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Коли ми говоримо про Леніна, то думаємо про 
створену і випестовану ним партію, яка свято збері
гає і виконує заповіти Ілліча, продовжує його сира- » 
в у, творчо розвиває його ,вчення. Комуністична пар- Я 
тія уособлює в своїй діяльності ленінський револю- Г 
дійний розмах і діловитість, ленінську революційну Щ 
пристрасність і організаційний геній, ленінську муд- І  
рість і вміння дивитися крізь роки. Кожний крок пар- Ц 
тії, вся її діяльність осяяні немеркнучим світлом а 
ідей Леніна. «Сила нашої партії, — говорив на по- ■ 
зачерговому лютневому Пленумі ЦК КПРС товариш » 
К. У. Черненко, — в її єдності, вірності марксизму- £ 
ленінізму, в здатності розвивати і спрямовувати тво- Ш 
рчу активність мас, згуртувати їх ідейно і організа- І  
ційно, керуючись випробуваними ленінськими прин- І  
ципами і методами». І

Новим виявом вірності ідеям і оправі Ілліча став 
квітневий (1984 р.) Пленум ЦК КПРС. Спираючись 
на міцну базу марксистсько-ленінської теорії і вели
чезний досвід комуністичного творення, реально оці
нюючи сучасні досягнення і можливості Радянської 
країни, міжнародну обстановку, партія забезпечила 
наступність керівництва, ретельно проаналізувала 
важливі питання, поставлені на порядок дня життям, 
розгорнула перспективу дальшого зростання нашої 
соціалістичної Вітчизни, КПРС з усією ясністю під
твердила, що і надалі йтиме ленінським курсом у 
зовнішній політиці — курсом миру, розрядки між
народної, напруженості, зміцнення соціалістичної 
співдружності. Справді ленінська турбота про лю
дей праці втілена в соціальній політиці партії, в її 
рішимості робити і надалі все необхідне для за
безпечення добробуту і всебічного розвитку кож
ного члена суспільства,

Все, чого ми добилися, що ми маємо у країні, 
як живемо,- навчаємося і трудимося в інституті, до
сягнуто завдяки тому, що сміливі задуми партії, її 
політична й організаторська діяльність пройняті 
ленінською вірою в невичерпні творчі можливості 
трудящих. Саме жива творчість народу вирішує 
долю наших планів. Трудові і творчі звершення 
радянських людей в одинадцятій п’ятирічці з но
вою силою підтверджують висновок В. І. Леніна 
про те, що соціалізм дає можливість мільйонам 
трудящих проявити таланти, яких в народі — не
вичерпне джерело. Це з новою силою засвідчив 
нинішній ленінський оуботник.

Ленінізм — ідейний прапор всесвітньої армії 
праці. Наша партія — партія послідовного проле
тарського, соціалістичного інтернаціоналізму ви
соко несе цей прапор.

Прилучаючись до проблем економічного розвит
ку нашої країни, викладачі, співробітники, студен
ти ВПІ глибоко сприймають настанови партії, праг
нуть внести овій особистий внесок у загальнодер
жавну справу. Досить сказати, що інститут щоро
ку випускає для різних галузей народного госпо
дарства майже 1400 висококваліфікованих спеці
алістів, виконує науково-дослідні роботи для 112 
промислових підприємств і організацій і 18 галу
зей промисловості країни. Науковці, співробітники 
нашого вузу виконують план організаційних захо
дів ВПІ по реалізації рішень XXVI з’їзду КПРС 
і XXVI з’їзду Компартії України, забезпечують 
здійснення цільової комплексної програми «Наука».

