ТАК ТРИМАТИ»

СВЯТО ЗУСТРІЛИ
В ПОЛІ
О. ВОРОНЦОВ. Корес
пондент «За інж. кадри».
Терешки, Барського ра
йону (телефоном).
День Конституції СРСР
юнаки і дівчата з студент
ського загону «Політехнік»
зустріли в полі радгоспу
«1 Травня» села Терешок
Барського району. Того дня
всі працювали ударно, із
завзяттям. Норма виробітку
була перевиконана і склала
140 процентів. Добре орга
нізували роботу староста

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ:

ЗВІТИ І ВИБОРИ

КОМУНІСТ — ЗАВЖ ДИ
І У ВСЬОМУ ПОПЕРЕДУ

Будівництво триває
технічного інституту. Там
нині триває будівництво
головного адміністратив
ного корпусу.
Введення в дію цієї
споруди дас?гь можли
вість професорсько-викла
дацькому колективу, сту
дентам ефективніше реа
лізувати свої наукові
цілі, грунтовніше прово
дити наукові досліджен
ня. Адже новозбудований
корпус буде оснащено
найновішою
науковою
апаратурою.

ІЗ ЗВІТНО-ВИБОРНИХ ЗБОРІВ
АДМІНІСТРАТИВНО - УПРАВЛІНСЬКОГО І
ПЕРСОНАЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ
З доповіддю про роботу партійного
бю ро за звітний період виступив сек
ретар партійної організації адміністра
тивно-управлінського персоналу ко м у
ніст М. А. Синельник.
Партійна організація адміністративноуправлінського персоналу в своїй робо
ти — сказав доповідач — у звітний пе
ріод основну увагузосередила на вико
нанні рішень XXVI з’їзду КПРС, XXVI
з’їзду Компартії України, Постанови ЦК
КПРС і Ради М іністрів СРСР «Про да
льший розвиток вищої школи і підви
щення якості підготовки спеціалістів»,
а також інших важливих рішень нашої
партії і уряду, завдань і соціалістичних
зобов’язань трудових колективівна честь
60-річчя утворення Сою зу Радянських
Соціалістичних Республік.
Найкращих результатів у виробничій
діяльності досягли колективи вичислювального центру, бібліотеки, навчально
го відділу, колективи їдальні і відділу
постачання, де керівниками і партеру»
поргами ік'омуністи Шолохоїва і Ярошенко
Афанасьєва і Герасимчук, Радостєв і
Король, Романюк і М огілевський. Цим
партійним групам і колективам властива
висока організованість праці, свідома
дисципліна ко ж н о го працівника кіл ь кіс 
на і якісна строна роботи.
У звітний період партійна організація
АУП склалася з 8 партійних груп.
Велику роботу проробив колектив ад
міністративно-господарської
частини: *
тор ік за м ін е н о ї20 метрів теплотраси;
відремонтовано котельню, гуртож итки
і учбові корпуси, лабораторії, їдальні і
буфети; обновлено меблі в учбових кор»
пусах, гуртожитках, клубах-кафе; введено в експлуатацію студентський санаторій-проф ілакторій. на 50 місць.
Одначе, в колективі АГЧ ще неналагоджена чітка взаємодія м іж службами
і відділами в роботі; ремонт і обслуго
вування приміщ ень інституту ]вим;ага^ють підвищеної якості; мають місце
фаііги Ібезґосподарнос'ті в зберіганні
матеріальних цінностей; багато недолі
ків в службах головного енергетика і
головного енергетика.
Партійне бю ро в минулому році ба
гато працювало по наданню допомоги
партпрупі АГЧ. На бю ро заслухувались
комуністи групи Н ікітін, М окря к, Д обровольський, Тарануха, Ткачук, а члени
бю ро комуністи Архипов, Синельник,
Грозний безпосередньо працювати в
колективах адміністративно-господарсь
кої частини над вивченням стану справ
і наданням допомоги в роботі.
В новому навчальному році ком уніс
там Тарану сі і Д обровольськом у необ
хідно переглянути свій стиль організаційной роботи в колективі, зосередити
головну увагу на злагодженій взаємо
дії служб і відділів, а також на по кр а
щенні трудової дисципліни.
Всі завдання по забезпеченую нав
чально-дослідної роботи і автоматизо
ваної системи управління колективом
виконані. Сьогодні послугами вичислювального центру користуються 22 кафедри інституту. Вичислювальним цен
тром за рахуно коштів і фондів інших
міністерств придбано техніки на суму
|7000 карбованців. О тримано Системи
підготовки і телеолрацювання даних з
15-|ма абонементськими пунік,та)миі 1
диспейну станцію— як технічну основу
майбутньої автоматизованої системи уп
равління ВПІ. Введена в експлуатацію

