
панорама:
3 10 по 13 квітня в 

інституті проходять 
дні відкритих дверей для 

| випускників середніх шкіл 
міста. Викладачі інститу- 

| ту, комсомольські пра- 
| цівники розповіли шко- 
Ь лярам про цікаві профе- 
| сії, які можна здобути 
 ̂ у Вінницькому політех- 

) нічному, ознайомили їх 
 ̂ з багатими традиціями 
 ̂ вузу, показали лабора
торії і конструкторські 
бюро.
]У| ИНУЛОГО тижня
*** пройшли чергові за
няття в школах молодо
го лектора та комсомо
льського активу інститу
ту.

і О  ИСОКИМИ знання- 
ми і ударною пра

цею зустрічають студен
ти інституту 114-ту річ
ницю з дня народження 

! В. І. Леніна. На кому
ністичний суботник, який 
триває в інституті з 26 
березня, щодня вихо
дять члени кількох ака- 
демгруп з кожного фа- 

I культету.
Минулого тижня добре 

І попрацювали на комуніс- 
Iтичному суботнику сту- 
I денти машинобудівного, 
радіотехнічного та енер- 

| гетичного факультетів.
Серед вихованців ма- 

I шинобудівного фалуьте- 
ту особливо відзначи
лись колективи академ- 
груп 5 ТМ-81 (комсорг 
Харченко), 5 ТМ-80
комсорг Климчук), 1
ПМ-82 (комсорг Хажин- 
ська) і студентський бу
дівельний загін «Меха- 

] нік» (командир Ковтюк). 
Академгрупа З РТ-81 

радіотехнічного факуль
тету всі роботи виконала 

| на «відмінно». Особли
вою старанністю відзна

чились комсомольці Га- 
ламій, Чайдюк та Бри- 

1 жчук.

З оцнікою «відмінно» 
попрацювали на споруд
женні головного учбово
го корпусу студенти фа 
культету автоматики і 
обчислювальної техніки, 
зокрема, академгрупи 1 
АТ-80 і 2 АТ-80 (комсор 
ги О. 'Бурлака та Е. 
Кяпп).
ПГ РИВАЄ огляд-кон 
* курс факультетів на 

кращу організацію по
буту і відпочинку студен
тів. Оглядова комісія 
студентського профкому 
і ректорату підводить 
підсумки першого етапу 
конкурсу. Враховуються 
естетичне оформлення 
гуртожитків, їх санітар
ний стан, наочна агітація, 
організація чергувань за 
дотриманням правопо
рядку, умови для занять 
і відпочинку.
0  А міському огляді-кон- 

курсі аматорів сцени,
який проходив з 7 по 8 
квітня, успішно виступи
ли колективи народного
1 бального танців, духо
вого оркестру, хору вик
ладачів і співробітників 
та драматичний колектив 
інституту. Усі вони внз-1 
нані переможцями. |
ТІ ЩВЕДЕНО підсум-ц

ки соціалістичного 
змагання серед спортив
них клубів України за 
1983 рокі. Наш спорт
клуб зайняв перше міс
це в своїй групі, підтвер
дивши ще раз про стабіль
ність сгіортивно-оздоров- 
чої роботи в інституті.

£2 ІСІМНАДЦЯТОГО 
^  квітня — день теа- 
тру ВПІ. Музично-дра
матичний театр ім. Садо- 
вського запрошує студен
тів на прем’єру спек
таклю «Моя професія — 
сеньйор з вищою осві
тою».

Квитки продаються в 
студентському профкомі

події, факти

Нещодавно на обласній студентській 
науково-технічній конференції сотні юна
ків та дівчат нашого вузу виступали з 
цікавими доповіддями. Рівень студентсь
ких дослідницьких робіт цілком відпові
дає сучасним вимогам. Окремі з них ви 
конані на рівні винаходів.

На засіданні секції обчислювальної 
техніки, яке проходило під головуванням 
завіДУ>очого кафедрою професора О. П. 
Стахова багато студентів представили 
конкретні прилади, розроблені і виго
товлені за їх участю.

