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В первинних комсомольських організаціях інституту 
проходять "комсомольські збори, на яких обговорюють
ся підсумки зимової сесії та намічаються завдання на 
другий семестр.

Як уже повідомлялось, група 2 — АТ-82 факульте
ту автоматики і обчислювальної техніки виступила з 
ініціативою скласти літню сесію на «чотири» і «п’ять». 
Цей почин знайшов широкий відгук серед студентсь
ких груп радіотехнічного, енергетичного та інших фа
культетів інституту. Група З ЕПП-82, зокрема виріши
ла боротися за звання «Колективу комуністичної пра
ці.» «Не пропустити жодного часу занять без поважних 
причин!» Цей лозунг став девізом для студентів в» ході 
підготовки до літньої екзаменаційної сесії.

ДО НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ
Репортаж з урочистих зборів колективу інституту

18 лютого відбулись уро
чисті збори колективу ВПІ 
з нагоди вручення інсти
туту Почесної грамоти 
Мінвузу СРСР, ЦК галу
зевої профспілки і третьої 
грошової премії за під
сумками Всесоюзного со
ціалістичного змагання у 
1982 році.

17 год. ЗО хвилин. В 
святковому вбранні актовий 
зал інституту. Під звуки 
оркестру тут збираються 
викладачі, співробітники, 
студенти — Е,сі ті, хто 
своєю сумлінною працею, 
відмінним навчанням ви
борювали цю високу наго
роду.

Урочисті збори відкриває 
ректор інституту Іван Ва
сильович Кузьмін. Зву
чить мелодія державного 
Гімну Радянського Союзу.

Слово надається началь
нику наЕ,чально-методично- 
го Управління Мінвузу 
УРСР тов. Л. К. Головку. 
— Питання подальшого роз
витку радянської економі
ки, прискорення науково- 
технічного прогресу, — 
сказав тов. Головко, — 
знаходяться в безпосеред
ньому зв’язку з вирішенням 
завдань еміцої школи по 
підготовці і вихованню ви
сокоосвічених спец і а л і с- 
тів. Вінницький політехніч
ний інститут один з най
молодших серед спорідне
них вузів республіки. Про
те, за порівняно короткий 
строк він став одним з 
провідних Е,узів республіки 
і країни.

Тов. Головко зупинився 
на конкретних досягненнях 
колективу в минулому ро

ці і на тих завданнях, що 
стоять перед вищою шко
лою в світлі рішень XXVI 
з’їзду КПРС.

За дорученням колегії 
Мінвузу він вручив* колек
тиву ВПІ високу нагороду і 
побажав нових успіхів у 
справі підготовки високоос
вічених спеціалістів.

Тое». Головко вручив По
чесні грамоти Мінвузу 
УРСР численній групі вик
ладачів інституту.

Потім з доповіддю «Про 
підсумки виконання соціа
лістичних зобов’язань ко
лективом інституту у 1982
році» виступив ректор ВПІ, 
доктор технічних наук,
Лауреат Державної пре
мії Української РСР, зас
лужений діяч науки і техні
ки УРСР, професор І. В. 
Кузьмін.

З ДОПОВІДІ РЕКТОРИ ВПІ, ДОКТОРИ ТЕХНІЧНИХ НАУК ПРОФЕСОРА І. В. КУЗЬМІНИ

шановні товариші! минулому році високо оці-
Робота колективу викла- нена Міністерством ви- 

дачів, співробітників і сту- Щ°ї і середньої спеціаль- 
уіентів 'Вінницького) полії- ної  ̂ освіти СРСР та Пре- 
технічного інституту в зидію ЦК профспілок пра- 
1982 році була спрямована Дівників освіти, вищої шко-
на безумовне виконання 
накреслень XXVI з’їз
ду КПРС та XXVI з’їзду 
Компартії України, нас
тупних пленумів ЦК 
КПРС. Небувалого розма
ху в нашому інституті наб
рало соціалістичне змаган
ня за гідну зустріч 60-річ- 
чя утворення СРСР. В ході 
цього змагання активно 
втілювалась в життя ініці- 
тива Харківського І До

ли і на укових закладів.
За досягнення високих 
результатів у Всесоюзному 
соціалістичному змаганні 
на честь 60-річчя утворен
ня Союзу РСР та велику 
роботу по підготовці ви
сококваліфікованих спеці
алістів, підвищення ефек
тивності і якості ідейно- 
виховної та науково-дос
лідної роботи наш колек
тив відзначено Почесною 
грамотою і третьою гро-

нецького політехнічних шовою премією.