Нинішній рік характеризується важливими істо
ричними подіями в житті партії і радянського на
роду. Курс партії на планомірне і всебічне вдоско- 
лення розвинутого соціалізму, повніше розкриття 
його гуманістичної природи, дальше підвищення 
творчої активності людини висуває перед радянсь
кою школою великі і відповідальні завдання. Наш 
час відзначений глибокими перетвореннями в усіх 
сферах життя людей — матеріальному виробництві, 
суспільних відносинах, духовній культурі. Дедалі 
ширше розгортається науково-технічна революція, 
здійснюється перехід до інтенсивного розвитку еко
номіки, реалізуються великомасштабні комплексні 
соціально-економічні програми, розв’язуються важ
ливі проблеми розвитку соціалістичної демократії, 
зміцнення радянського способу життя, формування 
нової людини.

Грандіозні завдання кінця нинішнього і початку 
прийдешнього століть розв’язуватимуть гі, хто сьо
годні сідає за парту. Вони мають продовжити спра
ву Великого Жовтня, на їх плечі ляже відповідаль
ність за історичну долю країни, за всебічний прогрес 
суспільства, його успішне просування по шляху ко
муністичного будівництва. Партія бачить своє зав
дання в тому, щоб виховати, як підкреслив Гене
ральний секретар ЦК КПРС, Голова Президії Вер- _ 
ховної Ради СРСР товариш К. У. Черненко, «таку п 
молодь, яка зуміла б не тільки освоїти досвід стар- ■ 
ших поколінь, а й збагатити його власними звер- " 
шеннями». Тож нам належить і далі підносити якіс
ний рівень підготовки спеціалістів, який би відпові
дав умовам і потребам суспільства розвинутого 
ціалізму. Усе це благотворно позначиться на зміцнен
ні ідейно-політичного, економічного та оборонного 
потенціалу країни, всебічному прогресі нашого сус
пільства.

У ці весняні дні, коли радянський народ відзнача
тиме День міжнародної солідарності трудящих — 1 
Травня, свято Перемоги радянського народу у Вели
кій Вітчизняній війні. — 9 травня, — ми ще і ще раз 
підкреслюємо, що справа Леніна непереможна, бо 
стала справою народу, вчення Леніна всесильне, бо 
воно вірне. Над країною звучить Першотравневий 
заклик: •

Під прапором Леніна, під керівництвом Кому
ністичної партії — вперед, до нових перемог у ко 
муністичному будівництві!

І. МЕЛЬНИК, 
секретар парткому.

СЛАВНІ ВЕТЕРАНИ, НАСТАВНИКИ МОЛОДІ! ПЕРЕДАВАЙТЕ МОЛОДО 
МУ ПОКОЛІННЮ СВОЮ ІДЕЙНУ ПЕРЕКОНАНІСТЬ І БАГАТИЙ ДОС
ВІД!

ВИХОВУЙТЕ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ НА РЕВОЛЮЦІЙНИХ, БОЙОВИХ І ТРУ
ДОВИХ ТРАДИЦІЯХ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ І РАДЯНСЬКОГО НАРО
ДУ!

(Із Закликів ЦК КПРС).

В обстановці високого політичного 
піднесення викладачі, студенти, співро
бітники нашого інституту зустрічають 
День міжнародної солідарності трудя
щих у боротьбі проти імперіалізму, за 
мир, демократію і соціалізм — 1 Травня. 
Вони відзначають, що запорукою всіх 
наших перемог є непохитна єдність пар
тії і народу, вірність заповітам великого 
Леніна, висловлюють впевненість, що 
успішне виконання рішень XXVI з’їзду 
КПРС, Пленумів ЦК нашої партії спри
ятиме дальшому підвищенню освітньо

го рівня і культури майбутніх спеціаліс
тів, створить кращі умови для їх нав
чання і виховання підготовки до життя 
і праці, активної громадської діяльно
сті.

У день свята весни, миру і щастя щи
ро вітаємо весь інститутський колектив 
з Першотравнем, бажаємо доброго здо
ров’я, дальших творчих успіхів на бла
го рідної Вітчизни.

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, ПРОФКО
МИ, КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ.

