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ХАЙ ЖИВЕ МАРК 
СИЗМ - ЛЕНІНІЗМ —

І ВІЧНО ЖИВЕ РЕВО
ЛЮЦІЙНЕ ІНТЕРНА
ЦІОНАЛЬНЕ ВЧЕННЯ!

ХАЙ ЖИВЕ КОМУ
НІСТИЧНА ПАРТІЯ РА
ДЯНСЬКОГО СОЮЗУ! 
ЄДНІСТЬ ПАРТІЇ І НА
РОДУ, ВІРНІСТЬ ЗА 
ПОВІТАМ ВЕЛИКОГО 
ЛЕНІНА — ЗАПОРУ
КА ВСІХ НАШИХ ПЕ
РЕМОГ!

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
1 листопада відбулись звітно-виборні 

партійні збори інституту, на яких було 
заслухано звіт про роїботу парткому 
іституту за період з жовтня 1980 року 
по листопад 1983 року.

Із звітною доповіддю на зборах вис
тупив секретар парткому інституту 
т. Мельник І. Г.

В обговоренні доповіді взяди участь: 
О. В. Колесник — секретар партбюро 
ФАОТу, ст. викладач кафедри АСУ, 
Б. І. Пономаренко — зав. кафедрою по
літекономії, В. С. Осадчук — прорек
тор по науково-дослідній роботі, І. А. 
Мохар — студентка п’ятого курсу інже
нерно-будівельного факультету, Б. С. 
Рогальський — доцент кафедри електри
фікації промислових підприємств міст і 
сільського господарства, І, В, Кузьмін 
— ректор інституту, В. Г. Сивинюк — 
електрозварювальний СКТБ «Модуль», 
О, М, Мудрий — секретар комітету ком
сомолу, В. І, Ковальчук — голова проф
кому студентів, А, М. Тхорівський — 
декан загальнбтехнічного факультету, 
голова головної групи народоного кон
тролю, В. В, Олійник — студентка п’я
того курсу енергетичного факультету.

В роботі зборів взяв участь і виступив 
перший секретар міськкому Компартії 
України В. П. Рябоконь:

До складу новообраного парткому ін
ституту ввійшли такі товариші: В, С. 
Буличев, Б. А. Вальчук, В. М. Грумін- 
ський, В. Б. Демешко, О. І, Захарук,
B. І. Ковальуук, О. В* Колесник, О. В. 
Кравцов, І. В, Кузьмін, О: Й: Лесько,
C. Г. Лютворт, І. Г. Мельник, О. М.

Мудрий, Ю. К. Пінчук, П, Т. Солейко, 
О. II„ Стахов, М: А: Филинюк,

Секретарем парткому інституту обра
но тов. І. Г. Мельника, заступником — 
О. Й. «Чеська,*

На зборах обрано чотири комісії по 
здійсненню контролю за діяльністю ад
міністрації.

Делегатами на VI партійну конферен
цію Ленінського району м. Вінниці об
рано товаришів: Т. 3. Бортновську — 
робітницю СКТБ «Модуль», Ю. М, Ді- 
веєва —- декана машинобудівного фа
культету, В, І, Ковальчука — голову 
профкому студентів, О. Й, Леська — 
заступника секретаря парткому інститу
ту, І, Г. Мельника — секретаря партко
му інституту, І, А, Мохар — студентку 
п’ятого курсу інженерно-будівельного 
факультету, О. М. Мудрого — секретаря 
комітету комсомолу інституту, Г, І. Ни- 
щик — секретаря Ленінського райкому 
Компартії України м. Вінниці, В. 3: 
Олійника — ст. викладача кафедри тех
нології будівельного виробництва, Л, І. 
Педорченко — викладача кафедри ви
щої математики, Б. І. Пономаренка — 
завідуючого кафедрою політекономії, 
Б. С. Рогальського — доцента кафедри 
електропостачання промислових під
приємств, міст і сільського господарства, 
А. Л. Силу — студентку п’ятого курсу 
ФАОТу, В, Є, Удовик — інженер а-про
граміста обчислювального центру інсти
туту.

Питання, порушені у виступах на збо- 
будуть висвітлені у наступних номерах.
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НАШ І НЕВІДКЛАДНІ З А В Д А Н Н Я
(З доповіді на звітно- 

виборних партійних збо
рах інституту).

