Готовити командирів
виробництва
В постанові ЦК КПРС
Ради Міністрів СРСР «Про
дальший розвиток
вищої
школи і підвищення якос
ті підготовки спеціалістів»
особливу увагу
приділено
формуванню у студентів на
виків громадсько-політичної
і організаторської роботи.
Питанням підготовки орга
нізаторів і вихователів тру
дових колективів,
коман
дирів виробництва надаєть
ся першочергове значення.
Тому на кафедрі наукового
комунізма невипадково цим
питанням приділяється ве
лика увага.
Навички організатора
і»
вихователя трудового
ко
лективу студенти- набува
ють, виконуючи
програму
громадсько-політичної прак
тики. Ось минуло понад
десять років з того часу, як
було впроваджено громад
сько-політичну практику в
вузах країни, в тому числі
і в В ПІ.
В нашому інституті
на
копичено чималий досвід ор
ганізації
громадсько-полі
тичної практики. Майже сто

процентів наших студентів
беруть участь в ГПП.
Майже половина випуск
ників нашого інституту пра
цюють керівниками трудо
вих колективів. Всі випуск
ники беруть участь в гро
мадському житті
колекти
вів,
де вони працюють на
виборних Посадах, в пар
тійних, комсомольських та
профсоюзних
організаціях,
пропагандистами,
редакто
рами стінної преси.
Найбільш
ефективн и м и
формами
громадсько-полі
тичної практики
студенти
вважають виконання
гро
мадських доручень в пері
од навчання в інституті, а
також виконання
завдань
по ГПП в період
літньої
виробничої практики, участь
у виконанні договорів про
співдружність комсомольсь
ких організацій
факульте
тів (груп) з комсомольськи
ми організаціями
підпри
ємств, установ, підготовку
рефератів і виступи з ними,
участь в конкурсах студен
тських робіт з
суспільних
наук, навчання на
факу

льтетах громадських
про
фесій і в школі молодого
лектора, участь в пропаган
дистській роботі, в студент
ських будівельних загонах,
тощо.
Кафедра наукового кому
нізму
видала
студентам
четвертокур с н и к а м,
які
щойно пішли на літню ви
робничу практику
завдан
ня по ГПП. Силами кафед
ри були розроблені заходи
по підвищенню ефективності
громадсько-політичної прак
тики, а також
конкретні
завдання для кожного сту
десять років з того часу, як
виробничу практику.
Викладачі кафедри зобо
в’язались вийхати на місця
практики з метою перевір
ки її проходження студен
тами. На початку осіннього
семестру кожний студент,
напише звіт про проходжен
ня ГПП.
С. ПЛАХОТНЮК,
викладач кафедри нау->
кового комунізму, від
повідальна за ГПП
на
МФ.

ХРОНІКА
16 червня в
цеховій
партійній організації ад
міністративно - управлін
ського апарата відбули
ся партійні збори. Ко
муністи заслухали і обсудили доповідь завіду
ючого
учбово-методич
ним кабінетом т. 3. Гроз
ного про завдання пар
тійної організації по під
вищенню відповідально
сті комуністів за вико
нання уставних
вимог.
Збори приняли відповід
не рішення.

ВІСТІ
Комсомольці
співро
бітники і викладачі на
шого інституту готують
ся провести Комуністич
ний суботник присвяче
ний
Дню
радянської
молоді.
Комсомольці дослідно
го заводу СКТБ
«Мо
дуль» в суботу 19 черв
ня будуть працювати на
будівництві
одного
з
житлових будинків
по
вулиці Ленінського ком
сомолу.
Комсомольці
кафедр
інституту візьмуть участь
по впорядкуванню тери
торії інституту.
*

□ ПОРА ЛІТНІХ ВІДПУСТОК

ДОБРОГО ВАМ ВІДПОЧИНКУ!
Відгомонить
сво ї м и
турботами літня
екза
менаційна сесія, і перед
сотняйи юнаків ^а дів
чат {юстане питання як
провести літні канікули,
як краще відпочити, щоб
з нового навчального ро
ку сісти за парти здоро
вими, загартованими, з
новими силами опанову
вати наукою. Д л я тих сту
дентів, які не поїдуть в
студентські
будівельні
загони, не будуть прохо
дити виробничої практи
ки профком інституту
пропонує цікавий і зміс
товний відпочинок в ту
ристичних позїдках, або
проведення часу на бе
резі Південного
Бугу,
спортивно - оздоровчому
таборі.
В профкомі інституту
є путівки по яким мож
на здійснити мандрівку
в Карпати, а також по
бувати, в Прибалтиці, на
Кавказі. Є’путівки в сто
лицю Вірменської РСР
;— Єреван.
На літо заплановано
18-туристичних путівок,
23— курортних, 18 — в
будинки відпочинку, 35
— в двохденні поїздки
по рідному краю, а та
кож 366 — в спортивнооздоровчий табір інсти\ туту на березі Півден
ного
Бугу.
Студенти,
\ яким потрібно поправи
ти своє здоров'я, можуть
[ звернутися в
профком