третя дисплейна
станція і сім малих;
ЕВМ.
В забезпеченні якості
навчального- і
процесу важливе місце займають парт- і
групи і колективи бібліотеки, навчаль-1
ного відділу, лабораторії методики на- і
вчального процесу і технічних засобів ]
навчання. Так, за минулий
навчальний |
р ік колектив бібліотеки обслужив 8538!
читачів видав 442768 прим ірників літе- ;
ратури. Оформив 600 замовлень і от- і
римав 420 прим ірників видань.
Впро-І
ваджено
груповий метод видачі с т у -;
дентам молодших
курсів
навчальної І
літератури. Одна група отримує л іт е -!
ратуру за
тридцять хвилин,
замість |
троьх-чотирьох годин раніше.
Прове-;
дено 126 тематичних книж кових
вис-1
тавок, 15 тематичних
переглядів літе-;
ратури, проводилися
теоретичні
чи-1
тацькі конф еренції,
тематичні ранки, |
зустрічі з письменниками,
ветеранами І
армії і праці. Придбано
понад,. трид-1
цять тисяч прим ірників нової літератур
ри, і фонд бібліотеки сьогодні складає
4011 тисяч одиниць.
Значну роботу по вдосконаленню уппавління
прикладними
науково-дос
лідними
роботами провела партгрупа
і колектив НІСу. Розроблена і успішно
виконується цільова
комплексна про
грама «Наука».
Обсяг робіт за госпдомовленістю, виконаних
кафедрами
іінституту в 1982 році, зріс до Омільйоніїв 400 тисяч карбованців, організовано
проведено
викладацьку і студентську
наукові конф еренції.
Одначе
мають
місце
серйозні
недоліки у виховній
роботі партгрупорга
А. М. Баннікова
і керівництва НІСу: в колективі склад
ний м ікроклім ат,
мають місце пору
шення трудової дисципліни, нема по
трібного взаєм орозуміння
м іж керівництваництвом і співробітниками. Пар
тійне бю ро не вплинуло на нормалі
зацію становища і покращ ення вихов
ної роботи в колективі НІСу.
Загальні недоліки роботи партійного
бю ро по керівництву партійними гр у 
пами: не вдалося
досягти бойовитості деяких
партгруп;
мало
робота
вались на бю ро
партгрупорги, робота
по аналізу стану справ проводилась з
ними не регулярно.
В обговоренні звітної доповіді взяли
участь сім комуністів. Основні критич
ні зауваження їхніх виступів:
новому
бю ро треба взяти
під контроль р о з 
роблення,
впровадження і експлуата
цію автоматизованої системи управлін
ня ВПІ;
вирішити своєчасне і якісне
харчування в їдальні,
звернути увагу
напогану доставку продуктів у буфети.
Необхідно
^організувати
чергування
комсомольців
у їдальні, контроль за
роботою ідальні з боку студентського
проф кому і комітету комсомолу.
На
лагодити взаємодію адміністрацій АГЧ
і харчоторгу по покращ енню постачан
ня продуктами, вдосконаленню техно
л о гії
приготування
їж і.
Зверталася
увага, що на території інституту будую тьгаражі, які потім
необхідно буде
руйнувати. Комітет ком сом олу не ке 
рує роботою ком сом ольської
орган і
зації
адміністративно-управлінського
персоналу...
В роботі партійних зборів взяв участь
заступник
секретаря парткому
ВПІ
О, Й. Лесько.