Л “ б Ро« " , С Ь« т0, ™ ’ високих по-1- .Режн . металур- казників в роботі
М і Ш П Г А  1 иГ>'ГТ.Ї'Т'Л7'Г1Т-> ТТГ* О ЛТ1ТТ. ггшного інститутів по змщ- колективу В значній 
ненню і дальшому розвит
ку в XI п’ятирічні твор-

нашого 
мірі

сприяло переведення ін
ституту на більш високий 

праці
і управління шляхом прак- 

творча тичного втілення в життя

чого зв’язку вищої школи рівеш/  організації 
з виробництвом. - -

Цілеспрямована 
праця багатотисячного ко-чотирнадцяти цільових ком

плексних програм (ЦКП), в 
тому числі розроблених по 
ініціативі інституту таких 
ЦКП як «Факультет», 
«Кафедра», «Співробітник.»

Потрібно і надалі вдо
сконалювати управління 
інститутом на основі цільо
вих комплексних програм.

Успішно виконується у 
нас прийом студентів. А 
випуск молодих спеціаліс
тів з десяти спеціальностей 
складає 102,8 процента
від затвердженого плану. 
Торік понад сто тридцять 
випускників нашого інсти
туту одержали дипломи з
відзнакою, 87,5 процента
випускників захистились на 
«добре» і «відмінно».

Професорсько - виклада
цький склад інституту по
стійно працює над вдоско
наленням теоретичного і 
практичного матеріалу, ро
бочих програм дисциплін 
в рамках учбових планів.

На кафедрах розробля
ються і впроваджуються 
методи інтенсифікації ве
дення навчального процесу 
— ділові ігри, елементи
проблемного навчання з 
найбільш важливих розді
лів курсів, впроваджують
ся окремі методики засто
сування технічних засобів 
навчання (ТЗіН). і

В інституті введено в 
дію замкнуту систему теле
бачення. Активно впровад
жується в навчальний про
цес і електронно-обчислю
вальна техніка. Тепер ко
жен випускник інституту 
одержуватиме атестат про 
вміння користува т и с я 
ЕОМ.

На підприємствах міста 
створені і успішно функці
онують філіали профілю
ючих кафедр інституту — 
контрольно-вимірювал ь н и х 
'Приладів та обчислювали- 
ної техніки. Це дає мож
ливість студентам проходи
ти підготовку на найсучас
нішому обладнанні, зна
йомитися з передовою тех

нологією.
Далі тов. Кузьмін зупи

нився на науково-дослідній 
роботі студентів. А нею 
охоплено сто процентів сту
дентів -стаціонар никіві.

— Тільки в минулому ро
ці, — сказав доповідач,— 
3149 студентів ВПІ брали 
участь у виконанні ста три
дцяти п’яти госпдоговірних 
госпбюджетних тем. В ін
ституті діє спеціальне кон
структорське і чотири сту
дентських конструкторсь
ких бюро на кафедрах. На 
факультеті автоматики і ви
мірювальної техніки ство
рено студентський науково- 
дослідний загін «Алго
ритм».

Тільки в минулому році 
студентами нашого інсти
туту одержано 27 нагород 
на республіканському і все
союзному конкурсах. В 
Держкомітет у справах ви
находів направлено 25 зая
вок студентів, одержано 5 
позитивних рішень і 6 ав
торських свідоцтв.

Але ці показники, — як 
сказав доповідач, — не від
повідають сьогоднішнім ви
могам науково-технічного 
прогресу. Отже, в цьому 
напрямку належить зроби
ти ще дуже багато.

— Наукова діяльність ін
ституту, — сказав далі тов. 
Кузьмін, — була спрямова
на на виконання завдань 
цільової комплексної про
грами «Наука». Загальний 
обсяг науково - дослідних 
робіт складає понад 6 мі
льйонів карбованців, втому 
числі найважливіша тема

тика складає за обсягом 
86 процентів. При інститу
ті створено і дів СКТБ 
«Модуль», яке дало мож
ливість замкнути цикл «на
укова ідея — конструкція 
-— виробництво».