інституту для придбання
куроптних путівок.
Дбаючи про організо
ваний
відпочинок, не
треба вибувати добрих
студентських
традицій.
Це групові походи по
місцях боєвої і трудової
слави, відвідини пам'ят
них місць,
історичних
пам' ятникіз, чудових ку
точків наиюї
природи.
Надовго запам' ятається
відпочинок студентам бі
ля вогнища на
березі
річки чи озера
Багато
студентів будуть відпо
чивати на своїй батьків
щині, в селі де нсшодилися і виросли.
Організовуючи відпо
чинок студентів ми ще

недостатньо
використо
вуємо багаті природнокліматичні ресурсии Вінничини. Мало ще органі
зовуються колективні ви
їзди студентів в ліс, на
річку. Заспівувачами в
цій справі повинні бути
комсорги та профорги.
Перебуваючи на при
воді слід пам'ятати про
збереження її ресурсів,
*бережно відноситися до
рослинного тц1 тваринно
го світу.
І
Розпочинаються
пора
літніх канікул, профком
бажає всім вам доброго
відпочинку.

*

БАГАТО ЦІКАВОГО, НОВОГО З ’Я
ВИЛОСЬ У ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ
РАД.
НЕ ЗНИЖУЮЧИ УВАГИ ДО
ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ГОСПОДАРСТ
ВА, ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕН
НЯ, ВОНИ ВНОСЯТЬ ДЕДАЛІ БІЛЬ
ШИЙ
ВКЛАД У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОМПЛЕКСНОГО ХАРАКТЕРУ ЕКО
НОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗ
ВИТКУ.
У НАС МАЙЖЕ МІЛЬЙОН ДЕПУТАТІВ-КОМУНІСТІВ. СВІЙ АВТОРИ
ТЕТ, СВІЙ ДОСВІД ВОНИ ПОВИН
НІ ВИКОРИСТОВУВАТИ для того,
ЩОБ КОЖНА СЕСІЯ РАДИ, КОЖНЕ
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ
КОМІСІЇ
ПЕРЕТВОРЮВАЛИСЬ
У СПРАВЖ
НЮ РАДУ ЛЮДЕЙ, У КОЛЕКТИВ
НИЙ ПОШУК НАЙБІЛЬШ ПРАВИ
ЛЬНИХ РІШЕНЬ.
(Із доповіді Л. І. Брежнєва на XXVI з’їзді КПРС).

□ ДО 60-РІЧЧЯ СРСР

ПОЧУТТЯ ДРУЖБИ
Днями виповнилося 250
років з часу добровільного
приєднання Казахстану до
Росії. Разом з казахським
народом цю дату відзначи
ли всі народи нашої нео
сяжної Вітчизни.
Глибоке почуття
друж
би ось уже багато років єд
нає українку Надю Титаренко з казашкою Раїсою
Кур манієвою. Надя Титаренко навчається на "пер
шому курсі ІБФ. Зараз в
неї напружена пора, вона
складає сесію. Сердечні ві
тання шле Раїса своїй він
ницькій подрузі. В цих лис
тах слова підтримки, поба

жань.
Незабуває Надія і свою
подругу, в далекому, загуб
леному з безкрайому
ка
захському
степу радгоспі
У зун -Б ул ак.
В
лис
тах вона ділиться з Раїсою
своїми турботами, своїми
помислами.
Прекрасне почуття друж
би цих двох людей, двох
братніх народів, в єдиній
сім’ї народів СРСР.
Т. МАЛІЦЬКА,
студентка групи 2 ВМ80, наш. кор.
На знімку: Надія Титаренко з Раїсою
Курмашевою
(зліва).

