т у т с ь к а панорама
Після коротких зиI мових канікул
знову
ожили учбові аудиторії
інституту. На всіх кур
сах розпочалися занят
тя. Вихованці ВПІ спов
нені прагненням відзна
чити другий семестр ви
сокою успішністю
і
якістю знань.
Йдучи назустріч вибо
рам до Верховної Ради
СРСР, колективи
академгруп 1 ААГ-80, 2 ВЕ
-79, 2 ВЕ-80,
2 АТ-80,
З ЕОМ-79,
З ЕОМ-80,

1 РТ-79, 2РТ-80, ЗРК-81,
2 ААГ-79,
2 ПЦБ-79,
4 ПЦБ-80,
Г ПЦБ-79
та і н ш і
вже
3 перших днів другого
семестру взяли
успіш
ний старт у навчанні.
* * *
Під час зимових ка
нікул близько трьохсот
студентів інституту, пе
реможців в соціалістич
ному змаганні, побували
за рахунок профспілок
по туристських путівках
у будинках відпочинку і
санаторіях.
Туристські
маршрути і подорожі

пролягли по визначних
місцях країни від Кар
пат до Прибалтики
і
Ульяновська.
В числі
тих, хто
відвідав їх,
студенти академгруи 4
ТМ-80,5 ТМ-80, 2ЕПП81 та інших.
* * *
Продовжується інсти
тутський тур Всесоюз
ної олімпіади з матема
тики, ЕППГ і с/г, іно
земних мов та опору ма
теріалів. Мета олімпіади-активізувати роботу
студентів по
вивченню
того чи іншого предме

ту, надати їм практич
них навичок у вирішенні
наукових і виробничих
проблем.
* * *
Сьогодні відбудеться
чергове заняття в шко
лах наукового комуніз
му та основ марксизмуленінізму.
*

*

*

17 лютого відбудеться
міський конкурс диско
тек. В ньому візьмуть
участь
чотири
сту
дентських дискотеки, що
діють при гуртожитках
нашого інституту.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯІ

А ІНЖ Е Н Е Р Н І
Газета видається
з лютого 1981 року.

Тетяна Бех ■
— другокурсниця інжіенерйо-буді
вельного факультету. Вже з перших днів навчання
в інституті дівчина зарекомендувала себе сумлін
ністю, активністю в громадському житті колективу.
За відмінне навчання,
скромність і людяність
комсомольці інженерно-будівельного
виявили
їй
високе довір’я, обравши Тетяну Бех членом коміте
ту комсомолу факультету.

кадри

ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ
КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ
Виходить раз
на тиждень

П'ятниця, 10 лютого 1984 року.

Ціна 1 коп.