Протягом звітного пе
ріоду партком вживав 
відповідні заходи, спря
мовані на те, щоб пар
тійні збори були школою 
виховання комуністів. У 
парторганізації енерге
тичного факультету, на
приклад, збори, засідан
ня пар.тбюро проходили 
по-діловому, тут пану
вала атмосфера кри
тичного ставлення до 
зробленого, аналізува
лися зауваження і Про
позиції. Те ж саме мож
на сказати про роботу 
парторганізації факульте
ту автоматики і обчис
лювальної техніки, де 
здійснювався контроль 
за ходом виконання 
прийнятих рішень, при
ділялася належна увага 
активності і підвищення 
авангардної ролі ко
муністів.

Дальшого поліпшення 
вимагає підготовка і 
проведення зборів в па- 
рторганізаціях підготов
чого відділення, адміні
стративно - господарсь
кої частини, деяких ін
ших.

Інститутській партій
ній організації належить 
краще використовувати 
надане їй право конт
ролю діяльності адміні

страції, домагатися кон
кретності і діловитості 
в роботі комісій, пре
д'являти вимоги до го
лів цих комісій, заслу
ховувати звіти на зборах, 
засіданнях партбюро, 
парткому.

Партійний комітет, це
хові парторганізації ще 
недостатньо приділяють 
уваги добору, розстанов
ці і вихованню кадрів, 
підготовці їх резервів.

Новообраному парт
кому належить підвищи
ти відповідальність ке
рівників за організацію і 
якість виконання учбо
вої, методичої, науко
вої і господарської ро
боти, створити ідеоло
гічне забезпечення ді- 
діяльності інституту, всі
ма формами організа
торської і масово-полі
тичної роботи мобілізу
вати колектив на успіш
не виконання планів і 
соціалістичних зобов’я
зань нинішнього року і 
п’ятирічки в цілому.

У вирішенні відповіда
льних завдань кожен 
комуніст повинен бути 
прикладом діловитості, 
принциповості, органі
зованості, цілеспрямо
ваності, високого ідей
ного і морального за
гартування.

На засіданнях партко
му за звітний період 
було розглянуті чотир
надцять питань, зв’яза

них з різними напрямка
ми науково - дослідної 
діяльності. Вчені інститу
ту успішно виконують 
завдання республікансь
ких науково - технічних 
програм «Труд», «Енер- 
гокомплекс», «Матеріа- 
лоємкість».

Та настала пора пов
ністю відробити цільо
ві установки і організа
ційні принципи, поста
новки науково - дослід
них робіт по фундамен
тальних, прикладних, со
ціально - економічних і 
науково - методичних 
проблемах, більше уваги 
приділяти якості плану
вання по кафедрах, ро
зумно розподіляти і 
правильно витрачати ма
теріальні засоби по ета
пах, краще впроваджу
вати у виробництво ви
находи.

Ще низький науково- 
практичний рівень студе
нтських робіт, мало їх 
представляється на об
ласний і республікансь
кий конкурси, практично 
інема робіт, які можна 
було б подавати на все
союзний конкурс.

Майже не працює ла
бораторія соціологічних 
досліджень ефективності 
ідейно - виховної робо
ти, не створено кабіне
ту наукового атеїзму.

Все це — невідкладні 
завдання, які належить 
вирішити.
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-------- ПРИВІТАННЯ---------
З іменем Леніна зустрічає радянський народ свято Великого Жовтня, який 

відкрив нову епоху в історії людства епоху торжества соціалізму і комунізму.
Під прапором Леніна, під керівництвом Комуністичної партії йдуть трудящі 
нашої країни до перемоги світлого майбутнього — комунізму.

На заводах і фабриках, на колгоспних полях і фермах панує напружена праця 
в ім’я дальшого процвітання любимої Вітчизни. Робітники і колгоспники роблять 
все для того, щоб успішно виконати плани одинадцятої п’ятирічки, домогтися 
високої ефективності і якості виробництва, прискорити науково-технічний прогрес.

Поняття праця і мир нероздільні. Якраз своїм трудом радянські люди виявляють 
одностайну підтримку миролюбної політики КПРС, мирних ініціатив, які
прозвучали в Заяві товариша Ю. В. Андропова . Трудящі мобілізують свої 
зусилля на успішну реалізацію рішень XXVI з’їзду КПРС, листопадового (1982 р.) 
і червневого (1983 р.) Пленумів ЦК партії.

У студентів, викладачів, вчених, співробітників інституту знаходять 
гарячий відгук жовтневі Заклики ЦК КПРС:

— Юнаки і дівчата! Наполегливо оволодівайте знаннями, культурою, про*
фесійною майстерністю!