П'ятикурсниця Антоніна Мекекечко, 
яку ви бачите на знімку, навчаєттся в 
групі 2 ЕОМ-79 факультету автоматики і 
обчислювальної техніки. Закінчивши 
Ситковецьку середню школу, що в Не- 
мирівському районі, вона поступила в 
наш інститут. З перших же днів навчан
ня у вузі дівчина виявила велику заці
кавленість і потяг до знань. Відмінне 
навчання і науково-дослідну роботу а н - 
тоніна вміло поєднує з громадською ді
яльністю. Вона — комсомольський вата
жок в групі. А група, в якій навчається 
ця дівчина по праву вважається однією з 
кращих не тільки на факультеті, а й в  
інституті.

Зараз Антоніна, як і всі її однокурс
ники працює над дипломним проектом. 
Під керівництвом асистента кафедри Де- 
м'яна Тихоновича Ободника, студентка ви
конала наукову роботу «Лінійний інтер
полятор з використанням нерівномірних 
частотно-імпульсних послідовностей», 
з якою і виступила на обласній студент 
ській науково-технічній конференції.

Фото нашого кореспондента
Р. КУТЬКОВА.

У  П О Х О Д І  ЗА  ЗН А Н Н Я М И
Під час роботи облас

ної студентської науко
во-технічної конференції 
на кафедрі іноземних 
мов працювало кілька 
секцій.

З цікарими доповіддя
ми на секціях англійсь
кої, німецької, і францу
зької мов виступили сту

денти нашого інституту 
А. Юрчук (2 ЕС-79), Ю. 
Кондратюк (1 ААГ-80), 
А. Кондратенко (4 АТ- 
80), Т. Савкова (1 РК-
79) , В. Теплова (6 ПЦБ-
80) , А. Москавець (2 
ЕС-79) та 3. Назарова 
(З АТ-81).

Більшість доповідей

представляли або наукові 
дослідження і відобра
жали дипломне проекту
вання, або ж носили ре
феративний огляд тех
нічної літератури за виз
наченою тематикою.

І. ПРИЙМАК, 
заступник завкафед
рою іноземних мов.

ПАМ'ЯТІ
ГЕРОЇНІ

В когорті героїв-віннн- 
чан, які самовіддано від
стоювали свободу і неза
лежність нашої Батьківщи
ни і віддали за це свос 
життя, чільне місце посідав 
ім'я Лялі Ратушної. Від
важна комсомолка - під
пільниця розповсюджувала 
листівки в окупованій Він
ниці, допомагала ораганізо- 
вувати втечу військовополо
нених з фашистського конц
таборіу, тримала зв'язок з 
партизанськими загонами. 
Вона була душею молодіж
ної підпільної організації. 
За кілька днів до визволен
ня Вінниці трагічно обірва
лось життя Лялі Ратушної.

Свято шанують її пам'ять 
земляки. її ім'я носить 
міський палац піонерів і 

школярів, теплохід, школа. 
А нещодавно у Тиврові, де 
народилась підпільниця, бу
ло урочисто відкрито мемо
ріальну дошку Г еро я Ра
дянського Союзу Лялі Ра
тушної. І живі квіти, да
нина невмирущої пам'яті, 
ніби зігріли своїм теплом 
той холодний березневий 
день. На мітингу, який від
бувся в райцентрі, висту
пили її колишні бойові 
друзі, партійні і радянські 
працівники.

«Новини Поділля».

На загальноінститутських 
партійних зборах, які від
булися 4 квітня, комуністи 
обговорили підсумки робо
ти позачергового (1984 р ) 
Пленуму ЦК КПРС і на
мітили конкретні завдання, 
що випливають з його рі
шень, висновків і настанов, 
викладених па Пленумі 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша К. У. Чер- 
нека. З доповіддю на збо
рах виступив член партко- 
му, ректор інституту І. В. 
Кузьмін, ЯКИЙ ВІДМІТИВ, що 
інститут під керівництвом 
партійної організації і рек
торату в цілому успішно 
вирішує завдання, накрес
лені XXVI з’їздом КПРС і 
наступними Пленумами ІДК 
перед вищими учбовими за
кладами по підготовці кад
рів, участі в прискоренні 
науково - технічного прог
ресу, у вихованні молоді. 
Про це свідчить той факт, 
що за підсумками Всесоюз
ного соціалістичного зма
гання за минулий рік інсти
тут вдруге нагороджений 
Почесною грамотою Мін- 

вузу СРСР і ЦК галузевої 
профспілки з врученням 
третьої грошової премії.