Партійне життя: час і стиль роботи

Назустріч
виборам
З великою увагою ознайомилися викладачі, спів
робітники, студенти нашого інституту із Зверненням
Центрального Комітету партії до всіх виборців,
громадян Радянського Союзу. У ньому глибоко
проаналізовано підсумки розвитку країни за ми
нулі п’ять років, висловлено тверду волю партії
і далі неухильно йти по шляху комуністичного тво
рення і миру. Звернення ЦК КПРС — важливий по
літичний документ, який визначає
передвиборну
платформу блоку комуністів і безпартійних.
Науково обгрунтований курс КПРС на сучасно
му етапі" розроблений XXVI з’їздом КПРС, свого
дальшого творчого розвитку він набув на послідуючих
Пленумах
ЦК
КПРС.
У рішеннях
Пленумів, у виступах Генерального секретаря ЦК
голови Президії Верховної Ради СРСР то
вариша ю . Ь. Андропова чітко визначено перспек
тиви планомірного і всебічного вдосконалення роз
винутого соціалістичного суспільства, основні нап
рями дальшого розвитку продуктивних сил і сус
пільних відносин.
Комуністична партія в усій
своїй діяльності
спирається на зростаючу соціальну активність тру
дящих, постійно вдосконалює політичну систему ра
дянського суспільства, послідовно розвиває соціа
лістичну демократію. Справжнє наше народовлад
дя втілене у діяльність Рад народних депутатів,_ у
різноманітних формах залучення трудящих
до
управління державою.
Надійним помічником партії у здійсненні соці
ально-економічних і політичних завдань, у комуніс
тичному вихованні мас виступають
радянські
профспілки. У країні більш як 11 мільйонів чоловік
беруть участь У соціалістичному змаганні, багато з
них — в русі за комуністичне ставлення до праці.
Уже в стінах вузу юнаки і дівчата готують себе
Д£>роботи на виробництві. Закон про ^трудові ко
лективи, який їм доведеться виконувати, відкриє
великі можливості для розвитку ініціативи, творчос
ті і самодіяльності.
Використовуючи повноваження, надані законом,
Профспілкові організації розширюють свою участь
у економічному і соціальному плануванні, доборі,
підготовці та вихованні кадрів, у розв'язанні інших
важливих питань життя трудящих.
У своїх виступах агітатори інституту
у перед
виборні дні наголошують на тому, що всі помисли і
діла радянських людей спрямовані на те, щоб ба
гатшою була любима Вітчизна, щоб рік у рік міц
ніла її економічна і оборонна
могутність.
З
часу минулих виборів до Верховної Ради СРСР на
ша країна помітно просунулася вперед на всіх
напрямах комуністичного будівництва, зріс і зміц
нів її виробничий, науково-технічний ї духовний
потенціал.
Зусилля держави і партії по розвитку економіки
в
кінцевому
підсумку
підпорядковані
зростанню добробуту радянських людей. Підвищен
ня рівня життя народу, підкреслює Центральний
Комітет КПРС, — головна соціально-політична мета
■наших планів. За минулі п’ять років середньомісяч
на заробітна плата робітників і службовців збіль
шилася на 14 процентів, а оплата праці колгоспни
ків — на 96 процентів. Неухильно поліпшуються
умови праці. Значно збільшено державну допомо
гу сім’ям, які мають дітей, виявляються постійне пік
лування про ветеранів війни і праці, пенсіонерів.
О. КУЗЬМІ н,
голова профкому викладачів і співробітників.

к ВІДОМО, грудне
вий
(1983 року)
Пленум ЦК КПРС про
довжив і розвинув прин
ципову лінію в галузі
економічної і соціальної
політики, визначену на
листопадовому (1982 ро
ку) Пленумі Централь
ного Комітету.
її суть становить все
бічне вдосконалення гос
подарського дмеханізму,
стилю і методів, керів
ництва, зміцнення дер
жавної, трудової і пла
нової дисциплін^ підви
щення
організованості,
діловитості і відповіда
льності кадрів.
З кожним роком перед
вищою школою поста
ють все вимогливіші зав
дання по підготовці ви
сококваліфікованих
та
ідейно загартованих спе
ціалістів — майбутніх
керівників і організато
рів виробництва.
Професорсько - викла
дацький склад інституту
під керівництвом партій
ної організації особливу
увагу приділяє примно
женню і розвитку слав
них традицій свого ву
зу, боротьбі за присво
єння інституту імені В. І.
Леніна,
раціональному
івикористанню робочого
часу, зміцненню самості
йності студентів в учбо
вому процесі, організа
ції дозвілля студентів,
їх участі в науково-дос
лідних роботах і в бу
дівельних загонах, гро
мадському житті колек
тиву, узагальненню і роз
повсюдженню передово
го досвіду, організації
соціалістичного змагання
за підвищення успішно
сті і якості знань, впро
вадженню в навчальний
процес активних методі-в
навчання, застосування
ЕОМ і технічних засо
бів, ділових і рольових
ігр, престижу диплома
Вінницького політехніч
ного інституту.
Ключ до успіху в будь
якій справі, як наголо
шував у своєму виступі
на грудневому (1983 ро
ку) Пленумі ЦК КПРС
товариш Ю. В. Андропов «у підвищенні відпо
відальності кадрів., у ви-,
сокій вимогливості
до
них за бездоганне вико
нання своїх обов’язків,
чіткість і ініціативу, бе
зумовне виконання пос
тавлених завдань». Саме
З таких позицій вихо
дять партком і ректорат