Створені і діють галу
зеві науково - дослі д н і 
лабораторії. Обсяг їх дос
ліджень складає 605 тис. 
кр̂ б. з економічним ефек<

том 1 млн. 399 тис. крб.
Впроваджено 51 тему з 

економічним ефектом по
над 15 млн. крб. На ВДНГ 
СРСР і УРСР представле
но 43 експонати, одержано 
17 нагород, 80 авторських 
свідоцтв і 12 патентів.

В інституті працює 15 
докторів наук, професорів, 
214 кандидатів, що стано
вить 44,4 процента від усьо
го професорсько-виклада
цького складу або на 1,4 
проценти більше в порів- 
няннні з 1981 роком.

Науково-дослідна робота 
виконується для ста підпри
ємств і організацій вісім
надцяти галузей) промис

ловості.
— Проте, як відзначив 

доповідач, — в науці домі
нує поки-що багатотем
ність, низька ефективність 
впровадження, на низько
му рівні і виконавська ди
сципліна.
; У 11982 році проведена 
велика учбово - методична 
робота. Впроваджуються і 
дають відрадні результати 
такі форми, як обмін дос
відом організації учбово- 
методичної роботи, прове
дення відкритих лекцій ве
дучими вченими інституту, 
робота постійно діючих 
загальноінститутських се
мінарів для викладачів, про
ведення конкурсів на кра
щого лектора, кращого 
асистента, на кращий сту
дентський конспект.

Проведена значна робо
та і з методичного за
безпечення всіх видів нав
чальної роботи і форм нав
чання. Торік було видано 
245 найменувань навчаль
но-методичної літератури 
обсягом 539 друкованих 
аркушів. Видано 6 моно
графій, один підручник з 
грифом Мінвузу , СРСР та 
п’ять брошур.

Великий обсяг робіт про
водиться і в капітальному 
будівництві. В минулому 
році розпочато будівництво

головного учбового корпу
су кошторисною вартістю в 
2 млн. 800 тис. крб. Здано 
в експлуатацію 72-х квар
тирний кооперативний бу
динок, гуртожиток радіо
технічного факультету на 

600 місць кошторисна вар
тість якого складає близь
ко мільйона карбованців. 
Зараз ведеться проектуван
ня учбового корпусу енер
гетичного факультету зага
льною площею в 12 тисяч 
квадратних метрів, кошто
рисна вартість 2,9 млн. 
крб.

Планом капітального бу
дівництва на 1983 рік пе
редбачено спорудження го
ловного корпусу та лабо
раторних корпусів інже
нерно-будівельного факуль
тету загальною кошторис
ною вартістю в 1 млн. 
853 тис. крб., а також 194- 
квартирного будинку.

Розвиток навчально-ла
бораторної бази ведеться 

повністю за рахунок пайо
вих вкладів міністерств. 
За останніх п’ять років мі
ністерствами виділено бли
зько шести мільйонів кар
бованців.

Значних успіхів в спо
рудженні бази інституту до
сягнуто за рахунок чіткої 
роботи студентських буді
вельних загонів. В літній 
період на будівництві об’
єктів інституту працювало 
180 студентів. Протягом 
усього року постійно пра
цює студентський будзагін 
у складі 5р-ти чоловік. 
Викладачами і співробітни
ками інституту на споруд
женні об’єктів відпрацьо
вано 8100 людино днів.

Зупиняючись на роботі 
об’єднаного студентського 
будівельного загону інсти
туту, тов. Кузьмін назвав 
такі цифри: під час тре
тього трудового семестру в 
колгоспах і радгоспах об
ласті працювало 27 СБЗ

Закінчення на 2 стор.
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інституту загальною кіль
кістю 659 чоловік. Ними 
освоєно 3 млн. 621 тис. 
крб. капіталовкладень. Ті
льки на спорудженні сіль
ських об’єктів бійці студ- 
загонів освоїли 2 млн. крб. 
Вони побудували і рекон
струювали 28 корівників, 
здали в експлуатацію 2 
свиноферми, а всього їх ру
ками зведено 40 об’єктів 
на селі.