Будьте полум'яними патріотами нашої Батьківщини, самовідданими борцями за 
справу Леніна, за комунізм!

Славні ветерани, наставники молоді! Передавайте молодому поколінню свої 
знання і досвід!

Виховуйте юнаків і дівчат на революційних, бойових і трудових 
традиціях Комуністичної партії радянського народу!

Новими звершеннями у навчанні, науковій та громадській роботі зустрі
чають свято Великого Жовтня студенти, викладачі, співробітники нашого інституту. 
Щиро вітаємо^ всіх вас з цим святом, бажаємо великих успіхів, щастя в житті, 
-міцного здорев’я! у

Партком, ректорат, комітет комсомолу, профком інституту.

КОМУНІСТИ! БУДЬ
ТЕ В АВАНГАРДІ ВСЕ
НАРОДНОЇ БОРОТЬ
БИ ЗА ВИКОНАННЯ 
ІСТОРИЧНИХ РІШЕНЬ 
XXVI З ЇЗДУ ПАРТІЇ, 
ЛИСТОПАДОВОГО І 
ЧЕРВНЕВОГО ПЛЕНУ
МІВ ЦК КПРС!

О  БІОГРАФІЇ цієї дівчи- 
^  ни багато спільного з 
її ровесниками.' Закінчила 
на «відмінно» середню шко
лу, поступила в інститут, 
іут, в стінах вузу, форму
вався її характер, 'здобу
вався життєвий гарт. Вже 
з перших днів навчання у 
вузі однокурсники замітили 
в ній вмілого керівника і 
організатора молоді. Отож 
Аллу Силу обрали секрета
рем комсомольського бюро 
курсу. Згодом очолювала 
вона комсомольську орга
нізацію відділення АСУ. Ге
лер досвід роботи з мо
лоддю, набутий в комсомолі, 
передає студентам молод
ших курсів.

Що ж до вибору професії 
(Алла навчається на п'ято
му курсі ФАОТу по спе
ціальності автоматика і те
лемеханіка), то тут довго 
задумуватись не доводилося. 
Батько закінчив Львівський 
політехнічний інститут, пра
цює ведучим інженер ом- 
конструктором на одному з 
промислових підприємств. 
Отже світ кібернетики захо
пив дівчинку ще в дитинст

ві.
Зараз Алла готує диплом

ну роботу «Розробка про
грамного забезпечення кар
діологічного монітору». А 
ще у неї є заповітна мрія 
працювати в науково - дос
лідній лабораторії медичної 
кібернетики.

Що ж, молодим у нас до
рога відкрита усюди. Пот
рібно лише бути наполегли
вим у навчанні і в роботі. 
Саме такою наполегливою 
і завзятою знають її усі, 
з ким вона навчається і

КОМУНІСТИ -  80-х

працює. А ще її поважають 
за бездоганність. Алла зав
жди готова прийти на до
помогу іншим. Вона слу
жить взірцем для юнаків і 
дівчат факультету.

У березні нинішнього ро
ку Алла Сила стала членом 
КПРС. А на звітно-вибор
них зборах інституту кому
ністи знов виявили високе 
довір’я, обравши її делега
том на районну партійну 
конференцію.

С. ФЕДОТОВ, 
наш кор.



4 листопада 1983 року.2 стор. •«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

СЛАВНІ ВЕТЕРАНИ, НАСТАВНИКИ МОЛОДІ! 
ПЕРЕДАВАЙТЕ МОЛОДОМУ ПОКОЛІННЮ СВОЇ 
ЗНАННЯ І ДОСВІД!

ВИХОВУЙТЕ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ НА РЕВОЛЮ
ЦІЙНИХ, БОЙОВИХ І ТРУДОВИХ ТРАДИЦІЯХ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ І РАДЯНСЬКОГО НА
РОДУ!

В е т е р а н с к и я
апогеї

Секретов вам я не 
открою, 

Что с каждьім годом 
все вперед 

Уходит молодость в 
бьілое,

На смену зрелость к 
нам идет.

И с каждььм днем 
иное время 

Все вдохновенней, 
все смелей 

Шагает молодости 
племя,

Чтоб стала жизнь 
еще светлей. 

Секретов зтим не 
открою,

Что каждодневньїй 
бег вперед

Мою же юность за 
спиною

Уже оставил, и
зачет

Теперь особово
значенья — 

Без прежних 
стрессов и страстей... 
Так подьітоживает 

время
Наш ветеранский 

апогей.
Пусть пожильїх не 

осуждают 
За тягу сердца

к молодим, 
Ведь есе земное,

что слагали, 
Передаєм сегодня им.