Проведення зльотів відмінників нав
чання вже стало традицією в нашому 
інституті. На цих форумах узагальню
ються досвід кращих академгруп і окре
мих відмінників, виявляються недоліки 
і упущення в організації навчального 
процесу, намічаються конкретні захо
ди, спрямовані на підвищення якості 
навчання, активізацію ідейно-виховної 
роботи серед студентської молоді.

В нашому інституті сотні юнаків та 
дівчат, які своїм відмінним навчанням, 
активною участю в громадському житті 
примножують славні традиції вузу, з 
гідністю несуть почесне звання радян
ського студента.

Серед учасників п’ятого зльоту від
мінників, який відбувся минулого вів
торка, був і п’ятикурсник ФАОТу, ком
сомольський активіст Юрій Шалінський.

Фото Р. Кутькова.
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Матеріали із зльоту будуть видруко- 
вані в одному з наступних номерів га
зети.

На л е н і н с ь к і й  
т р у д о в і й

і
і
І

і

Високими здобутками у 
праці і навчанні зустрічають 
Першотравень слухачі під
готовчого відділення інсти
туту. Ставши на ленінську 
трудову вахту на честь 114- 
річниці з дня народження 
вождя світового пролетарі
ату, ми зобов’язались під
вищити якість навчання. І 
в цьому у нас є на кого рів
нятись. Це староста сьомої 
групи О. Михайлюта, слу
хачі І. Гапонов, Л. Немиро- 
вська, В. Войтков, комсорг 
шостої групи І. Салабуда, 
слухачка дев’ятої групи, 
молодий комуніст О. Іголь- 
нікова та багато інших.

Висока вимогливість до 
себе і до своїх товаришів 
допомагає нам у навчанні. 
В усі справи інституту ми 
включаємося з великим ін
тересом. Хлопці з відділен
ня стали членами добровіль
ної народної , дружини. 
Командиром дружинників у 
нас слухач шостої групи, 
комуніст Віктор Грабарчук. 
Він з усією серйозністю ста
виться до дорученої справи.

Коли в інституті проходи
ли донорські дні, слухачі 
підготовчого відділення од
ними з перших з честю ви
конали свою гуманну мі
сію. У Всесвітній день авіа
ції і космонавтики ми від

відали планетарій, де про
слухали лекцію про наших 
космонавтів, про їх життя 
— повсякденний подвиг. 
Отже нам все цікаво у цьо
му житті.

В день Ленінського кому
ністичного суботника усі ми 
з радістю вийшли на бла
гоустрій території інституту 
і рідного міста. Кожному з 
нас хотілося зробити нашу 
планету сонячно - чистою 
по-весняному молодою.

Людмила НЕВІДНИЧА, 
слухачка підготовчого 

відділення, член редко
легії газети «За інже
нерні кадри».

Інститутська
панорама:

ПОДІЇ,
ФАКТИ
М ИНУЛОГО тижня 

в цехових партійних 
організаціях інституту 
пройшов черговий тур 
партзборів. Комуністи 
машинобудівного факу
льтету, зокрема, обгово
рили підсумки науково- 
дослідної роботи за 1983 
рік і намітили конкретні 
завдання дальшого роз
витку наукових розробок 
на нинішній рік у світлі 
вимог партії і уряду.

Н А ПАРТІЙНИХ збо
рах радіотехнічного 

факультету комуністи 
обговорювали питання 
про поліпшення організа
торської і політичної ро
боти у світлі вимог ЦК 
КПРС.

П РО ЗАВДАННЯ, ко
муністів, що випли

вають з рішень квітнево
го Пленуму ЦК КПРС, 
на партійних зборах це
хової парторганізації ад- 
йшла відверта розмова 
міністративно - управлін
ського персон алу. Т ут
же обговорювалось пи
тання про роботу проф
спілкової організації.

С ЬОГОДНІ відбуде
ться чергове заняття 

в системі партійної та 
економічної освіти.