Доповідач, зокрема, під
креслив, що інститут успіш
но реалізує 14 цільових 
комплексних! програм на; 

одинадцяту п’ятирічку. 
Минулого року випущено 
1374 інженери по дванадця
ти спеціальностях, що знач
но більше планового показ 
ника. І нинішнього року на
родне господарство одер
жить більше спеціалістів, 
ніж планувалося. Відрадний

ПОГЛИБЛЮВАТИ ПОШУК
ІЗ ЗАГАЛЬНОІНСТИТУТСЬКИХ ПАРТІЙНИХ ЗБОРІВ

і гой факт, що у 1983 році 
дипломи з відзнакою одер
жали 124 випускники, за
хистили на «добре» і «від- / 
мінно» майже 90 процен
тів молодих спеціалістів.

Досягнення хороших ре
зультатів в навчальній ро
боті стало можливим у 
зв’язку з поліпшенням ор
ганізації всього учбового 
процесу, його методичного 
забезпечення, широкого 
впровадження активних ме
тодів навчання, підвищен
ням авангардної ролі кому
ністів на всіх ділянках ба
гатопланового і складно
го процесу підготовки ви
сококваліфікованих спеціа
лістів. Ведучу роль в учбо
во-методичній роботі зай
мають комуністи товариші 
Птущенко, Корицька,
Скнар, Слободянюк, Ого- 
родников, Котлярова, Пін- 
чук, Тхорівський, Погосян, 
Стахов, Рудницький, Краси- 
ленко.

Разом з тим, сказав до
повідач, досягнення окре
мих передовиків не змо
жуть забезпечити успіх за
гальної справи до тих пір, 
поки їх надбання не ста
нуть доступні всім, не бу
дуть нормою для кожного 
учасника учбово-виховного 
процесу. Тому постає вимо
га значно поліпшити орга
нізаторську і масово-полі
тичну роботу на факульте
тах, кафедрах, у студентсь

ких партгрупах. На розши
рених засіданнях ректорату 
заслуховувалися звіти фа
культетів і кафедр суспіль
них наук, нині кафедри зві

кують на засіданнях рад 
факультетів, у травні— 
червні викладачі звітувати
муть про свою роботу у 
1983-84 навчалньому ропі. 
Протягом трьох місяців, які 
залишилися до кінця нав
чання, необхідно зосереди
ти зусилля партійної орга
нізації, всього колективу на 
успішне виконання і пере
виконання плану випуску 
спеціалістів всіма факуль
тетами, підвищити якість 

дипломного проектування, 
викладання дисц и п л і н, 
краще засвоювати і засто
совувати активні методи 
навчання, весь комплекс 
організаційних, ідеологіч
них, масово-політичних за
ходів спрямувати на підви
щення якості знань, зрос
тання числа відмінників, 
академгруп, які навчають
ся без трійок. В першу 
чергу це стосується інже
нерно - будівельного і ма
шинобудівного факультетів.

Далі доповідач зосередив 
увагу на реалізації комп
лексу заходів по дальшому 
поліпшенню підготовки сту
дентів всіх спеціальностей 
на ЕОМ, системах автома
тизованого проектування, 
робототехніці, на інших на
прямках, які визначають

науково-технічний прогрес. 
Разом з дальшим підви
щенням ефективності на
уково-дослідних робіт, при
скоренням впровадження їх 
результатів у виробництво 
належить в числі першочер
гових завдань нарощувати 
обсяги робіт на СКТБ «Мо
дуль», інженерно - буді
вельному і енергетичному 
факультетах, поліпшувати 
підготовку наукових кадрів, 
всебічно розширювати на
уково-технічні зв’язки з 
промисловістю. У розв’язан
ні цих завдань необхідно і 
далі зміцнювати дисциплі
ну, порядок, організова
ність.

На лютневому Пленумі 
ЦК КПРС товариш К. У. 
Черненко підкреслював, що 
не можна плідно проводити 
учбово-методичну і науко
во - дослідницьку роботу, 
не створюючи для цього не
обхідної ідеологічної пере
думови, не займаючись 
формуванням особистості 
нової людини, вихованням 
студентської молоді. Пар
тійна організація інституту 
працює над вирішенням 
конкретних завдань—праг
не поліпшити політичне, 
моральне, інтернаціональне, 
військово-патріотичне вихо
вання. Тут багато роботи— 
треба наблизити ідейне ви
ховання до учбового проце
су, ефективніше вести лек
ційну пропаганду, краще

використовувати газету 
«За інженерні кадри», ра- 
діогазету. В першу чергу 
це стосується партійних 
бюро інженерно-будівельно
го, радіотехнічного та де
яких інших факультетів.