О. КОЛІСНИК,
секретар лратбюре АУП.

першого курсу машинобу
дівного факультету член
КПРС О. Копитов. Старан
ністю в роботі відзначають
ся студенти Д. Ластовський
і М. Куба.
У вечері в місцевому Бу
динку культури молодь зі
бралась на дискотеку, яку
організували студенти ВПІ.
Відбувся також концерт ху
дожньої самодіяльності, в
якому взяли участь праців
ники місцевого радгоспу.
Кількома днями раніше
відбулися комсомольські збо
ри загону «Політехнік», на
яких були прийняті підвище
ні соціалістичні зобов'язан
ня. Вирішено було працю
вати, не збавляючи темпи.

Багатьох вінничан при
вертає увагу глуха до

Про роль пролетарської
преси як колективного ор
ганізатора і агітатора
не
раз писав і говорив В. І.
Ленін. Цікаво,
що сам
Ленін - урі зних анкетах в
графі «професія» завжди
писав «літератор». Ось вже
сімдесят
перший рік ви
дається заснована великим
революціонером
газета
«Правда! — теоретичний і
практичний
орган КПРС.
її
сторінки — це жива
історія боротьби комуніс
тичної партії за революцій
не перетворення світу, за
будівництво соціалізму і
комунізму в нашій країні.
Молодь в нашій країні
також має
свої органи
друку, в яких є відповіді
на хвилюючі питання полі
тики КПРС, життя нашої
країни, події за кордоном.
Такі видання ЦК ВЛКСМ
як
«Комсомольекая прав
да»,
«Комсомольская
жизнь»,
«Молодий кому
ніст», «Ровесник» та інші
давно здобули
популяр
ність в
молодих читачів.
61-й рік видається газета
«Комсомольське
плем’я»
— орган Вінницької облас
ної комсомольської органі
зації. Вона не залишаєть
ся осторонь від життя мо
лоді нашої області. На її
шпальтах ви завжди зна
йдете матеріали про участь
молоді в реалізації продо
вольчої програми, виконан
ня рішяеь
XXVI з’їзду
КПРС, XXVI з’їзду Ком
партії
України,
з’їздів
ВЛКСМ України. Останнім
часом (багато
матеріалів
газети присвячено Маршу
миру радянської молоді на
території нашої області.
В ці дні триває перед
плата на партійні комсо
мольські видання. Вона по
винна забезпечити кожно
му комсомольцю
можли
вість регулярно читати га
зети і журнали.
Активна
участь у цій кампанії
є

щана огорожа проти кор
пусу Вінницького полі

ВАЖЛИВА
ПОЛІТИЧНА
КАМПАНІЯ

КРИТЕРІЙ
ЗРІЛОСТІ

Фото нашого кореспон
дента О. Суворова.

мою справою кожного, це
питання принципове, полі
тичне.
Поки що справи на цій
ділянці роботи не радують.
Не дивлячись на те, що
до закінчення передплати
залишилось менше місяця,
зі всіх підрозділів інституту
її закінчило лише СКТБ
«Модуль»...
Хочеться також звернути
увагу комсомольців-активістів на необхідність більш
тісного співробітництва з
редколегією інститутської
багатотиражки «За інженер
ні кадри». Новини з життя
нашого вузу повинні знахо
дити місце на її сторінках.
Держави дала нам можли
вість мати власний орган
преси, і треба використову
вати газету з максимальною
ефективністю для інформації
про події в інституті, щоб
кожна студентська група
ставилась до газети як до
уважного і зацікавленого
співбесідника. Пр ацівйини
редакції завжди допоможуть
в написанні кореспонденції
в літературному оформленні.
Звертайтесь до редакції га
зети (кімната № 0416) чи
в комітет комсомолу. Участь
у виданні власної газети є
т р а д и ц і є ю прогресивного
студентства світу. Простоне зрозуміло, чому досі до
водиться заставляти біль
шість студентів подавати
інформацію для своєї ж
газети. Що це — рання ста
рість душі чи лінощі? Інтелегентіва людина повинна
вміти висловлювати свої
думки письмово. Де ж, ска- .
жіть, як не в «багатотираж
ці» повинні вчитися цьому
майбутні представники ра
дянсько ї інженерно-технічної
інтелігенції?!