Н А ЗАГАЛЬНОІН
СТИТУТСЬКИХ збо

рах членів ДНД, які 
відбулись минулої сере
ди, йшлося про посилен
ня роботи по боротьбі з 
правопорушеннями, зміц
нення штабів ДНД, по
ліпшення їх якісного 
складу, про забезпечення 
широкої гласності робо
ти народних дружин ін
ституту, моральне і ма
теріальне заохочення 
кращих охоронців пра
вопорядку.

С ЬОГОДНІ на засі
данні вченої ради ін

ституту розглядатимуть
ся питання активізації 
роботи опорних кафедр, 
забезпечення їх сучас
ним обладнанням і тех
нічними засобами нав
чання, укомплектування 
цих кафедр висококвалі
фікованими науково-пе
дагогічними кадрами.

Машинобудівний факу
льтет звітуватиме про 
роботу по попередженню 
правопорушень та зміц
нення учбової дисциплі
ни.

На порядок денний ви
носиться також звіт про 
роботу клубу за інтере
сами, переобрання про- 
ферсько - викладацького 
складу та інші питання.



На черговому засіданні 
парткому було заслухано 
питання про роботу партій' 
ної організації адміністра
тивно-господарської частини 
інституту по виконанню По
станови ЦК КПРС по да
льшому зміцненню (Трудо
вої дисципліни і скорочен
ню плинності к а д р і в .  
Відмічено, що п и т а н 
ня дисципліни і порядку об
говорювалося на зборах у 
цех'вій парторганізації, за
слуховувалося на засідан
нях партбюро, виносилося 
на профспілковії збори. Все 
це в певній мірі сприяло 
зміцненню трудової дисцип
ліни, закріпленню на робо
ті основного складу кадрів, 
зниженню правопорушень 
серед співробітників відпо
відних служб.

2 стор. С«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»*
у парткомі інституту-

ВИМОГА ЧАСУ-ДІЛОВИТІСТЬ
Разом з тим, партком від

мітив, що цехова парторга- 
нізація не домоглася того, 
щоб повністю уникнути не
доліків, забезпечити нале
жний порядок і дисципліну 
на всіх ділянках, де тру
дяться виробничники. Свід
ченням цього — порівняно 
високий процент плинності 
кадрів. Протягом 1983 — 
1984 рр. з 77 співробітни
ків, які працюють в учбо
вих корпусах, змінилося 22 
чоловіка, більше третини об
слуговуючого персоналу зві
льнилося у студентських 
гуртожитках. Не краще об
стоїть справа і в інших 
службах. Не укомплекто

вано штат і в ремонтно-бу
дівельній групі.

Мають місце порушення 
трудової дисципліни. В адмі
ністративно - господарській 
частині не налагоджено чіт
кого контролю за виходом 
людей на роботу. У гурто
житку № 5, наприклад, спів
робітники тт. Отудинець і 
Вільгая не відмічають у 
книзі обліку, коли вони бу
вають на роботі.

Розхолоджує робітників 
те, що керівники відповід
них служб не здійснюють 
належного контролю за 
ефективним використанням 
робочого часу. Трапляєть
ся, що в учбових корпусах

і студентських гуртожитках 
погано прибирають, не всі 
працівники бережливо став
ляться до державного май 
на, окремі з них не дотри
муються виконавської дис
ципліни.

Тим часом, парторганіза- 
ція, партбюро недостатньо 
аналізують причини прора- 
хунків, не викривають недо
ліків і не намічають шля
хів їх усунення. Доповіді і 
виступи на партзборах, 
партбюро здебільшого но
сять поверховий, загальний 
характер без критики і са
мокритики, виконання при
йнятих рішень практично 
не контролюється. Хоча за

1983 рік і перший квартал 
нинішнього року питання 
дисципліни і роботи з кад
рами тричі розглядалося на 
партзборах і шість разів на 
засіданнях партбюро, але 
{помітних зрушень мало. 
Значного поліпшення вима
гає і ідейно-виховна робо
та.