*

На базі нашого інсти
туту 17, 18, 19 червня
будуть проведені райо
ні змагання по
комп
лексу ГПО. В них візь
ме участь ко м а н д а
нашого інституту. Зма
гання
відбудуться на
стадіоні «Олімп».
В. ЄГОРОВ,

Йде

сесія

В студентів першого
і
другого курсів нашого ін
ституту після заліків насту
пив час складання
іспитів.
На машинобудівному факу
льтеті з десяти груп першо
го курсу на першому екза
мені літньої
екзаменацій
ної сесії: 36 студентів одер
жало
оцінку
«відмінно»,
108 — «добре», 61 — «за
довільно» і 14
одержало
«двійки».
В. КОВАЛЬЧУК,
Найкраще
складає
на
першому курсі група 4 ТМголова профкому.
81. Найгірше, де
четири
студента одержали двійки
—- це група 2 ТМ-81. Кра
ще могла б здавати екза
мени група 6 ТМ-81.
На другому курсі добре
склали
перший
екзамен
групи 1 ВМ-80, і 2 ВМ-80.
Погано підійшла до свого
першого екзамену група 2
ТМ-80.
На відмінно склали свій
перший
іспит
студенти
С. Холод — 4 ТМ-80, Л. Па
ламарчук — 5 ТМ-81, В. Поліхович
6 ТМ-81, та ін
ші.
Студенти, які
одержали
ДО ВІДОМА
ВІДПОЧИВАЮЧИХ
незадовільні оцінки повині
мобілізувати всі свої зу
Нині з нашого міста можна здійснити виліт е
будь-яку точку Радянського Союзу.
силля на успішне складан
Нещодавно на повітряний міст вийшов вітчиз- § ня ліньої
екзаменаційної
нянйй аеролайнер ТУ-154.
а
На фото: загальний вигляд авіалайнера ТУ.Т54. § сесії.
К. МИХАЙЛЕНКО,
методист М Ф .

НАШІ ВИПУСКНИКИ
Непомітно
промайнуло
п'ять років навчання в ін
ституті. Для студента, який
добре навчається, виконує
громадську роботу час пли
не швидко. Так і для Ана
толія Переверзія (група і
ЕПП-77) роки навчання за
лишилися позаду, а на сер
це лягла невиразна
тінь
смутку за інститутом,
за
своїми товаришами, за ти
ми хто вчив його ці роки.
Всі студентські турботи
вже позаду, а що чекає мо
лодого спеціаліста по пе
реду. Звичайно, що все пет
редбачити важко, але Ана
толію Івановичу не приви
кати. Адже він привик пра
цювати наполегливо, на со
вість, так що і на виробни
цтві його не злякаєш труд

нощами.
А. Переверзій довгий час
був головою навчально-ви
ховної комісії енергетично
го факультету, він відмін
ник навчання,
комуніст.
Займався науковою робо
тою.
Недавно Анатолій одру
жився. Това риші
теп
ло привітали його з цією
подією в житті, побажали
йому добрих успіхів. ДоЗре
враження про себе залишив
в стінах інституту Анатолій
Переверзій, тож щастя і ус
піхів тобі хочеться побаж а
ти в день закінчення інсти
туту.
О. СУВОРОВА,
студент ЕФ, наш кор.
На знімку: Анатолій Перевезій за роботою.

18 червня

1982 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

Нашу працю на виконання
Продовольчої програми!
ГОВОРЯТЬ

ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ
СПРАВИ
На загальнотехнічному V. факультеті,
розпочалась літня
екзаменаційна се
сія. На нашому факультеті вона має
свою специфіку,
дещо
відрізняється
від проведення
сесії на
стаціонарі.
Студенти навчаються
заочно,
отож
за час сесії треба встигнути прийня
ти екзамени, розповісти слухачам,
як
раціонально працювати над новим ма
теріалом.
Буває так, що не всі студенти мо
жуть з ’явитися на сесію, тоді їм д о
водиться наздоганяти
товаришів по
навчанню,
увесь складний
матеріал
опрацьовувати самостійно.
Зрозуміло,
чому велику увагу ми»
працівники
деканату, та й самі студенти, приділя
ємо відвідуванню занять. Цього року
наші вихованці
порадували нас: на
третьому курсі явка на сесію стано
вить 95 процентів, на другому — 97.
Добре працювали протягом навчаль
ного року студентй ЗТФ^
Про Це
свідчить те,
що виклики з оплатою
одержали 70 процентів студентів,
що
на 5 процентів більше, ніж в мину
лому році. З високою відповідальніс
тю, розумінням’ свого обов'язку на-)
вчаються заочники. Ударною працею і
хорошим навчанням
відповідають во
ни на турботу партії і уряду про д о
бробут народу,
ще
одним
виявом
якої
стали
рішення
травневого
(1982 р.) Пленуму ЦК КПРС,
при-