критерієм
політичної зрі
лості кожного. Тому зараз
необхідно зосередили ува
гу комсоргів і політсекторів факультетів, курсів
і
груп
на
організованому
проведенні передплати, ос
торонь від якої не повинен
стояти жоден студент, мо
лодий
викладач і співробітінііик
інституту. Варто
пам’ятати, що участь
в
передплаті є не лише засо
бом забезпечення
читаць
кої аудиторії, але й засо
бом безпосередньої допо
моги читачів своїм газетам
і журналам, що є давньою
тріидцІєю
пролетарської
преси. Організована перед
плата допоможе також ви
давництвам
спланувати
тиражі, забезпечити своє
часну доставку видань пе
редплатникам. Тому комі
тет комсомолу ВПІ зверта
ється до всіх комсомоль
ців із закликом активізу
вати участь в передплаті,
а до комсомольських бюро
і курсів з вимогою поси
лити контроль і організа
ційну роботу по забезпе
ченню
100-процентного
охоплення всіх комсомоль
ців передплатою на органи
преси. Час покінчити із по
ганою практикою минулих
років, коли перевага нада
валася виданням
розва
жального характеру, а пе
Ю. Черниш,
редплата на політичні ви
заступник секретаря
дання була в якості «нагрузки»
до
лімітованих комсомолу ВПІ, Є. Марченко, інженер СКТБ
журналів. Участь в перед
платі повинна буци свідо «Модуль», член редколегії

ПА ОСНОВІ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ
КОМПЛЕКСІВ ДИСЦИПЛІНІ
XXVI з’їзд Комуніс
тичної партії Радянсько
го Союзу поставив завь
дання перед вузами кра
їни по покращенню ж ес
ті викладання у винці г
школі. В розвиток цих
завдань колегія Мінвуз)
СРСР у , рішенні «Пре
завдання вищої і серед
ньої спеціальної школи
по реалізації рішень XXV]
з’їзду КПРС» вимагає
вжити заходів по створе
нню цілісних навчальнометодичних комплексів т
єдиній змістовній, мето
дичній і технічній базі,
визначивши завдання, міс
це і роль кожної дисци
пліни в єдиній системі
підготовки інженерних
кадрів.
Завдання вдосконале
ння підготовки спеціалі
стів є комплексним, то
му його вирішення ви
магає системного підхо
ду в межах наївчаліьнометодичного комплексу
дисциплін.
Основна мета навчальінрг методичного комп-,
ліексу — снсггематив ацЧя
з а безіпеченіня пі двищення
ефективності та якості
занять, впровадження ак
тивних методів навчання,
надання дбпомюш керів
никам, особливо тим, які
мають недостатній нау
ково-педагогічний досвід,
у вдосконалюванні педа
гогічно ї майстерності.
На нараді-семінарі. по
вдосконаленню навчаль
но-методичних робіт у
вузах республіки, про
веденому 6-7 липня 1982
року міністром Єфіменком Г. Г ., було узагаль
нено досвід вузів по роз
робленню НМК-Д і ви
роблено рекомендації по
їх структурі, змісту, що
знайшло концентроване
висловлювання у спеці
альному Наказі і Поло
женні.
Розроблення і втілення
в навчальний процес навча льіно-методичних ко мплексів не є для нашого
педагогічного колективу
чимось новим, (раптовим.
Ш