Б;удзагонівії$ інституту 
крім основних робіт без
коштовно збудували і пе
редали школам три кроле
ферми. Загін зразкової і 
безкорисної праці «Моло
догвардієць» перерахував 
у фонд миру 2524 крб. Бій
ці СБЗ інституту закупили 
і передали подарунки на 
1500 крб. для Будинку ма
ляти. Вони заготовили та
кож 946 тонн кормів для 
{громадського тваринницт
ва, зібрали 1 мільйон 
293 тисячі тонн фруктів і 
овочів, відгодували 8 сви
ней та 626 кролів.

У стінах ВПІ здобува
ють вищу освіту також по
сланці сорока шести кра
їн Азії, Африки і Латинсь
кої Америки. Вся ідейно- 
виховна робота серед іно
земних студентів проводи
ться згідно комплексного 
плану за вказівками Мінву- 
зів СРСР і УРСР, загаль
носоюзної, республіканської 
і міської рад у справах 
іноземних студентів та ці
льової комплексної про
грами «Міжнародне спів
робітництво».

В своїй доповіді т. Кузь- 
мін зупинився також 
спортивно-оздоровчій робо
ті в інституті. — В стінах 
вузу — сказав доповідач, 
— підготовлено 7 майстрів 
спорту СРСР, 36 кандида
тів в майстри спорту, 125 
спортсменів - першорозряд
ників, 2311 спортсменів 
масових розрядів та близь
ко двох тисяч значкістів 
ГПО. Колектив кафедри 
фізвиховання удостоєний 
Перехідного червоного пра
пора Центральної ради,

З ДОПОВІДІ РЕКТОРА ВПІ, ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ П А Н
ПРОФЕСОРА І. В. КУЗЬМІНЛ

Укрради СДСТ «Буревіс
ник» за найкращу організа
цію спортивно-масової ро
боти серед вузів країни і 
республіки.

На закінчення товариш 
Кузьмін сказав: — Висока 
нагорода і визнання нашої 
праці зобов’язує кожного 
в нас працювати більш 
ефективно, добиватися кра
щих результатів у справі 
підготовки високоосвічених 
спеціалістів. У нас є ще 
багато невикористаних ре
зервів і можливостей. І в 
своїй повсякденній роботі 
ми будемо прагнути вико
ристовувати їх сповна.

Шановні товариші! Сьо
годні, в цей урочистий для 
кожного з нас день, ми 
запевняємо Центральний 
Комітет Компартії Украї
ни, Міністерство вищої ос
віти республіки, Республі
канську раду профспілок 
галузі, обком, міськком і

райком Компартії України, 
що колектив ВПІ, вклю
чившись у змагання за при
своєння вузу ім!. Володи
мира Ілліча Леніна, буде і 
надалі наполегливо працю
вати над виконанням сво
їх завдань, перетворюючи 
в життя історичні рішення 
XXVI з’їздів КПРС і Ком
партії України, травневого 
і листопадового (1982 р.)
Пленумів ЦК КПРС, ре
комендацій і вказівок Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС тов. Ю. В. Андро- 
пова. (Тривалі оплески).

В обговоренні доповіді 
взяли участь: доктор тех
нічних наук, лауреат пре
мії Мінвузу УРСР, профе
сор А. П. Стахов, завіду
ючий кафедрою обчислюва
льної техніки; доцент Д. Б. 
Налбандян декан енерге
тичного факультету та ін
ші.

На трибуні студент раді
отехнічного факульте т у,

Ленінський стилем д і а т 
Олександр Вітюк.

— Ця висока нагорода, 
— говорить він, — резуль
тат наполегливої праці 
усього професорсько-викла
дацького складу успішного 
навчання п’ятитисячного 
комсомольського загону ін
ституту, честь якого мені 
довірили тут представляти.

Студенти нашого інсти
туту поєднують своє нав
чання з активною громад
ською роботою і суспільно- 
корисною працею. Свідчен
ням цього є той факт, що 
об’єднаний студентськ и й 
будівельний загін нашого 
інституту зайняв торік пе
рше місце в області.

Ми, студенти, щиро 
вдячні рідній -Комуністич
ній партії і уряду за мир, 
за нашу щасливу юність, 
за безкоштовне навчання. 
І сьогодні, в цей урочистий 
для всіх нас день, ми за
певняємо, що докладемо

всіх зусиль для успішного 
навчання і підвищення про
фесійної майстерності,.

Учасники зборів прийня
ли соціалістичні зобов’я
зання на 1983 рік.