У своїй постанові парт- 
ком звернув увагу секрета
ря парторганізації тов. До- 
бровольського на недостат
ню організаційну і ідейно- 
виховну роботу у колекти
ві по зміцненню трудової 
дисципліни і скороченню 
плинності кадрів, зобов’язав 
поліпшити Підготовку і про

ведення партійних зборів і 
засідань партбюро, налаго
дити контроль і перевірку 
виконання прийнятих рі
шень, домогтися чіткості в 
усій роботі.

З цією метою підвищити 
активність груп народного 
контролю, надавати глас
ності всім заходам, які про
водяться у господарській 
частині, розробити і здій
снювати конкретні плани по 
підвищенню кваліфікації 
р об ітниіків, впров аджув ати 
бригадні форми організації 
праці.

Разом з тим, проявляти 
більше турботи про побуто
ве обслуговування, своє
часно забезпечувати робіт
ників необхідними інстру
ментами, матеріалами і під
собними' пристроями, які 
полегшують ручну працю, 
підвищують її ефективність.

27 квітня 1984 року.

МАРШ ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ
До свята комуністич

ної праці інститутський 
колектив готувався заз
далегідь і дуже ретельно. 
Як тільки ро весни лося, 
на площі міста, у сквери 
поспішили студеніти і ви
кладачі, щоб прибрати 
територію, очистити до
ріжки, обкопати дерева. 
Особливо людно було у 
лісопарку — улюбленому 
місці відпочинку вінни
чан. Тут господарювали 
юнаки і дівчата, прихо
рошували землю після 
зими. Перший день ви
ходу на суботник позна
чений 26 березнем.

Всього на* комуністич
ний суботник вийшло бі
льше 6 тисяч чоловік, 
з них майже 2 тисячі 
трудилося на міських 
об’єктах. Було впорядко
вано три гектари терито
рії інституту, висаджено 
750 дерев, 1500 кущів, зі
брано 3,5 тонни метало
брухту, майже 2 тонни

макулатури. Робітники 
СКТБ «Модуль» перера
хували у фонд п’ятиріч
ки 500 карбованців.

Комуністичний субот
ник, присвячений 114-й 
річниці з дня народжен
ня В. І. Леніна, був не 
лише святом у робочій 
спецівці, але й відіграв 
значну роль у комуніс
тичному вихованні сту
дентів. У ході прове
дення суботника відбу
валися мітинги, органі
зовувалися зустрічі з ве
теранами праці, широко 
використовувалася наоч
на агітація — випуска
лись фотогазети, «блис
кавки».
Чітко і злагоджено ді
яв головний штаб Ле: 
пінського суботниіка, шта
би факультетів, працю
вали активісти студент
ських груп. -Серед най
більш ініціативних учас
ників суботника В. Па- 
чевеький — член проф

бюро енерго факультету, 
старости груп 2-ЕПП-81, 
3-ПГС-83, 2-РК-80, АТ- 
80 Ю. Лис, І. Гиленко, 
Ю. Кияновський, Л. Ба- 
ландюк, куратори груп 
Л. Г. Козлов, Г. П. Ско- 
рюков, В. І. Кузьмінов, 
А. Ф. Шевченко, началь
ник відділу Н. Ф. Ново- 
крещенов, виконроб Н. Н. 
Безрученіко, комендант 
корпусу В. Ф. Могилеп
ський та багато інших 
студентів, викладачів, 
співробітників.

Комуністичний субот
ник показав високу тру
дову і політичну актив
ність колективу інститу
ту у боротьбі за перетво
рення в життя рішень 
XXVI з’їзду КПРС, Пле
нумів нашої партії.

О. ТАРАНУХА, 
проректор,

В. КОВАЛЬЧУК, 
голова, профкому 
студентів.

ЗЕЛЕНЕ МЕРЕЖИВО РІК
Не просто в наш час зберегти чисто

ту великих і малих річок, не дати їм 
обміліти. І тут на допомогу приходить 
зелений друг. Коріння дерев міцно ут
римують землю, протистоять ерозії. В їх 
насадженнях накопичується волога, яка 
потім живить річки.