Треба сказати, відмітив 
далі доповідач, що в інсти
туті мають місце порушен
ня трудової і виконавської 
дисципліни. Окремі студен
ти не дотримуються мо
ральних правил, погано на
вчаються. Тим часом для 
порушників не завжди 
створюється нестерпна об 
становка, не в повній мірі 
вико р истовує/гься М]ОЖЛИ - 
вий вплив товариських су
дів, комісій по боротьбі з 
пияцтвом, рад профілакти
ки правопорушень, добро
вільних народних дружин, 
закону про трудові колек
тиви. Не потрібно забува
ти, що творчі сили людей 
розкриваються повніше то
ді, коли панує висока ор
ганізованість, взаємна ви
могливість. Роботу по ви
хованню нової людини, 
сприянню її духовного зро
стання належить проводи
ти більш активно і ціле
спрямовано.

В інституті навчаються 
юнаки і дівчата з 52 країн 
світу. З ними проводяться 
бесіди, організовуються ве
чори запитань і відповідей, 
читаються лекції, іноземців 
запрошують на єдині політ-

дні, інші заходи. У вихов
ній роботі активну участь 
беруть викладачі і співро
бітники кафедр російської 

"мови, історії КПРС, опору 
матеріалів, нарисної гео
метрії і креслення. В ни
нішньому навчальному ро
ці іноземні студенти були 
у поході по революційних, 
бойових і трудових місцях 
слави радянського народу 
у Вінницькій, Житомирській 
і Хмільницькій областях. 
Тут треба проявляти ще 
більше наполегливості,
зміцнювати зв’язок кафедр 
із земляцтвами іноземних 
студентів, спиратись на до
сягнутий досвід.

Доповідач значну увагу 
приділив дальшому поліп
шенню стилю і методів 
партійної роботи, підвищен
ню відповідальності кадрів 
за доручену ділянку робо
ти, говорив про роль ви
борного партійного активу, 
вказав на необхідність кра
ще поєднувати доброзич
ливе ставлення до кадрів з 
високою вимогливістю, на
голосив на суворішому 
контролі і перевірці вико
нання прийнятих рішень. 
Необхідно проявляти біль
ше ініціативи для розв’я
зання намічених завдань, 
переконувати людей ділом, 
вчинком, діями, краще ви
ховувати і навчати студен
тів, розвивати науку і одер
жувати бажаний науковий 
ефект, всі сили спрямувати 
на безумовне виконання рі
шень XXVI з'їзду КПРС, 
Пленумів нашої партії. На
лежить з дня на день по
глиблювати пошук в усіх 
сферах партійної і ідеоло
гічної роботи.



2 стор. я «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ? 13 квітня 1984 року.
ДО 10-РІЧЧЯ ФАОТу

ЗАХОПЛЕНІСТЬ
Студентські роки — 

пора пошуків і дерзань, 
світлих мрій про май
бутнє. Багато юнаків та 
дівчат нашого факульте
ту знаходять своє пок
ликання в науці. 343 з 
них працюють над гості- 
договірною тематикою, 
вносячи і свій вклад у 
виконання народногоспо
дарських завдань п’я
тирічки.

Про великцй потяг 
молоді до науки свідчить 
хоча б такий факт: на 
обласній студентській на
уково-технічній конфе
ренції, яка проходила в 
березні цього року, біль

ше ста студентів ФАОТу 
виступили з цікавими 

доповіддями. Багато з цих 
доповідей рекомендовані 
на республіканський кон
курс студентських науко
вих робіт. Однією з кра
щих на секції автомати
ки і інформаційної тех
ніки, зокрема, була виз
нана робота п’ятикурсни- 
ка Сергія Адаменка. 
Створений його руками 
прилад для вимірювання 
витрачання матеріалу не
забаром буде впровадже
ний на одному з підпри
ємств міста Вінниці.

Роботи Дмитра Стахо- 
ва, студента-п’ятикурс- 
ника щороку визнаються 
ьращими на секції об

числювальної техніки. 
Молодий комуніст Д. 
Стахов вміло поєднує 
навчання і наукову ро
боту з громадською ді
яльністю. Під його ке
рівництвом був створе
ний перший в інституті 
студентський науковий 
загін.