На зборах виступила сек
ретар Ленінського райкому 
КП України Г. І. Ніщик. В 
роботі зборів взяли участь 
також: заступник завідую
чого відділом науки і нав
чальних закладів обкому 

КП України П. М. Калоша; 
голова обкому профспілки 
працівників освіти, вищоі 
школи та наукових закла
дів Н. М. Ярмоленко; ін
структор міському партії 
О. А. Парвадов і голова

обласної ради спортивного 
(товариства «Буревісник» 
І Т. Гриб.

Товариш Гриб вручив 
численній групі викладачів 
інституту медалі і дипломи 
товариства за активну ро
боту у справі пропаганди 
і розвитку фізкультури і 
спорту серед студентської 
молоді.

Урочистий вечір закінчив
ся святковим концертом.

Репортаж з урочистих 
зборів колективу ВПІ вели 
наші кореспонденти Р. Ку- 
тьков (фото), С. Федотов.

(в залі під час засідань)
І Ж І ІВ

НА ВАШУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

ДО Ш Г Н  ВИКЛАДАЧІВ 
І С Т У Д Е Н Т І В

ті поколінь
Міська р а д а  с п р и 

яння розповсюдженню тех
нічної літератури рекомен
дує викладачам і 'студен
там ВПІ придбати нові ви
дання.

М. Л. КРАСНОВ, А. И. 
КИСЕЛЕВ. Функции комп

лексного переменного, Опера- 
ционное нечисленне. Теория 
устойчивости. М>, ’«НАУ-г 
КА».

Б. В. СТЕПАНОВ. Тех- 
нология бетонних и желе- 
зобетонних изделий, К., «ВИ
ЩА ШКОЛА».

В. П. ЧИСТЯКОВ. Курс 
теории вероятностей. М., 
«НАУКА». Справочник мо
лодого злектрика по алек-

тротехническим материа- 
лам и изделиям. М., «ВНІ
СШАЯ ШКОЛА».

В. П. БОНДАРЕНКО. 
Справочник прораба-злек- 
тромонтажника, К., «БУДІ
ВЕЛЬНИК».

А. П. ПРУДНИКОВ. Ин-
тегральї и ряди. М., «НАУ
КА».

ФИЗИКА. Под редакци- 
ей. Н. Д. ГЛУХОВА. М., 
«ВНІСШАЯ ШКОЛА».

Б. И. КОСЬКОВ. Спра
вочник работника геолого- 
геодезической служби мес- 
тних органов по делам 
строительства и архитекту- 
ри. М. , «Стройиздат».

Н. Л. ГЛИНКА. Общая 
химия. М., «ХИМИЯ».

А. П. МОШКИН. Автома- 
тизированние системи управ
лення в химической про- 
мишленности. М., «Висшая 
школа».

А. В. АСТАХОВ. Курс 
физики, ч. II. Злектромаг- 
нитное поле. М., «НАУКА».

И. В. МЕЩЕРСКИЙ. 
Сборник задач по теорети- 
ческой механике. М., «НА
УКА».

Б. Я. ЗЕЛЬДОВИЧ. Вис
ілая математика для начи- 
нающих физиков и техни- 
ков. М., «НАУКА».

Сборник заданий по ин- 
женерно-строительному чер- 
чению. Под редакцией 
Л. И. Громова. М., «Вніс
шая школа».

Зараз по всій країні про
ходять урочисті збори, зу
стрічі в\ет'еранів Радянсь

кої Армії і Великої Вітчиз
няної війни з трудящими, 
присвячені 65-рІччю Радян
ської Армії і Флоту. В свя
тково прикрашений актовий 
рал інституту зібралися 
відмінники навчання, ком
сомольські і профспілкові 
активісти, Вони прийшли 
на зустріч з ветеранами 
війни —  працівниками ін
ституту.

Зустріч відкрив секретар 
комітету комсомолу інсти

туту О. Мудрий.
Виступає капітан друго

го рангу запасу, викладач 
нифедрк філософії Воло

димир Іванович Черній. 25 
років віддав він службі на 
Військово-Морському Ф ло

ті, має багато бойових на
город, гідно представляв 
Збройні Сили СРСР за ру
бежем під час дружніх візи
тів наших кораблів.