Ш

Щ
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Щ
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У нашому інституті ро
бота по створенню НМКД почалася ще в 1978-79
навчальному році і бу
ла схвалена більшістю
педагогів. В цей час забезиечніерь
Дисциплін
комплексами складає в
середньому по інституту
близької 80 процентів.
Однак, вимоги до ме
тодичного забезпечення
навчального процесу зна
чно зросли, так як і ви
моги до рівня підготов
ки молодих спеціалістів
в цілому. Для того, щоб
якісно і в строк виконати
весь обсяг робіт по ефек
тивному впровадженню
НМК-Д в навчальний
процес, потрібно колек
тиву професорсько-викла
дацького складу нашого
імсіпитуту провезти ве
лику відповідальну ро
боту.
Насамперед викладачі
повинні критично і гли
боко проаналізувати весь
учбовий матеріал і ме
тодику викладання ди
сципліни, матеріальне і
метюд ичне з а безпеч енінія,
покращити зміст, обсяг
самостійної роботи сту
дентів, методи контролю
за їх званнями, оцінити
можливості застосування
ТЗН і ЕВМ, активних
методів навчання, уточ
нити зміст дисципліни.
В даний час в інсти
туті проведено ряд ор
ані з аці йио- методичних з а ходів по забезпеченню
якісного
розроблення
НМК-Д. >
Зараз необхідна напо
леглива робота всього
педагогічного колективу
інституту, щоб в уста
новлений строк впрова
дити ві навчальний про
цес' ф'а вчалшю>іметодїичні комплекси дисциплін,
покращити ефективність
навчання і на цій основі
підвищити якість підго
товки молодійх спеціаліс
тів.
3. Грозний,
зав. лабораторією ме
тодики ' н)авЦаїльного* |
пооиесу.
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ТОЖ, — сказав
Василь
Васильо
вич, керівник дипломного
курсу, —
■ сьогодні,
коли
потрібна повага
до лю
дей, цієї ж
гвдаги ми
можемо деміагати і в|ід
вас, ) наших випускників.
Поки що, дорогі друзі ви
ще студенти ще студенти,
а завтра прийдете на ви
робництво, будете спілку
ватися 8'
людьми, може,
гам довіряють високі ке
рівні посади. Томіу прошу
вас, нехай віашою першою
заповіддю в
праці буде
велика навага до людей.
На цьоміу Василь Васи
льович свою промову за
кінчив* і відпустив ауди
торію.
Коли він виходив ііз ін
ституту,
його .наздогнав
студент Толя Жаріков,
— Ну, Толю, тебе куди?
— запитав
Василь Васи
льович, — шукаючи в ки
шені якогось папарця.
— Я
один зі всього
курсу їду в Архангельськ.
В Архангельськ. Ну що
ж, по-моєму, це... — Ва-

силь Васильвич зупинився
іі,
в^упицшидь у якийсь
камінь, довго стояв*, де
тально пригадуючи свій ро
бочий день. Потім зробив
нерішуче
кілька кроків і
сказав:
— уди ж я все-таки по
дів, чоріїг забери?
Вічно
не можу нічого знайти.
Невже...
Василь Васильович під
вів очі сів у трамвай,
Наступного
дня, коли
Толя Жаріковприходив
мимо скверу, він побачив
Василя Василіьвича,
який
гуляв зі своїм малим ону
ком,
— Здрастуйте, — сказав
студент.
— Здрастуйте, — відпо
вів викладач, витираючи
величезною
хустиною ніс
своо коханого
онука. —
Якщо не помиляюсь, Ж а
р і КОВ'?.