Б. ЗЕМЛЯКОВ, 
доцент В ПІ, ветеран 
Великої Вітчизняної 
війни.

Новий сезон «СТЕМу»
ДІЯЧІ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА, ПРАЦІВ

НИКИ КУЛЬТУРИ! ВИСОКО НЕСІТЬ ПРАПОР 
КОМУНІСТИЧНОЇ ІДЕЙНОСТІ, ПАРТІЙНОСТІ І 
НАРОДНОСТІ!

СТВОРЮЙТЕ ТВОРИ, ГІДНІ НАШОЇ ВЕЛИКОЇ 
БАТЬКІВЩИНИ!

Цьогорічний сезон 
для студентського те
атру естрадних мініа
тюр (СТЕМ) розпочав
ся дещо незвичайно, 
Актори-аматори вперше 
вирішили виступати на 
виїзді.

І ось 23 жовтня 
СТЕМ «Мікрофон» сту
пив на сцену Будин
ку «культури села Те- 
решки Барського ра
йону. З хвилюванням 
чекали артисти теат
ру своїх глядачів-сту- 
дентів першого курсу, 
які працювали в радгос
пі на збиранні фруктів. 
Актори усвідомлювали, 
що від їх виступу зале
жатиме відпочинок бій
ців сільгоспзагону піс
ля напруженого трудо
вого дня. Репетирували 
старанно, адже мала 
відбутись зустріч з не
відомими глядачами, в 
незвичній обстано в ц і. 
Як сприймуть першо
курсники спеціально 
длк них поставлений 
спектакль «Ох студен
ти... Ах студенти... Ух 
студенти...». Чи зумі
ють актори донести до 
кожного іскорку сту
дентського гумору? Ці 
питання мали вирішитись 
після вистави.

І ось нарешті запов
нений зал, відкриваєть
ся сцена. В першій дії 
відтворюється картина 
вступних екзаменів. У 
поведінці вступників, 
яких зображають Воло
димир Судома, Олег 
Ємець, Володимир Гук 
і Антоніна Ючкова від
чувається непідробне 
хвилювання. В залі на
ростає збудження — 
вчорашні абітурі є н т и 
згадують події, котрі 
відбувалися з ними ще

два-три місяці тому. 
Все дружніше зал вибу
хає сміхом і оплесками. 
Глядачі спостерігають, 
як міняються характе
ри героїв на різних кур
сах: несміливий першо
курсник, перева нта -  
жений третьокурсник, 
розважливий студент 
п’ятого курсу.

Гіперболізовано зма
льовують Ігор Бондар
ський, Тетяна Савкова і 
Віктор Козкж ситуації, 
що виникають під час 
лекцій і екзаменів. Не 
залишилося поза ува
гою і студентське ко
хання. Наче заново пе
режили на сцені це 
світле почуття Ірина 
Голубєва, Михайло Ро- 
винський та Надія 
Климчук.

Протягом всієї вис
тави звучала вдало 
змонтована Юрієм Гет- 
тою, Анатолієм Дени- 
сюком та Едуардом Яр- 
мошем ексцентрична фо
нограма. Враження гля- 
дічав підсилювалось ху 
дожнім оформленням, 
виконаним Маргари
ток) Порхун.

— Сміх і оплески 
глядачів надихають нас 
на нові творчі пошуки, 
— говорить керівник 
театру Євгеній Пала
марчук.

Після закінчення вис
тави відбулася диско
тека, підготовлена зву- 
котехніками «Мікрофо
ну».

Значну допомогу в 
організації творчого ві
зиту надали деканат і 
комсомольське бюро 
радіотехнічного фа
культету.

Л. КРУПЕЛЬНИЦЬ-
КИЙ,
студент РТФ.

Курс-на «відмінно»
*

Мабуть, кожен з нас
— п’ятикурсників з при
ємністю згадує той час, 
коли вперше переступив 
поріг рідного інституту. 
Скільки хвилюючих по
дій довелось пережити 
за ці роки! Хіба ж' за
будеш перший залік, 
першу сесію, першу п’я
тірку в заліковці, свою 
першу стипендію? А 
скільки було цікавих зу
стрічей з видатними 
людьми, екскурсій і по
дорожей! Багато вже 
зроблено нами, ще 
більше належить зроби
ти. Попереду дипломна 
робота — підсумок нав
чання в інституті. Ви
конати її на «відмінно»
— обов’язок кожного 
студента, високий гро
мадянський обов’язок 
перед Батьківщиною, 
яка дала нам можли
вість здобути вищу ос
віту.