—  Всі радянські люди,—  
говорить Володимир Івано
вич, —  трудяться на благо 
нашої Вітчизни, нашого на
роду, труд воїна можна по
рівняти з трудом колгосп

ника, токаря, професора, з 
навчанням студента.

—  Від того, як ми буде
мо працювати, вчитись, за
лежить запорука миру, —  
вважає батальйонний комі
сар у відставці, молодший 
науковий співробітник ка
федри політекономії Пав
ло Тимофійович Солейко.

Про високу бойову май
стерність нашої армії, яка 
нерозривно зв’язання з 
рівнем науково-технічних 
знань, говорив підполков
ник запасу, викладач кафе
дри істор/ії КПРС Володи
мир Сазонович Буличев. 
Полковник у відставці, ко
лишній військовий льотчик, 
нині завідуючий лаборато
рією електропостача н н я 
промислових підприємств 
міст і сільського господар
ства Григорій Маркович 
Шульман розповів про зро
слий О С Е ЇІТ Н И Й  рівень вої
нів Радянської Армії, про 
виховання молоді на бойо
вих традиціях,

З гарячими словами вдяч
ності до своїх наставників, 
ветеранів Збройних Сил і 
Великої Вітчизняної війни, 
'звернулись Секретар ком

сомольського бюро маши
нобудівного ф а культе ту, 

Ленінський стипендіат На
таля Клочко, відмінниця 
навчання, комсорг групи 3- 
ПЦБ-81 Валентина Могу- 
това, член комсомольського 
бюро ФАОТ Юрій Шалінсь- 
кий.

На закінчення зустрічі 
секретар комітету комсо
молу О. Мудрий сказав:

—  Синовнє вам спасибі, 
дорогі ветерани, за ваш 
життєвий подвиг, за те, що 
не схиляють вас ні роки, ні 
старі рани, за те, що ви по- 
батьківськи даєте нашій мо
лоді незабутні уроки муж
ності і патріотизму.

Студенти і ветфани на 
відзначення зустрічі обміня
лися пам’ятними подарун
ками, подивились програму 
«Це не повинно повтори
тись», підготовлену студен
тським клубом «Зодіак».

Г. ПОЛИВАНИЙ,
наш. кор.

ЛИіВИЙ ДЛЯ ДОЛІ Є в р О Л И . В

«Як усунути загрозу вій
ни в Європі» — так нази
валась міжнародна конфе
ренція, яка проходила цими 
днями у Відні. 250 визнач
них політчних і громадсь
ких діячів з 28 європейсь
ких країн, а також США і 
Канади обговорювали на 
ній питання про шляхи усу
нення загорай ядерної вій
ни в Європі. І не тільки в 
Європі, а й в  усьому світі.

Основну увагу при цьому 
було звернуто на мирні іні
ціативи, що їх містять ви
ступи Генерального секре
таря ЦК КПРС Ю. В. Ан- 
дролова і Празька політич
на декларація держав — 
учасників Варшавського до
говору.

1983 рік винятково важ-

Гірудні Сполучені Штати 
планують почати розміщен
ня на території ФРН, Ан
глії, Італії, Бельгії і Гол
ландії 572 нових американ
ських ядерних ракет на до
даток до тисячі американ
ських, англійських і францу
зьких ядерних засобів се

редньої дальності, які вже 
є на континенті. Це немину
че призвело б до погіршен
ня політичної обстановки і 
поставило б держави Вар
шавського договору перед 
необхідністю вжити заходів 
у відл ов іди .

Ось чому до проблем га
рантування миру та безпе
ки в Європі прикута тепер 
особлива увага. Вони обго
ворюються на радянсько-

американських переговорах
у Женеві про скорочення 
ядрених озброєнь в Європі, 
на багатосторонніх Віденсь
ких переговорах про взаєм
не скорочення збройних сил 
і озброєнь у Центральній 
Європі. Вони в центрі ува
ги зустріч] представників 
35 держав*— учасниць за- 
г ал ьн оєвір олейської наради 
з питань безпеки і співробіт
ництва, яка 8 лютого відно

вила роботу в Мадріді.
Широка міжнародна гро

мадськість відзначає, що ре
алістичну ініціативу і гну
чку позицію в міжнародних 
питаннях займає Радянсь
кий Союз.

Т. КУДРЯВЦЕВА, 
(ТАРС).
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