Робота лаборанта на під
приємстві харчової промис
ловості — складна і відпо
відальна. Адже без лабо
раторних перевірок сирови
ни готових харчових про
дуктів вони в торговельну
мережу не поступають. То
му з такою повагою став
ляться всі харчовики
до

Моя
професія
працівників лабораторії —
своєрідного
ВТК
підпри
ємства. Я горджуся, що ме
ні довірено, якщо
можна
так сказати, працювати на
завершальному етапі ство
рення продуктів харчуван
ня, давати «добро» на вихід
їх у торговельну мережу.
НаЩ Гайсинський масложирзавод знають в усій об
ласті. Адже ми поставляє
мо споживачам сир, смета
ну та інші молочні продук
ти. Вони користуються ши
роким попитом у населен
ня. Знають нашу продукцію
і в братніх соціалістичних
країнах.
Колектив заводу трудить
ся по-ударному,
доведені
завдання виконує на
105
процентів. Приємно, що
і
мій, нехай невеликий, вне
сок є в цьому досягненні.
Для того, щоб добре вико
нувати свої обов’язки,
не
підводити товаришів, треба
постійно
працювати
над
підвищенням
кваліфікації.
Велику допомогу в
цьому
подають мені викладачі ін
ституту. Зокрема, працівни
ки. кафедри хімії дають по
ради, як краще
провести
той чи інший аналіз, заохо
тили мене до читання спе
ціальної літератури.
Тепер виконую свою ро
боту більш кваліфіковано,
із знанням справи.

СТУ Ц Е Н Т И - З А О Ч Н И К И

йнята ним Продовольча програма.
Чимало наших
студнтів в харчовій
промисловості, успіхами на ниві науки
і самовідданою працею
на виробниц
тві
перетворюють в життя
Продо
вольчу програму. Це такі, як слюсар
красносілківського
цукрового
заводу
М. П. Курнос, економіст Тростянецького
м’ясокомбінату Н. П. Костенко,
лаборант
Гайсинського
маслосирзаводу Ж. К. Должкевич,
робітниця
Вінницької
кондитерської
фабрики
Г. С.
Коваленко, інженер-мікробіолог
Тульчинського консервного
комбінату
Є. С. Коротинська,
головний інженер
Оратівського маслозаводу Р. А. Кушняк,
головний механік
Бродецького
цукрового заводу
А. Г. Гуменюк та
багато, багато інших. Всі вони добре
навчаються, а це допомагає їм відмін
но працювати на / виробництві, по
стійно підвищувати свою кваліфікацію.
Генеральний секретар ЦК КПРС то
вариш Л. І. Брежнєв назвав Продо
вольчу програму справою
всенарод
ною. Та все ж таки
в чому наїка^
працівників вищої школи,
частка у
виконанні рішень
травневого (1982р.)
Пленуму ЦК КПРС? На це прекрас
но відповів студент ЗТФ головний ін
женер Гайсинського маслозаводу Р. Д.
Бондаренко: «В наших, виробничників,
трудових успіхах величезна праця на
ших вихователів, викладачів і праців
ників інституту. Адже завдяки їм ми
набули знань, які так необхідні сьо
годні, щоб зростали к і л ь к і с т ь
і
якість продукції, що ми виробляємо».
Г. ЗУБКО,
методист деканату ЗТФ.