Я

інституту при доборі і
розстановці кадрів.
В даний час трудовий
колектив інституту нара
ховує 2265 чоловік, з
них
520-професорськовикладацького
складу,
425 працівників науко
во-дослідного сектору.

Генерального секретаря
ЦК КПРС товариша
Ю. В. Андропова, пар
тійний комітет інституту
заслухав звіт ректора т.
Кузьміна І. В. про ро
боту з кадрами.
У прийнятій постанові
відзначається, що в ін

Кадри
в и р іш ую ть все
Для ПОЛІПШеНіНіЯ робо
ти з кадрами в інституті
розроблена і функціонує
цільова комплексна про
грама «Кадри», створе
но дійовий резерв на ке
рівні посади, проводить
ся його навчання.
Як правило, при офор
мленні на роботу чи ви
суванні на керівну поса
ду, кожна кандидатура
обговорюється з прорек
торами, проходить спів
бесіду у ректора, пого
джується в паїржом і ін
ституту.
Зараз із тридцяти ше
сти завідуючих кафедра
ми — 11 докторів наук,
25 кандидатів наук. Що
року виконуються плани
перепідготовки виклада
чів.
В своїй практичній ро
боті адміністрація інсти
туту, керуючись вказів
ками Мінвузу та іншими
директивними докумен
тами, проводить атеста
цію працівників. Торік
скажімо, пройшли атес
тацію вкиладачі кафедр
суспільних наук. Поліп
шилась робота ректора
ту і по перевиборах на
новий строк професорсь
ко-викладацького окла
ду, створено необхідні
умови для осіб, що пра
цюють над докторськи
ми і
кандидатськими
дисертаціями, багато ро
биться по
особистому
прийомну громадян
та
розгляду листів і скарг
трудящих.
Разом а, тим, в роботі
по добору, розстановці і
вихованню кадрів у нас
ще є певні недоліки і
труднощі, «вузькі», так
би мовити, місця.
Виходячи з принципо
вих партійних позицій,,
керуючись
вказівками

ституті на сьогоднішній
день ще низьким зали
шається процент викла
дачів з вченими ступе
нями. Це особливо сто
сується кафедр нарисної
геометрії та креслення,
загальної фізики, інозе
мних мов та
інсторії
КПРС. Не виконується
повністю цільова комп
лексна програма «Кадри». Цим та іншим пи
танням не завжди даєть
ся принципова оцінка з
боку завідуючих кафед
рами, деканатами та на
вченій раді інституту.
Інколи заслуховування
докторантів і аспірантів
носять характер само
звітів,
без глибокого
аналізу з боку вчених
рад факультетів та фа
хівців про науковий рі
вень, актуальність і сту
пінь готовності дисерта
ційних робіт. Саме через
це ряд викладачів і нау
ковців довгий час після
закінчення докторантур
не подають до захисту
своїх робіт. Це, зокре
ма, В. Г.
Аввакумов,
С. Й. Ткаченко, А. О. Новіков, Л. Н. Гейвандов,
О. В. Ємельянов. Мають
місце серйозні недоліки
у виконанні плану під
готовки кандидатів наук.
Значного поліпшення
івимагає і робота з випу
скниками нашого інсти
туту. Щорічно для робо
ти у вузі залишається
до тридцяти п’яти чоло
вік, проте факультети і
.іКЦфедри практично не
готовлять надійного ре
зерву, а добір випускни
ків ведеться напередод
ні розподілу. Низький і
партійний прошарок се
ред цієї категорії випу
скників.
Як підкреслювалось в