Я успіхом пройшов на Вінниччині об
ласний конкурс на краще утримання во
доохоронних зон та прибережних смуг. 
Під час його проведення в районах були 
створені спеціальні комісії, які обсліду
вали береги, Були також визначені кор
дони водоохоронних зон на площі понад

триста гектарів, розчищені русла бага
тьох річок. На їх берегах піднялись нові 
захисні насадження.

Допомога зеленого друга прийшла 
вчасно. Річковим водам уже повертаєть
ся їх кришталева чистота. А переможця
ми конкурсу вийшли природолюби з села  ̂
Роздол іІв|:й Мур ов а^окури ловецького'
району. Відзначено також добру роботу 
трудівників села Кузьминець Гайсинсь- 
кого та села Перемоги Козятинського 
районів, які сумлінно попрацювали під 
час комуністичного суботника.

«Новини Поділля».

З третього по дев’яте 
травня в усіх містах рес
публіки проходитиме 
традиційна «Вахта па
м’яті» на честь перемоги 
радянського народу у 
Великій Вітчизняній вій
ні. Кількома днями рані
ше у Вінниці буде про
ведено республіканський 
семінар з питань військо
во-патріотичного вихо
вання і підготовки моло
ді до служби в Збройних 
Силах СРСР.

ПАМ'ЯТЬ
29 квітня у вечері 

(21.00.) відбудеться хви
лююча церемонія. Від 
центрального входу пар
ку культури і відпочин
ку ім. Горького по ву
лиці Леніна пройде фа
кельна процесія. В іній 
візьмуть участь прос
лавлені сини Вітчизни — 
Герої Радянського Сою
зу, ветерани Збройних 
Сил і Великої Вітчизня
ної війни, молодь міста. 
Відбудеться урочисте по
кладання ВІНІКІ,В і квітів 
до пам’ятника В. І. Ле
ніну і меморіалу загиб
лих Героїв у сквері ім. 
Козицького.

30 квітня о 18-й годині 
вечора в літньому теат
рі (парк культури і від
починку ім. Горького) 
відбудуться урочисті про
води юнаків на військо 
ву службу.

В. ГОВОРОВ, 
голова секції війсь
ково - патріотичного 
вихованя інституту, 
полковник - інженер 
запасу.

ТИ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

ІСПИТ СКЛАДАЮТЬ 
МІНІ-ТРАКТОРИ

 КОМПАС У ПРОФЕСІЮ

Це був незвичайний па
рад тракторів — колісних і 
гусеничних. Незвичайний то
му, що відбувся він не в 
колгоспі і не в сільгосптехні
ці, Незвичаний ще й тому, 
що машини були самороб
ні, точнісінькі копії тих, 
що невтомно трудяться на 
полях і фермах.

34 трактори різних марок 
представили юні умільці на 
обласний конкурс. Кожна 
машина проходила техніч
ний огляд, де визначалась 
якість моделей та їх робоча 
готовність. Демонструва
лося «фігуральне» водіння, 
під час якого треба було 
виконувати увесь комплекс 
вправ, що уміє «дорослий» 
трактор.

Найбільший успіх випав 
на долю вихованців Брац- 
лавської станції юних тех
ніків Немирівського райо
ну. Під керівництвом май- 
стра-педагога В. В. Тушев- 
ського уучні виготовили 
колісний трактор — копію 
Т-150 і гусеничний — ко
пію Т-150Г. Копії склали 
одну десяту частину нату
ральної величини. їхні мож
ливості демонстрували на 
конкурсі Анатолій Троян і 
Василь Матвієнко. Машини 
слухняно виконували всі 
вправи.

До речі, причіпний ін
вентар брацлавські школя
рі виготовили за власними 
кресленнями. Приміром, во
ни запропонували двох'ярус
ні плуги-культиватори, які 
зацікавили навіть науковців. 
Вони були представлені на 
республіканській виставці

технічної творчості і удо
стоєні Диплома Міністер
ства освіти і ЦК комсомолу 
республіки.