ОЩ АДЛИВО,
БЕЗ ВТРАТ
У Звітній доповіді ЦК XXVI з’.здові ЦК КПРС,
Голова Президії Верховної Ради СРСР товариш Л. І.
Брежнєв наголосив на тому, що економіка повинна
бути економною. Знайшло це своє відображення і
в Продовольчій програмі, яка націлює трудящих на
економне і раціональне використання сировини для
харчової промисловості, бережливе ставлення до го
тової продукції. В зв'язку з цим
великі "завдання
постають перед нами, економістами. Великою мірою
від нас залежить наскільки ефективно і рентабельно
працюватиме підприємство, наскільки раціональним і
реальним буде планування.
Я працюю на Барському заводі сухого знежирено
го молока. Який же внесок нашого колективу у за
гальну справу виконання
Продовольої програми?
Наш завод випускає широкий асортимент продукції:
масло, сир, сухе знежирене і цільне молоко та інші
молочні продукти. їх ми відправляємо в торговель
ну мережу області та республіки, знають нашу про
дукцію і в братніх соціалістичних країнах.
Продукти, які ми виробляємо, користуються вели
ким попитом у населення, та це зрозуміло: якість
їх щонайвища.
Товариші мої докладають всіх сил,
щоб споживачі згадували нас тільки
добрим сло
вом. І зусилля колективу не пропали марно: ми до
билися високої продуктивності праці, яка становить
100,2 проц. за минулий рік на завод не надійшло
ні одної рекламації на вироблену продукцію.
Велику увагу у нас на зводі приділяють збере
женню соціалістичної
власності.
Адже це також
важливе питання в рішенні продовольчої проблеми.
Як зауважив товариш Л. І. Брежнєв у промові на
травневому Пленумі ЦК КПРС, частенько у нас бу
ває так, що уже вироблена продукція губиться че
рез нерозпорядливість, погане зберігання. А у нас
на заводі, ми постаралися перекрити всі канали втра
там, переглянули соціалістичні
зобов’язання і на
мітили ще більш високі рубежі. Впевнені, що другий
рік XI п’ятирічки ознаменуємо ударною працею.

3. ДОЛЖКЕВИЧ,
лаборант
Гайсинського
маслосирзаводу, студен
тка 2 курсу.

економіст Барського заводу
молока, студентка ї ї курсу.

Р. ЖЕЛІХОВСЬКА,
сухого знежиреного

Я працюю на Красносілківському цукровому заво
ді, що у
Бершадському,
районі, слюсарем
контро
льно-вимірювальних прила
дів і автоматики. Мої това
риші по роботі, як і весь
радянський народ, з пал
ким схваленням зустрів рі
шення травневого (1982 р.)
Пленуму ЦК КПРС, Про
довольчу программу, прий
няту по-ньому. Ми щиро
вдячні рідній партії і Ра
дянському уряду за турбо
ту про підвищення добро
буту народу,
докладемо
всіх зусиль, щоб зробити
вагомий внесок у всенарод
ну справу — виконання
Продовольчої програми.
Як сказав
Генеральний
секретар ЦК КПРС това
риш Леонід Ілліч Брежнєв,
мета програми полягає в
тому,щоб за порівняно ко
роткі строки більш повно
забезпечити населення кра
їни продуктами харчуван
ня. І ми, працівники хар
чової промисловості 'сер
цем сприйняли ці
слова,
проникнуті турботою
про
радянських людей.
Вони
схвилювали кожного
гро
мадянина нашої країни, на
дихнули на нові звершення
в ім’я дальшого розквіту
рідної Вітчизни.
Самовідданою
працею
відповіли працівники Крас
носілківського
цукрового
заводу на рішення травне-

В ЕЛИ КА
вого Пленуму. З кожного
гектара посіяних
буряків
вони разом з трудівника
ми бурякосіючих колгоспів
зобов’язалися виробити по
45 центнерів цукру. Мета
висока, але цілком посиль
на. Ми зважили свої мож
ливості і вирішили, що 36
центнерів, вироблених у
минулому році, це не межа.
Всі розуміли, що треба бу
де багато попрацювати під
час ремонту заводу, підго
товки його до нового сезо
ну цукроваріння, отож, не
гаючи часу, взялися
до
ойрави.
Зараз йде реконструкція
підприємства. Ми уже за
кінчили реконструкцію бурякопереробного цеху, дея
ких інших підрозділів заво^у.Роботи виконанні на «від
мінно», і можна з впевне
ністю сказати: слова свого
дотримаємо, Зараз праців
ники заводу працюють над
будівництвом
сплави о г о
майданчика. Всі свої зусил
ля ми направили на
те,
щоб добитися
скорочення
строків переробки сировини
при відмінній якості про
дукції і зменшенні втрат її.
Цукроваріння — вироб
ництво складне, трудоміст
ке. велике значення
для
одержання якісного кінце-

М Е ТА
вого продукту тут має точ
не дотримання
технології
окремих процесів.
Зрозу
міло, в зв’язку з цим, як
багато важить для норма
льного
функціонуй а н н я
всього заводу, бездоганна
робота контрольно-вимірю
вальних приладів. Велика
відповідальність
поклада
ється на нас, працівників
КВП, і ми
намагаємося
працювати так, щоб нарі
кань на нас не було, щоб
не надходило
рекламацій
на продукцію нашого завоДУ*
З тих пір, як я навчаюся
в політехнічному інституті,
відчув, що працювати ста
ло легше, робота спорить
ся. Розумію, це — завдяки
тим знанням, які одержав в
інституті, адже деякою мі
рою прийшло в роботі ін
женерне розуміння справи.
Щиро дякую за вкладену
в нас працю викладачам і
працівникам нашого інсти
туту, які озброюють
нас
знаннями, виховують, да
ють нам путівку в життя,
допомагають
добиватися
високої мети.