Велику роботу по п ід го 
товці до зими
провели
працівники
господарчої
частини
інституту.
Вони
повністю проклали тепло
трасу від котельні до уч
бового
корпусу № 2, а
також в районі перш ого
гуртож итку.
Усе це було
зроблено ще до перш ого
жовтня, охайно
засипано
землею. Або, скаж ім о, взя
ти заміну
труб нижнього
розведення
тепловодо
постачання
гуртож итку
№ 1 і учбового
корпусу
№ 1. Тут також все з р о 
били
до ладу.
Ніхто
не образиться з
викладачів та студентів ін
ституту, що невідремонтоваіні гардероби. їхня
го
товність
вигідна для об
слуговую чого
персоналу
Там дуже зручно прилаш
тувати «гачки-вішалки» для
номерків та одягу.
Не забули в господар
чій частині і про таку важ
ливу справу, як проведен
ня проф есійного випробо
вування захисних
засобів
і
контурів
заземлення.
Зараз повним
ходом іде
перевірка зовніш нього ос
вітлення корпусів і тери
торії.
По діловому віднеслися
к)ер) вн и к и
госпо да рч ої
частини інституту до про
ведення
капітального р е 
монту
м ’ якої
і стальної
покрівлі
навчальних к о р 
пусів і гуртож итків.
Вони
відремонтовані надійно, на
високому
якісном у рівні.
Д нями було проведено
проф ілактику
всіх
водотеплових систем, а
також
підготовлено до зими ко 
тельне господарство..., яке,
на жаль, і досі не пусти
ли в діло, хоча надворі
уже, звичайно,
н«е дуже
тепло.

Але, давайте, кращ е про
кабінетами і ау
диторіями. Ось члени рей
дової бригади побували в
деканаті підготовчого фа
культету
і побачили
там
таку картину. В прим іщ ен
ні горів камін потужністю
в 1000 ват!

йдемося

— У
кімнаггі
так
хо
лодно,
що без
каміну
просто
не обійтись,
—
розповідає
декан
за
очного факультету Віктор
С ергійович
Біїлоуюов. —
Ось наша методистка Р. П.
Горячева
та
секретардрукарка Тетяна Мойсеева
ледь не опинилися на лікарнянному. А д ж е кімната
зовсім не опалюється...
Заходимо
на
кафедру
економ іки примисловості і
о р га н із а ц ії виробництва.
— У вас в кіматі холод
но? — запитуємо асистен
та Ганну Іванівну Іванісову.
Щ е й як! —
чуємо у
відповідь.
— А що
ж ви робите,
щоб тут не мерзнути?
— А просто не сидимо.
Ганіна Іванівна говорила
правду. О кр ім неї, в к ім 
наті більше н іко го не бу
ло.
Ш м оргаю ть
носами від
холоду на кафедрі теоре
тичної механіки старші на

того ж таки холоду.
Працівників науково-дос
л ідного
сектору,
що
в
кімнаті
0218,
окр ім
холоду
мучать
іщ е
сві
тильники
та
перекош ені
двері. Звичайно,
світиль
ники тут потребують зам і
ни, а двері
— ремонту.
Але вина
тут самих
же
працівників. Потрібно не
гайно
дати заяву ком е н
данту
і все полагодять,
не зрозум іло, чого тут ви
чікую ть.
Та давайте повернемося
до холоду. Хто все
таки
його повинен прогнати з
кімнат та аудиторій?
Зви
чайно, керівництво госпо
дарчої частини,
зокрема
начальник
експлуатацій
но-технічного відділу М. Ф
ться боротися
з цим не Новокрещ енов. О днак М и
Ф едоровича це не
щастям всякими способа колу
хоча є рішення
ми. Але такі заходи мало хвилює,
розпочати
що дають.
І, як кажуть, м іськви ко н ко м у
жарти
жартами, а
от, опалювальний сезон ще 5
Він
намагається
скаж ім о, лаборант кафед жовтня.
ри
нарисової
геом етрії виправдатися, що про це
Це, зви
та креслення В. В. Бренєр просто не знав.
виправдання,
увімкнув
спеціально
на чайно, не
день телевізора.
«Нагрі потрібно було самому п о 
Адже
бачив,
ється
він — і
тепліше цікавитися.
буде в кімнаті»,
-— каже що надворі холод.
— З 15 жовтня в при
цей чоловік.
міщ еннях інституту
буде
Не бажає мерзнути
на
тепло,
—- запевнив
нас
уковий
співробітник
ка
М. Ф. Новокрещ енов.
федри ЕППМ іСГ Л. П. ОліЩо
ж, повірим о
на
ніченко.
Вона спеціально
перший
раз його запев
одягнула
чорне пальто і
туфлі,
«щоб
притягали ненням.
сонячне
тепло» (як по
Рейдова бригада
яснила нам), бо в кімнаті
А. ТХОРІВСЬКИЙ,
такий холод, що
без до
голова групи народно
бро го кож уха не всидиш.
го контролю ВПІ,
В. САЛІМОВСЬКИЙ,
Секретар кафедри
об
числювальної техніки Е. О.
керівник сектору адмі
Ми хай лов а знайшла інший
ністративно - го с п одарської
діяльності
вйхід.
Щ об загріти свої
головної групи народ
душу і тіло, вона
бігає
через
кожних
півгодини
ного контролю;
М. ЮРЧИШИН,
в буфет за чаєм. Інакше
кореспондент
Газети.
працювати не м ож на із-за
укові
співробітники В. І.
Степанчук,
Л. С. Ємельянова та А. В.
Ш евченко.
— Якщо ще пару днів
посидимо
при таких ум о
вах, доведеться
брати лі
карняний
бюлетень,
—
бідкаються ці ж інки.
Д еякі товариші намагаю