тексті виступу товариша
Ю. В. Андрповоа
на
грудневому (1983 року)
Пленумі ЦК КПРС «До
брозичливе ставлення до
кадрів, що утвердилося,
треба ще більше поєдну
вати з високою вимог
ливістю і " принципові
стю».
На жаль, в роботі з
кадрами в нашому інс
титуті не завжди поєдну
ються доброзичливість з
партійною вимогливістю
за доручену справу, а
копітка робота по вихо
ванню керівних і викла
дацьких кадрів підмі
няється
адмініструван
ням. Тому й не дивно,
що за останніх п’ять ро
ків на чотирьох факуль
тетах змінилося 5 дека
нів. Серед деканів факу
льтетів. нема
жодного
доктора наук.
Довгий час на ряді
кафедр немає завідуюдуючих, що безумовно
впливає на рівень їх ро
боти. Через низьку ви
могливість з боку ректо
рату до керівних кад
рів на кафедрах інозем
них мов, КіВРА, теорети
чної механіки створився
ненормальний моральнопсихологічний клімат, А
окремі викладачі і спів
робітники, як скажімо,
комуністи Позднях, КуЛІКОв і Юрчук
своїми
проступками знеславлю
ють високе звання вихо
вателя молоді.
Нам потрібно постій
но утверджувати ленін
ський стиль в роботі з
кадрами. Закон про тру
дові колективи відкрив
ще більші можливості
для розвитку ініціативи,
творчості і самодіяльно
сті мас. Використовуючи
повноваження, надані за
коном, трудові колекти
ви повинні розширювати
свою участь у доборі,
підготовці та вихованні
кадрів.
Широке залучення ко
лективів до обговорен
ня кандидатур на керів
ні та викладацькі поса
ди, врахування думки
партійних
організацій,
посилення контролю за
виконанням їх обов’яз
ків сприятиме поліпшен
ню всього
навчальновиховного процесу в ін
ституті.
І. МЕЛЬНИК,
секретар парткому.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»-

2 стор.

Жити, працювати і навчатись з іме
нем Володимира Ілліча Леніна — найвеличніші і найвідповідальніші завдання
кожного радянського студента.
Юрій Гніп, якого ви бачите на знім
ку, навчається н& четвертому курсі ін
женерно-будівельного факультету.
Мрія стати інженером-будівельїником
зародилася- у юнака ще в шкільні роки.
Отож, по закінченню середньої школи,
не роздумуючи
подав документи
до
Вінницького
політехнічного інституту.
Тут, у стінах вузу, сповна розкрився йо
го талант, як відмінника навчання, гро
мадського активіста.
Щрій Гніп не просто відмінник, яких
в інституті сотні. Він — Ленінський сти
пендіат. А це зобов’язує юнака
бути
завжди попереду, служити взірцем для
інших. Власне кажучи, Юрій навіть не
уявляє свого життя без активної гро
мадської роботи. Свого часу був заступ
ником секретаря комсомольського бюро
факультету, тепер очолює іцавчально-виховну комісію.
Ленінський лозунг «Вчитися, вчитися,
вчитися» залишається і сьогодні
най
актуальнішим
лозунгом
життя. Ось
тому молодий комуніст Ю. Гніп разом з
іншими членами навчально-виховної ко
місії факультету робить все для впровад
ження в учбовий процес колективного
(бригадного) методу навчання, активно
бореться за підвищення загальні’ успіш
ності і якості знань.
Ю. ЛЕВИКІН,
заступник секретаря комітету ком
сомолу,

10 лютого 1984 року.