Велику пошукову ро
боту проводять студенти 
відділення автоматизова
них систем управління. 
Серед них хочеться виді
лити О. Плакидюка, Л. 
Загоруйко та О. Гольд- 
мана.

О. СОЛОВЙОВА* 
член комітету ком
сомолу ФАОТу.

Ш ШШ ЩіУ,:; :;Ш

Цих молодих людей об’єднує великий 
потяг до знань, любов до наукових по
шуків. А хто шукає, той завжди знахо
дить.

Олена Кяпп і Юрій Хитрий навчають
ся на факультеті автоматики і обчис

лювальної техніки. Можливо в недалеко
му майбутньому стануть вони вченими, 
відкриватимуть ще незвідані тайни нау
ки. А поки що в позаурочний час обоє 
з завзяттям працюють над проведенням 
наукових експериментів.

-БУДНІ ДРУЖИННИКІВ-

ШКОЛА МУЖНОСТІ
Так по праву можна 

назвати оператив ний  
комсомольський загін, 
що діє на факультеті ав
томатики і обчислюваль
ної техніки. Дружинни
ки не тільки підтриму
ють порядок на факуль
тетських вечорах, в клу- 
бі-кафе «Айвенго» і гур
тожитках, а й чергують 
на вечірніх вулицях міс
та. В одному з мікрора
йонів Вишеньки студен
ти-дружинники шефству

ють над «важкими» під
літками, проводять рей
ди з метою попереджен
ня правопорушень, чер
гують на опорному пунк
ті міліції.

Керує загоном енергій
ний, цілеспрямований 
юнак, студент групи 2 
АТ-80 Андрій Ришняк. 
Серед дружинників і го
лова профбюро факуль
тету, молодий комуніст 
Володимир Миронюк. Всі 
члени оперативного ком

сомольського загону від
мінно навчаються. Воно 
й не дивно, бути дру
жинником не тільки ве
лика відповідальність, а 
й висока честь. Опера
тивний комсомольський 
загін - школа мужності, 
школа служіння людям.

Євген МІНЯЙЛО, 
студент ФАОТу, член 
редколегії газ е т и 
«За інженерні кад
ри».

В атмосфері політичного піднесення і 
діловитості пройшов квітневий Пленум 
ЦК нашої партії, перша сесія Верхов
ної Ради СРСР одинадцятого скликан
ня. Викладачі, співробітники, студенти

нашого інституту глибоко сприймають 
настанови партії, прагнуть внести свій 
особистий внесок у дальший економічний 
розвиток рідної Вітчизни, забезпечити 
обороноздатність країни, відстояти мир 
на землі.

П РОФЕСОРСЬКО-ви- 
кладацький склад 

нашого інституту пос
тійно спрямовує свої зу
силля на підготовку ідей
но переконаних, високо
кваліфікованих спеціа
лістів, озброєних найно
вішими досягненнями на
уки і практики, вмілих 
організаторів, людей ши
рокої ерудиції і високої 
культури, які глибоко 
розуміють свої обов’яз
ки перед суспільством.

Минулого року колек
тив інституту виконував 
завдання цільової комп
лексної програми «На
ука», яка є складовою 
частиною «Плану органі
заційних заходів інсти
туту по реалізації рі
шень XXVI з’їзду К'ПРС 
і XXVI з’їзду Компартії 
України». Обсяг госпдого- 
вірних науково-дослідних 
робіт склав 7 мільйонів 
227 тисяч карбованців, в 
т. ч. по науково-дослід
ному сектору — 4 міль
йони 500 тисяч карбо
ванців, по СКТБ «Мо
дуль» — 2 мільйони 727 
тисяч карбованців.