м. курнос ,
слюсар контрольно-ви
мірювальних
приладів
і автоматики,
студент
II курсу.

Завдання — вчитися!
В обов’язки секретаря на
загальнотехнічному
факу
льтеті входить контроль за
виконанням студентами пи
сьмових домашніх робіт. Як
приємно порадувати
студента чи
студентку, які
вчасно виконали домашнє
завдання хорошою
оцін
кою! Тому мені
сьогодні
хотілося б відзначити кра
щих, тих, хто до 10 трав
ня, як і належить по пла
ну, виконали контрольні ро
боти. Це — Л. Зеднік —
працівник заводу імені 60річчя Жовтня,
військово
службовці В. Марченко та
О. Григорьєв, електрик Ту
льчинського хлібокомбінату
А. Лоєвський, слюсар заво
ду «Термінал» В. Мушинський, інструктор виробни
чого навчаня Немирівсько-

го будівельного технікуму
С. Коновалов, регулю валь
ник
раді о а п а р а т у р и
ЦКБІТу Л. Шкварницький
та багато інших.
Такими студентами
по
праву гордиться наш інсти
тут. Впевнені що в майбут
ньому вони будуть відмін
ними спеціалістами так же
добросовісно
виконувати
муть свої виробничі
обо
в’язки. Добре навчаючись,
докладаючи всіх сші, щоб
стати хорошими спеціаліс
тами, керівниками та орга
нізаторами
виробництва,
вони вносять посильну ча
стку у виконання
планів
партії і народу.
Н. ТИШКУН,
працівник деканату.

Допомогають знання
Тульчинський консервний
завод входить у Вінницьке
виробниче аграрне об’єднан
ня. На цьому підприємстві,
де я працюю інженером-мікр|обіологом, виробляються
різні консерви, джеми, ком
поти, соки, а контроль за
правильністю ведення тех
нологічних процесів
веде
заводська лабораторія.
Моя робота тісно пов’я
зана з хімічним контролем
виробництва. І тут на допо
могу мені приходять знан
ня, отримані в інституті.

Особливо багато дали мені
для підвищення кваліфіка
ції заняття і лабораторні
роботи з аналітичної хімії.
Тут я узнаю про правиль
ність проведення хімічних
реакцій, про нові наукові
досягнення в галузі хімікотехнологічного
контролю.
Всі знання, які я одержала
в інституті, застосовують на
практиці.
Є. КОРОТИНСЬКА,
інженер - мікробіолог,
студентка другого кур
су.

Трудящі
нашої
країни
палко сприйняли рішення
травневого
Пленуму
ЦК
КПРС, самовідданою працею
колектив Оратівського мо
лочного заводу, де я працюю,
ділом відповідає на рішен
ня пертії і уряду. Доведені

„ДОВІР'Я
ВИПРАВДАЮ *1
завдання ми виконуємо на
100— 120 процентів, випус
каємо продукцію тільки високої якості. Ми виробля
ємо цільномолочні продук
ти, які
відправляємо
на
Гайсинський
маслосирзавод. Нарікань на поставки
і якість продукції не одер
жуємоРаніше я працював сиро
робом — мав
середню
спеціальну освіту. В цьому
році призначений головним
інженером
підприємства.
Розумію, що завдання пе/редї
мною
поставлені
складні і відповідалньі —
доведеться вирішувати ви
робничі і організаційні пи
тання, відповідати за робо
ту не окремої дільниці,
а
підприємства в цілому. І в
цьому мені
допомагають
знання, які я одержую, нав
чаючись в інституті, 3 до
помогою товаришів по ро
боті і навчанню,
виклада
чів інституту, високе дові
р’я колективу
виправдаю.
Р. КУШКЯН,
головний інженер Орат(оського моуюкозаводу, студент 2 курсу.
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