В нашій академгру- 
пі є всі можливості для 
того, щоб кожен студент 
захистив свій диплом на 
«відміно». Протягом 
п’яти років відмінно нав
чаються Марія Савиць- 
ка, Гаррі Клейман, Олек

сандр Бондаренко, Ігор 
Новицький, Костянтин 
Мазанько та Віталій 
Маленко. Велика заслу
га в цьому старости 
групи Ігоря Новицько- 
го та нашого куратора 
Галини Олександрівни 
Лєбедєвої.

Багато студентів на
шої групи беруть актив
ну участь в роботі на
уково-дослідного сту
дентського товариства.
Олег Нахайчук, наприк
лад, працює в лаборато
рії пластичних дефор
мацій. За його участю 
розроблена програма / 
розрахунку для ЕОМ 
ЕС 10—20, що дасть 
можливість оптимізува- 
ти технологічний про
цес прошивки, вибрати 
оптимальну геометрію 
інструмента. Отже, чим 
більше студентів буде 
залучено до науково- 
дослідної роботи в сті
нах інституту, тим біль
ше країна одержить тя
мущих, знаючих свою 
справу інженерів.

І. КАРЛІЦЬКИй/
комсорг групи 1ТМ-
79.

ДО 10-РІЧЧЯ в п і

7 листопада разом з усім радянським народом 
Ф вийдуть на святкову демонстрацію тисячі студентів, 

викладачів і співробітників інституту.
В святкових колонах -демонстрантів пройдуть 

сотні прославлених спортсменів, майстрів і кандида
тів в майстри спорту СРСР, призерів обласних, рес
публіканських і всесоюзних змагань.

З 1971 року в стінах інституту підготовлено 56 
майстрів спорту СРСР. В історію інституту вписа
ли свої імена Ігор Циганюк, Заза Мірабішвілі, 
Анатолій Панкеєв, Валентина Ляндебурська, Ігор 
Демченко, Юрій Гадайчук, Петро Нагірняк, Олег 
Максютинський, Олег Крилов, Юрій Андрощук, 
Сергій Смирнов, Олег Шеховцов, Олег Матвієнко, 
Володимир Телешман, Зоя Чуба, Іван Гнівадзе, 
Зураб Гобозов, Микола Хомін, Жанна Ногова, 
Ханлаша Міхтеєв, Сергій Яблочніков та. багато іш- 
ших.

Плеяду майстрів спорту СРСР поповнили в цьому 
році ще чотири вихованці інституту. Це —
М. Філь (стрільба з лука), М. Мадебадзе (самбо), 
М. Малишев (гребня) та Г. Власюк (легка атле
тика).

В числі прославлених спортсменів інституту і 
Оксана Жестовська, яку ви бачите на знімку. Нав
чається вона на другому курсі факультету автома
тики і обчислювальної техніки по спеці
альності автоматика і телемеханіка. В її
заліковій книжці одні четвірки і п’ятірки. А ще дів
чина захоплюється спортом. її улюблений вид — 
штовхання ядра. Оксана Жестовська- не раз захи
щала честь інституту на різних змаганнях. А попе
реду нові успіхи у навчанні і спорті.

П. ЮХИМОВИЧ

ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТИ
Шестьдесят тесть 

лет назад рабочие и 
крестьяне России под 
руководством партии 
Ленина свергли власть 
буржуазии и помещиков, 
создали первое в мире 
социалистическое госу- 
дарство нового типа.

Кубинский народ с 
огромной радостью от- 
мечает зтот праздник 
своими трудовьіми дос- 
тижениями. Все мьі хо
рошо понимаем, что ньі- 
нешнее время — зто на- 
пряженное время борь- 
бьі за мир на земле. Вот 
уже на протяжении мно- 
гих лет Советский Союз 
идет в авангаРДе борь- 
бьі за мир. И сегодня 
мьі еще раз убеждаемся 
в зтом.

Администрация Рей- 
гана, как известно, про- 
должает свою неразум- 
ную политику в отноше- 
ніии мировой безопас- 
ности. Об зтом свиде- 
тельствует агрессия про

тив палестинского и 
ливанского народов, 
кровавьіе акции в Саль
вадоре, Чили, Гватемале, 
Гренаде.