увага: конкурс '

ЗАБЕЗПЕКУРУХУ
Облвиконком і прези
дія обласної Ради проф
спілок
проводять
на
Вінниччині традиційний
конкурс «За безпеку ру
ху». Він розпочався з 1
січня і триватиме до ЗО
червня цього року. Його
мета — залучення гро
мадськості до активної
боторьби за безаварійну
роботу транспорту, роз
повсюдження передового
досвіду кращих водіїв
та автопідприємств, змі
цнення трудової і тран
спортної дисципліни.
До участі в конкурсі
допускаються всі водії,
автогосподарства і під
приємства, обласні управ

ЗАПРОШУЄМО

ТРИВАЄ МІСЯЧНИК ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ

В. І. Леніна радянській
молоді, положень Кон
ституції СРСР про за
хист соціалістичної Віт
чизни, ознайомити юна
ків і дівчат з історією
створення
Радянських
Збройних Сил, сучасним
життям і військовим
навчанням нашої армії
і ВМФ.
Партійний і комсомо
льський комітети інсти
туту, ДТСААФ, секція
військово - патріотичної
пропаганди та інші гро
мадські організації вузу
планують проведення те
матичних вечорів, бесід,
лекцій, зустрічей з вете
ранами Збройних Сил,

уроків мужності та ін
ших заходів.
Важливо, щоб всі во
ни були змістовними
і
цікавими, щоб нагадува
ли кожній молодій лю
дині причетність до сла
вних ізвершень нашогої
наїроду, особисту відпо
відальність кожного за
долю рідної
Вітчизни,
за зміцнення її економі
чної і оборонної могут
ності, захисту
наших
священних рубежів. Особ
ливість нинішнього міся
чника ще й в тому, що ІВІН
присвячується. 40-річчю
звільнення міста Вінни
ці і області від німець

ко-фашистських загарб
ників.
Обов’язок всіх ' вете
ранів Великої Вітчизня
ної війни, Армії і Фло
ту передати підростаю
чому поколінню весь ба
гатющий життєвий дос
від, навчити молодь вір
но любити свою Вітчиз
ну, бути мужніми і уміти
відстоювати і захищати
все те, що завойовано
нашим народом в боро
тьбі за свободу і незале
жність.
'
В. ГОВОРОВ,
голова секції війсь
ково - патріотичного
виховання інституту.

— СТОРІНКИ ГЕРОЇЧНОЇ ЗВИТЯГИ.
Наша Батьківщина —
велика морська держава.
Береги її
омиваються
трьома океанами і чоти
рнадцятьма морями. Іс
торія нашого флоту ся
гає у далеку глибину ві
ків, вона багата на слав
ні бойові традиції. Як
відомо, військові’ моряки внесли гідний вклад
у революційну боротьбу
трудящих проти цариз
му, вони з честю вико
нували відповідальні зав
дання, які ставила пар
тія, Б. І. Ленін.
Перед початком Вели
кої Вітчизняної
війни
наш Військово - Морсь
кий Флот
об'єднував
Північний, Балтійський,
Чорноморський і Тихо
океанський флоти, а та
кож Дунайську, Кастійську, Пінську і Амурсь
ку флотилії. Д о складу
ВМФ входило 3 лінкори,
7 крейсерів, 59 есмінців
і лідерів, 22 сторожових
корабліі 80 тальщиків,
259 торпедних катерів,
218 підводних
лодок,
близько 2500 літаків і
260 батарей
берегової
артилерії. У жорстоку
битву з фашизмом вій
ськові моряки вступили

Надійний захисник
організовано і при пов
ній бойовій готовності.
Безцінний вклад у бу
дівництво нашого
мо
гутнього флоту вніс ле
нінський комсомол, який
з ініціативи В. І. Леніна
на своєму п'ятому з’їзді
у жовтні 1922 року взяв
шефство над Червоним
Флотом. Тисячі комсомо
льців Суло направлено
на військово - морську
службу і в училища.
Під час війни радян
ські моряки
знищили
близько 1300 фашистсь
ких транспортів, потопи
ли більше 1200 бойових
кораблів противника
і
допоміжних суден. Наш
флот висадив 110 опера
тивних і тактичних де
сантів.
Батьківщина гідно оці
нила бойову
доблесть
військових моряків
—
515 з них було удосто
єно звання Героя Радян
ського Союзу, а Сафонов, Шабалін, Леонов,
Раков, Степанян, Мазу-