Уже не один рік брац
лавські учні захоплюються 
виготовленням діючих мо
делей сільськогосподарських 
машин. Кілька років тому 
старшокласники виготовили 
дві копії комбайна «Ко
лос». Один з них був пред
ставлений на ВДНГ СРСР, 
другий нині експонується в 
обласному краєзнавчому 
музеї.

Взагалі моделювання сіль
ськогосподарської техніки 
набуває все ширшого роз
маху на Вінниччині. Це й 
показав обласний конкурс. 
Па ньому свої здобутки 
демонстрували юні техніки 
з 18 районів і міст області. 
Крім брацлавчан успішно 
виступили Станіслав Каве- 
цький з Літина і Сергій Са- 
лій з Тиманівської середньої 
школи Тульчинського райо
ну. їхні гусеничні трактори 
відзначалися надійністю в 
роботі, цікавою технічною 
розробкою, Серед моделей 
колісних трактодів призові 
місця завоювали також Ана
толій Дембіцький з Мико
лаївської десятирічки Ко
зятинського району і Во- 
димир Ганин з Хмільника.

Ось уже втретє відбува
ються подібні конкурси. 
Якщо спочатку в них взя
ло участь всього сім колек
тивів, то нині — майже в 
три рази більше.

О. СУВОРОВ,
п’ятикурсник енергофаку.

МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ

Н О В И Й  У С П ІХ

Ми—ін тер н ац іон ал істи -
1 Травня—Міжнародний 

день солідарності трудящих 
усього світу відзнача
тимуть разом з усіма сту
дентами посланці п'ятдесяти 
двох країн Азії, Африки і 
Латинської Америки, які 
здобувають вищу освіту 
в стінах нашого інституту.

Юнаки і дівчата зарубіж

них країн, як і вся радян
ська молодь, прагнуть жити 
у дружбі і мирі, вчитися і 
працювати на благо своїх 
народів.

На всіх факультетах на
шого інституту навчаються 
іноземці.. Викладачі, спів
робітники, студенти допо
магають їм словом і ділом

з честю виконувати свій ін
тернаціональний обов'язок.

Для іноземців, як і для 
всіх студентів інституту, 
створені всі необхідні умо
ви для навчання і відпо
чинку, занять в позауроч- 
ний час. Багато студентів з 
числа іноземців займаються 
науково-дослідною робо

тою в лабораторіях і сту
дентських конструкторських 
бюро.

На знімку нашого фото
кореспондента Р. Кутькова 
студенти групи 2РТ-81 ра
діотехнічного факультету 
під час наукових дослід
жень в лабораторії.

У Вінниці проходив ог
ляд художніх колективів 
підприємств, учбових закла
дів, присвячений 40-річчю 
визволення Вінниці і обла
сті від німецько-фашистсь
ких загарбників. Огляд став 
визначною подією у музика
льному житті міста. Виступ 
хорового колективу викла
дачів і співробітників на
шого інституту був пред
ставлений творами «Я слав
лю партію», «Арізо матері 
і контати «Нам потрібен 
мир», «На лодці». Індивіду
альна своєрідність кожно
го твору і одночасно сти
лістична єдність відрізняла 
виступ нашого колективу 
від інших. Це і забезпечи

ло йому успіх — перше міс
це.

У репертуарі хору знахо
дить свій прояв головна ви
мога, яка пред’являється 
нині мистецтву, — народ
ність, громадянськість, до
ступність, високі естетичні 
ідеали. Творчий звіт хору 
перед трудящими міста як
раз і показав цю рису.

У жаЯрі вокалу успішно 
виступила інженер СКТБ 
«Модуль» Н. ГейааіндоЕд 
яка зайняла друге місце.

С. ГРИГА, 
інженер СКТБ «Мо
дуль».
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