Ми, кубинские сту
денти, как и наш на
род, глубоко убежденьї, 
что Великий Октябрь, 
его ньінешний празд
ник еще крепче сплотит 
ряди борцов за мир.

Сегодня, накануне 66-й 
годовщиньї Октября, 

от имени всех кубин- 
ских студентов, обуча- 
ющихся в г. Виннице, я 
горячо поздравляю всех 
учащихся и преподава- 
телей института, всех 
советских людей с насту- 
пающим праздником и 

хочу пожелать дальнейших 
успехов в стрбительстве 
коммунистического об- 
щества.

М. Ф. ЛОПЕС, 
председатель кубин- 
ского землячества 
им. Че Геварьі.

КРАЄЗНАВЧИЙ ПОШУК

Тут Ліста музика лунала
Старий Немирівський 

•парк. Він пам’ятає за
пальне слово великого 
французького романіс
та Он оре де Бальза- 
^;а 1 народні оповіді
Марка Вовчка, вправ
ний пензель Івана Со- 
шенка і музику угорсь
кого піаніста Ференца 
Ліста.

Ференц Ліст побував у 
Немирові під час свого 
третього приїзду до Ро
сії. Тут він дав один із 
своїх останніх, найбільш 
блискучих концертів. 
Після нього, під впли
вом багатої княгині Ка- 
роліни Сайн-Вітгенш- 
тейн, шанувальниці та
ланту композитора, він 
відмовився від висту
пів і почав займатися 
виключно творчістю.

До нещодавна вважа
лося, що Немирів — 
єдине місце на Поділлі, 
яке пов’язане із жиУгям 
великого угорського ком
позитора.

Дослідження прове
дені краєзнавцями об
ласті в останні роки, 
розкрили багато досі

невідомих сторінок жит
тя Ференца Ліста на 
Вінниччині. Адже його 
щира порадниця кня
гиня Кароліна Сайн- 
Вітгенштейн прожива
ла у своєму маєтку в 
селі Воронівці теперіш
нього Хмільницького ра
йону. В останні місяці 
1847 року тут і гостю
вав Ференц Ліст.

В цьому селі написані 
його кращі твори — 
«Угорська рапсодія №2», 
фортепіанні п’єси на теми 
українських народних 
пісень «Ой не ходи, Гри
цю», «Віють вітри, ві
ють буйні», які увійшли 
до циклу «Колоски Во- 
ронівець».

У Воронівському ма
єтку Ліст побував ли
ше раз. Проте листи, 
писані до коханої жін
ки, продовжували над
ходити сюди понад де
сять років, аж поки 
під впливом власного 
прикладу подільської 
красуні він не пішов у 
монастир.

«Новини Поділля».

ВИЩЕ МАСОВІСТЬ ФІЗКУЛЬТУРНОГО РУХУ! 
ФІЗКУЛЬТУРНИКИ І СПОРТСМЕНИ! ПРИМНО
ЖУЙТЕ СЛАВУ РАДЯНСЬКОГО СПОРТУ!

ПРЕСТИЖНИЙ КУБОК
Чимало секцій діє при 

спортклубі Вінницько
го політехнічного ін
ституту. Бадмінтоністи і 
скелелази, баскетболісти 
і борці з успіхом висту
пають на республікансь
кій арені. Вагомі досяг
нення є на рахунку сек
ції стрільби з луку. Бу
ли наші вихованці чем
піонами республікансь
кої ради -добровільно- 
спортивного товари
ства «Буревісник». Яс
кравою сторінкою в 
історії секції стала пе
ремога наших лучни
ків в першості вузів 
країни серед колективів 
другої групи.

І ось до політехніків 
прийшов новий успіх. 
Наша команда завоюва
ла престижний кубок 
«Перлина Закарпаття».

Дев’ять збірних зустрі
лись в старовинному 
місті Трускавці, що на 
Львівщині, в боротьбі за 
почесну кришталеву 
вазу. Розраховували на 
перемогу досвідчені 
команди Харкова, Киє
ва, Сум. Звичайно, пле
кали честолюбні надії 
і господарі змагань. Але 
перемогу виборов мо
лодий вінницький ко
лектив. Успіх наших 
студентів був вагомим і 
тим, що в особистому 
заліку перші два місця 
завоювали подоляди. 
Це відзначились Ми
хайло Філь і Микола 
Хомін.

(наш кор.)

Редактор 
С. Джеджула
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