ВІД РЕДАКЦІЇ: Тема військовочпатріотичного
виховання молоді охоплює широке коло питань,
Кожне слово, мовлене ветеранами Великої Вітчиз
няної війни, ветеранами Армії і Флоту, юнаки і
дівчата сприймають всім серцем і душею
В інституті багато учасників тих незабутніх боїв,
які наближували Перемогу. У кожного з них — своє
фронтове життя, свої бойові епізоди. Не про все
пережите сказано і написано.
Від імені читачів нашої газети запрошуємо ша-

ренко, Челноков удосто
їлися цього звання дві
чі. Більше 350 тисяч ма
тросів» старшин, офіце
рів, адміралів і генера
лів нагороджено ордена
ми і медалями, 78 кораб
лів _ і частин одержали
звання гвардійських, 238
нагороджено
бойовими
орденами. За видатні бо
йові заслуги, мужність,
героїзм і стійкість П ів
нічний, 1Тихоокеанський,
Червонопрапорний Б ал
тійський, Чорноморський
флоти були нагородже
ні орденами Червоного
Прапора. Цієї високої
нагороди удостоєні та
кож Дунайська,
Д ніп
ровська, Лажоська,
а
Каспійська і Амурська
флотилії удостоєні цієї
нагороди ще до Великої
Вітчизняної війни. Наго
роди флотів і флотилій
— вічний пам’ятник
їх
невмирущої слави.
Нині наш ВійськовоМорський Флот перетво

рився в океанський, ра
кетно-ядерний* підводноавіаційний.
Гордістю флоту і всьо
го радянського народу
є атомні підводні лодки.
Радянські атомоходи по
казали прекрасні мореходні якості. За видатні
заслуги у мирні дні ба
гато підводників наго
роджено орденами і ме
далями, їм присвоєно
звання Героя Радянсь
кого Союзу.
Разом з
підводними
лодками головною удар
ною силою нашого фло
ту є морська ракетонос
на і протилодочна авіа
ція. Нова бойова техні
ка перебуває у розпо
рядженні морської піхо
ти.
Наш Військово-Морсь
кий Флот розв'язує від
повідальні завдання, які
ставить
Комуністична
партія ї Радянський уряд.
Радянські військові мо
ряки надійно охороня
ють рубежі нашої Віітчизни.

В. ЧЕРНІЙ,
підполковник ВМФ. у
запасі.

новних ветеранів поділитися спогадами на сторінках
багатотиражки. Згадайте, напишіть нам про себе і
своїх бойових побратимів, передайте молоді героїку
фронтових буднів, поділіться всім наболілим і пе
режитим. Може, у вас зберігаються фотографії, лис
ти, вирізки з газет , листівки, інші фронтові мате
ріали, познайомте з ними редакцію, а ми, в свою
чергу, ваші реліквії донесемо до читачів.
Відкрийте серце і душу, славні ветерани!

т е а т р у
Тут кожний експонат
доносить подих Історії.
Вона в пожовклих від
часу фотографіях і афі
шах, в портретах мит
ців, що уславили укра
їнське театральне мис
тецтво. М узей історії те
атру, відкритий недав
но у Вінниці, не зовсім
звичний. Перша за все
він професійний, а подруге, його
відкриття
було приурочене до пів
вікового ювілею Вінни
цького обласного музич
но-драматичного
теат
ру імені Миколи Сад о вського.
Не просто було зас
луженому
працівнику
культури УРСР
і КВ
АРСР К. О. Вітебсько
му , і помічнику головно
го режисера С. О. Телятниковій
відшукати
матеріали,
які
нині

складають основу експо
зиції. Довелось багато
попрацювати в архівах,
звертатись до краєзнав
ців і науковців.
Ось стенд* який роз
повідає про будівництво
у 1910 році міського те
атру. Тут через десять
років виступала група
Гната Юри, яка згодом
стала основою Київсь
кого академічного теат
ру імені Івана Франка.
А історія вінницького
театрального колективу
розпочалась 17 жовт
ня 1983 року. Тоді
на
сцені було
поставлено
оперу Д. Верді «Аїда». В
1940 році театр став
музично - драматичним.