Зросла кількість і збі
льшився обсяг завдань, 
виконаних по найважли
вішій тематиці, колектив 
інституту виконав сім 
завдань державних пла
нів економічного і соці
ального розвитку СРСР 
і УРСР обсягом більше 
118 тисяч карбованців. 
За завданнями Ра
ди Міністрів СРСР 
і Державного Комітету 
СРСР по науці і техніці 
виконано 44 науково- 
дослідні роботи обсягом 
понад 3 мільйони карбо
ванців. 83 науково-дослі
дні роботи включено в 
програми і координаційні 
плани Мінвузу СРСР і 
УРСР, АН СРСР і УРСР, 
галузеві і регіональні 
програми і плани обся
гом більше 1 мільйона 

Економічний ефект від

діючих лабораторій скла
дає за рік майже 2,5 мі
льйона карбованців. Ли
ше минулого року впро
ваджено 48 робіт з еко
номічним ефектом 13 мі
льйонів 610,6 тисячі кар
бованців, одержано 92 
авторських свідоцтва, 9 
патентів.

На одному з промис
лових підприємств Він
ниці пройшли лаборато
рні і виробничі випробо
вування гальванічні дис
ки, які показали хороші 
результати. Вченими ін
ституту розроблено тех
нологію їх одержання, 
одержано високий коефі
цієнт якості'.

Завдячують творчому 
колективу інституту на 
Вінницькому елієжирком- 
бінаті, де вдосконалено 
апаратурно - технологіч
ні схеми переробки оліє- 
жирової сировини, Лінія 
парової гідратації, у 
складі якої працює па
ровий гідрататор, доз
воляє проводити гідрата
цію фосфатидів масла па
ром замість води, яка 
нині застосовується в га
лузі. Перевага нового ме
тоду полягає в тому, що 
масло одержується з 
малим вмістом фосфати
дів, є змога мати цінні 
харчові продукти. Но
вий пристрій підвищує 

продуктивність праці, обе
рігає від забруднення 
навколишнє середовище, 
поліпшує якість харчо
вих продуктів.

На підприємстві елек
тромереж у Вінниці впро
ваджено пристрій, який 
регулює імпульсний ме
тод випробування шти- 
рьових ізоляторів. Він 
створив умови безпеки 
експлуатації електричних 
мереж, забезпечив мож
ливість виявлення дефек
тів. У Хмельницькому 
впровадження нового си- 
метруючого пристр о ю 
дозволило постачати спо

живачам електроенергію 
при неповному режимі 
ЛЕП 6-35 кВ. Викорис
тання розроблених симе- 
труЮчих пристроїв га
рантує роботу електро
двигунів під час аварій
ного вимикання однієї із 
фаз ЛЕП. Економічний 
ефект склав 29,8 тисячі 
карбованців.

Наукові розробки, зді
йснені лабораторією «Гід
роагрегат», дозволили 
створити конструкції і 
впровадити у виробни
цтво новий тип гідроапа
ратури з еластичним за- 
порно - регулювальними 
органами, які відрізня
ються простотою конст
рукції, технологічністю і 
надійністю. Гідроапара
тура призначена для гід
росистеми управління ва
ріатором молотильного 
барабана і робочих ор
ганів зернозбиральних 
комбайнів «Нива», «Ко
лос» «Сибиряк». Еконо
мічний ефект склав 2 мі
льйони 172,7 тисячі кар
бованців.

Науково-дослідні ро 
боти інститутом викону
ються для 112 підпри
ємств і організацій і 18 
галузей промисловості.

За досягнуті успіхи у 
Всесоюзному соціаліс
тичному змаганні і вели
ку роботу по підготовці 
ьисококваліфік о в а н и х 
спеціалістів інститут дру
гий раз нагороджений 
Почесною грамотою Мін
вузу СРСР і грошовою 
премією. В цілому наш 
вуз успішно справився із 
завданнями минулого ро
ку.

Ще більший обсяг 
робіт належить виконати 
пашим вченим у ниніш
ньому році.

В. ОСАДЧУК, 
проректор.

А. ЗАРІЧНИЙ, 
начальник науково- 
дослідного сектору 
інституту.

14 апреля исполняется 27-я годовщина 
отменьї англоиорданского договора.

Территория Иордании и в особенности 
оккупчрованньїй Израилем западньїй бе
рег р4ки Йордан, принадлежит к числу 
древнейших очагов мировой культури.

После окончания первой мировой вой- 
ньі, когда империалистические державьі 
— победители приступили к дележу зе
мель бьівшей Османской империи, ман
дат на Трансиорданию получила Англия. 
Ее привленало прежде всего стратегичес-

кое■» положение т рансиордании, находя- 
шейся неподалеку от важнейшего звена 
мировьіх коммуникаций —• Сузцкого ка
пала, почти в центре азиатской части 
обширного арабского мира.