С Л О В О -Л ІК А Р Я М !

Ставайте донарами
З кожним роком набирає
есе більшого поширення в
нашій країні лікування пе
реливанням крові.При бага
тьох захворюваннях — важ
ких травмах, сильних кро
вотечах і великих крововтра
тах, опіках, інфекційних і
дитячих захворюваннях, —
переливання крові стає пер
шою необхідністю. Часом від
нього залежить життя хво
рого. Немислима без пере
ливання крові сучасна хі
рургія. Таким чином, вини
кає потреба в крові. Потре
бується багато крові! Звідки
ж її взяти? Тут і при
ходять на поміч люди бла-

— Так, —
підтвердив
Толя.
— Так, значить, тебе ку
ди?
— В Архаїнгельсь к.
— Ну, знаєш, я тебе за
це виб'ю!
це виб'ю. Хіба можна піс
ком
кидати, ти ж ледве
,не засипав дівчинці
очі.
Дивіни хлопець, але бешкет
ник, яких мало. Так, зна
чить, тебе куди?
В Архангельськ.
— Вовка, не мзавіажай... Я
кому сказав? — розсердив
ся
Василь
Васильович.
Схопив свого онука і по
ніс його додому.
На другий день,, коли ке
рівник курсу стояв в дека
наті і набирав по телефо
ну потрібно
номер, . до
кімнати
заглянув
Толя
Жаріков.
— Ну, Толю, тебе куди?
Запитав його Василь Ва-

городного покликаня — до
нори.
В нашій області є тисячі
донорів, які на перший по
клик про допомогу, дали
частку своєї крові потерпі
лим. В будь-який час до
норська кров може стати
необхідною кожному з наСу
нашим дітям, рідним...
Дача крові нешкідлива!
Взята в донора в неве
ликій кількості, кров швид
ко поповнюється. Донор от
римує право на день відпо
чинку, який може бути при
писаний до профвідпустки.
Н. АНДРІШИНА,
силь Васильович.
>— Ах, в Архангельськ,
тоді, будь-ласка, поклич
Віктора Миколайовича.
— Віктор, щоб через три
дні
було
устаткування.
Скільки можна
про одне
і теж? — Поклав телефон
ну трубку на важіль, з-під
окулярів поглянув на сту
дента. — Ну, Толю, тебе
куди?
— В Архангельськ!
В
Архангельськ! — закричав
не своїм голосом студент.
На його очах
засіяли
сльоози.
— Чого ж ти кричиш?
Всіх, кого я за останні
два дні зустричав, всі їдуть
в Архангельськ. І запам’я
тай, дорогий, що головне
в твоїй ротобі — це пова
га до людей, — сказав Ва
силь Васильович і, важкий
портфель під пахву пішов
до аудиторії, де чекали на
нього першокурсники.
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