Г. СЕВАСТЬЯНОВА,
директор клубу.

СПОРТ, СПОРТ

Перевага була помітною
Близько двохсот май
стрів рингу з багатьох
республік нашої
краї
ни взяли участь у тради
ційному всесоюзному ту
рнірі на приз легендар
ного вінницького підпі
льника, Героя Радянсь
кого Союзу І. В. Бевза.
Ці змагання, що прохо
дили в приміщенні нещо
давно створеного в міс
ті над Бугом спортклу
бу «Богатир», були при
свячені сорокаріччю виз
волення Вінниці від ні
мецько-фашистських оку
пантів.
Більшість
поєдинків
запам’яталась гострою,
безкомпромісною боро
тьбою. Добре враження
оправили Абдрашид Махмутов з Бухари, одесит
Віктор Суздальов,
Іон
Якімов з молдавського
міста Бельци.
У вагомій категорії до
54 кілограмів головний
приз завоював студент
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М у з е й

НАШ-СВЯЩЕННИЙ ОБОВ'ЯЗОК
З 23 січня по всій кра
їні розпочався традицій
ний місячник оборонномасової роботи, присвя
чений 66-річниці Радян
ської Армії і ВійськовоМорського Флоту. Мета
його — активізувати
пропаганду
військових
знань, славних револю
ційних і бойових тради
цій нашої Комуністичної
партії, Збройних
Сил
СРСР, вдосконалювати
військо во-патріотичне ви
ховання молоді, готува
ти юнаків до служби в
лавах Збройних Сил.
Мета місячника —
внести вагомий вклад в
пропаганду
заповітів

ться також колективам,
які беруть участь у кон
курсі. І навпаки, за до
пущені порушення, згід
но затвердженого поло
ження, відповідна кіль
кість балів анімається.
Колективи із а перше
— третє місця в районі,
місті, області нагород
жуються пам’ятними ку
бками. Водії-переможці
— грамотами, а також
туристичними
путівка
ми. їм видаються відпо
відні посвідчення.
Райони, котрі займуть
призові місця, нагород
жуються грамотами.
А. ПЕРМІНОВ,
голова ДТСААФ.

ління та відомства, які
мають транспорт, а та
кож ради
товариства
(«Аівтомот о(дю б и т е л ь
УРСР», Учасникам ви
дається картка обліку
набраних балів та емб
лема, яка прикріплюєть
ся в правому верхньому
кутку вітрового скла ав
томобіля.
Бали
нараховуються
щомісячної, / Цацр икл ад,
водіям ними підрахову
ється все: робота без
порушень правил шляхо
вого руху, бесіди на те
му безпеки руху, утри
мання транспорту в по
стійній технічній готов
ності. Вони нараховую
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педінституту Віктор Меленчук. Відмінна технік’ад неабияка 'тактична
зрілість; вміння стійко,
хол однокровно тримати
оборону і миттєво, шви
дко переходити в атаку
— ось чим вигідно від
різняється цей юнак.
Другу перемогу нашій
команді приніс вихова
нець облради ДСТ «Аван
гард» Олексій Валюга
(вагова категорія до 71
кілограма). І він проде
монстрував
неаби я к у
боксерську ерудицію. І в
ближньому бою, і на ди
станції Олексій показав
себе вмілим бійцем. Усіх
суперників він подолав
за явною перевагою.

в. ковальський,

викладач
кафедри
фізвиховання.
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