Создание прочньїх позиций в Транси
ордании дало возможность английскому 
империализму усилить контроль над 
Єгиптом, Палестиной, и Ираком. Во гла- 
ве Змирата Трансиордании; которьій 
по существу не бьіл независимьім; встал 
Змир Абдулах.

менив его кабальним дого- В области просвещения, 
воюом и предоставить Тран- как и в других областях
сиорнании формальную не- культурной жизни, Иорда-
зависимость. ния получила тяжелое нас-

После присоединения К ЛЄДИЄ 0 Т  аН ГЛ И ЙСКОГО чоло-
Иордании в апреле 1956 г. пального господства. В
районов, находящихся на последние г°Дьі в области
западном берегу реки Иор- просвещения достигнути

освободительную борьбу дан, страна стала називать- некоторьіа успехн: принят 
арабов соседней Палести- ся Иорданским Хашимист- закон об обязательном бес- 
ньі. Мандатнеє правленеє ским Королевством. Нерав- платном начальном образо- 
бьіло отмененр Т)олько в поправний договор 1948 г. вании. Однако проведение
1946 году, когда в резуль- бьіл аннулирован только 14 зтого закона в жизнь на-

Годьі мандатного прав
лення бьіли тяжельїм перио- 
дом в иетории нашей стра- 
ньі. Они отмеченьї цельїм 
рядом антиимпериалисти- 
ческих виступлений народ 
ньіх масс, активно поддер- 
живавших национально-

тате обострения кризиеа 
колочиальной системи, 
Англия била винуждена 
отказаться от мандата, за-

марта 1957 года(, когда у талкиваетея на трудности 
власти в Иордании находи- социалмо . 9КО„0мического 
лось правительство нацио- порядки, 
наявного фронта. После оккупации Израи

лем западного берега реки 
Йордан в 1967 г., в аван
гарде борьбьі за ликвида- 
цию последствий агрессии 
и демократизацию внутрен- 
ней жизни в стране стала 
Иорданская компартия. Все 
политические партии с 1957 
года находятея в не зако
на.

С 1962 г. наметались не- 
которне положительнне 
едвиги во внешней полити- 
ке Иордании. В 1963 году 
между СССР и Иорданией 
.били установленьї дипло- 
матические отношения. В 
1967 г. в Москве било под- 
писано соглашение о куль- 
турном и научном сотруд- 
ничестве, в 1969 г. — со- 
глашение об зкономичес* 
ком и техническом сотруд- 
ничестве.

Ми надеемся, что отно
шения между Иорданией и

СССР будут укрепляться и 
развиваться.

Советские и иностранние 
студенти г. Винници, со- 
брашиеся на митинг, посвя- 
щеяний 27-й годовщине 
со дня отменьї англо-иор- 
данского договора, реши 
тельно осудили агреоспв- 
ную политику империалис- 
тоз США и израильских си- 
онистов против арабского 
освободительного движения 
и потребовали немедленно- 
го прекращения преступно- 
го вмешательства США во 
внугренние дела арабских 
народов.

Ближневосточнне проб
леми должни решаться

при участий всех заинтере- 
сованннх стран, в том числе 
Советского Союза, США и 
единственного законного 
представителя арабского 
народа Палестинн-ООП.

Ми поддерживаем спра
ведливую борьбу ливанских 
патриотических сил ООГІ, 
сирийского народа, всех 
прогрессивннх сил в борьбе 
против израильских и аме- 
риканских агрессоров.
Осуждаем политику США, 
которая направлена на гон
ку вооружений, против раз- 
рядки международной на- 

пряженности и поддерживаем 
Советские мирньїе инициа- 
тивьі.

По поручению студентов- 
иорданцев.

Аль-Хаддадин Л Е Й С.

В е ч е р  д р у ж б ы
Он состоялся в студенчес- 

ком клубе —кафе «Айвен
го» в честь дня независи- 
мостн республики Тунис.

Учасники вечера просмо- 
трели слайди о Тунисе, а 
также концертні, данньїе ху- 
дожественньїми колектива
ми замлячеств Кубьі, ЙАР, 

Вечер завершилея диско-

текой, организованной со- 
ветскими и иностранньїми 
студентами ФАВТа.

А. МУЗЬІКА, 
студент гр. 2 АТ-81.
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