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Велика роль у форму
ванні світогляду молодої 
радянської йюдЖВД, .її 
активної життєвої по
зиції ВІДВОДИТЬСЯ ЛеН'ІїН- 
ському заліку, який (про
водиться ЩОріЧНО ;В коїм - 
сомоліьських органзі аіці ях 
країни.

Ленінський залік «Рі- 
шеиня XXVI з'їзду 
КПРС—  в життя»! до-- 
помаїгає нашим студен
там намітити і здійснити 
програму свого ідейного, 
морального' і творчого 
зростання, органічно по
єднувати глибоке виїв 
чшня революційної тео

рп з практичними діла
ми свого колективу.

Участь комсомольців 
в Ленінському заліку 
оцінюється на суспіль- 
ногіпюлїтиічній атестації 
(СПА), головним прин
ципом якої є оцінка ді
яльності кожного комсо
мольця.

На високому ідейному
1 організаційному рівні 
пройшла СПА в академ- 
груиах 2 ЕСС-81, 1 РТ- 
81, 5 ТМ—80, 1 ЕОМ-82,
2 ЕОМ ̂ 84- та інших. В 
діловій і принциповій об
становці тут пройшло 
О бгОВОір єн н я особистих^  чення революційної тео- обговорення особистих надавати конкретну до- |

комплексних планів кос- 
сомольців «Вчимося Ко
мунізму — будуємо ко
мунізм».

Проте в багатьох ака- 
демгрупах суспіл ьно-по - 
літиічна атестація сту
дентів проводиться фор
мально. Це стосується, 
зокрема, груп 1 ЕС-83
групко мсорг (Шкулепа), 
З РТ-81 (Засаднюк), 2 
1М-81 (Сторожуй), 4 
АТ-80 (Нечіиіпоренко).

В проведенінї суспіл ь - 
н оліюл їтичної атестації, 
комітетам комоомо л у 
факультеті© необхідно 
.надавати конкретну до

помогу комсомольським 
бюро груп. Завдання ста
виться так, щоб кожна 
академгрупа, кожен сту
дент брали на себе кон
кретні і реальні особисті 
плани. Організувати чі
ткий контроль за про
веденням атестації, ре
гулярно висвітлювати 
хід Ленінського заліку 
в стінній пресі, багато
тиражні газеті «За інже
нерні кадри».

Олександр 
ДОМБРОВСЬКИЙ, 

секретар комітету 
комсомолу ФАОТу.

КОМСОМОЛЬЦІ 80-х Комсомол —  надійний резерв, і помічник Комуніс
тичної партії. На всіх етапах розвитку нашого сус
пільства Ленінська комуністична спілка молоді 
йшла в авангарді революційних, бойових і трудових 
звершень.

Магнітна, Дніпрельстан, Комсомольськ на Амурі, 
Братськ, Усть-Ілім, цілина, КамАЗ, БАМ...,та хіба пе
релічити всі ударні комсомольські будови!

І сьогодні мільйони юнаків та дівчат Країни Рад 
своєю ударною працею і сумлінним навчанням вно
сять вагомий вклад в побудову комунізму. В лавах 
цієї багатомільйонної гвардії йдуть і вихованці на
шого інституту.

На знімку: перш окурсниця ВПі Ольга ТУР.
Фото О. Володимирова.

РАПОРТУЄ „РАДІОТЕХНІК"
З другого по двадцять шосте жовтня сільськогос

подарський загін з числа першокурсників радіотех
нічного факультету працював на Барському консер
вному заводі. Хлопці і дівчата розвантажували ово- 
чі і фрукти, вкривали і прикопували кагати столо
вих буряків, моркви, і картоплі, збивали тару, пра
цювали на ремонтно-будівельних роботах. За непов
ний місяць руками студентів вироблено також 807 
тисяч умовних банок консервів. Обсяг валової про
дукції, виготовленої загоном «Радіотехнік», складає 
93 тисячі карбованців.

Найкраще потрудилися' комсорг групи 1 РТ-84 
Сергій Полянков, Сергій Коцур, Едуард Лангенман 
(група 2 РТ-84) та староста цієї ж групи Анатолій 
Гіавлишин. Серед студентів групи З РТ-84 ударни
ками праці стали Едуард Нарбуд, Віктор Скрипнюк 
і Володимир Мальченко. В четвертій групі радіо
техніків відзначились староста Сергій Загурець з 
Віктором Ляшком.

Не відставали від радіотехніків і радіоконструк- 
тори. В групі 2 РК-84 з молодечим запалом і ком
сомольською наполегливістю працювали Андрій Ба- 
дяк, Сергій Бернацький та Роман Ілюк на чолі з 
старостою Андрієм Медведем.

Староста третьої групи радіоконструкторів Олек
сандр Бондаренко, як і члени академгрупи 4 РК-84 
Микола ,Бойко, Володимир Гласов, Олег Рябий та 
його брат Станіслав в числі кращих з кращих від
значені гПочесними грамотами Барського райкому 
комсомолу і підприємства та грошовими преміями.

А ще студенти радіотехнічного факультету від
працювали 21 жовтня на недільнику і перерахува
ли 183 карбованці у фонд наступного, XII Всес
вітнього фестивалю молоді і студентів. В усіх цих 
успіхах велика заслуга комісара загону, викладача 
кафедри іноземних мов Сергія Яковича Веремієнка

Г. ПОЛИВАНИЙ, 
командир сільськогосподарського загону «Ра

діотехнік», викладач кафедри іноземних мов.

М И -ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ
В {нашому Інституті навчаються юнаки та дівча

та з Російської Федерації, Білорусії, Грузії, Тад
жикистану та інших союзних і автономних респуб
лік.

Разом з молоддю Країни Рад здобувають вищу 
освіту в стінах В ПІ посланці багатьох країн світу.

Комітет комсомолу інституту проводить значну 
роботу, по зміцненню дружби між н̂аціями і народ
ностями. Традиційними стали у нас вечори інтер
національної дружби. Навчаючись у Вінниці, сту- 
дедати-іноземці (вивчають культуру і п̂обут народів 
Радянського Союзу, знайомляться з нашою рево
люційною, бойовою і трудовою славою. Земляцт
ва кубинських, афганських та єменських студентів 
заключили трьохсторонні договори на співдруж
ність між комітетом комсомолу Інституту та (КОМСО
МОЛЬСЬКИМИ організаціями ВО «Термінал», .вироб
ничо-художнього (об'єднацня «Вінничанка» і заводу 
тракторних агрегатів. ,

Студенти-іноземці беруть активну участь в гфо- 
ведеіші комсомольських суботників, виїжджають 
влітку на роботу у складі бійців студентських бу
дівельних загонів. Нинішнього літа, наприклад, в 
СБЗ інституту працювали юнаки та дівчата з  оди
надцяти зарубіжних країн. Особливою сумлінністю 
відзначились Студенти Куби, Зімбдбве, Йєме(на, 
Йорданії, (Португалії та інших країн.

Найактивнішу участь в комсомольських суботни- 
ках на честь 40-річчя звільнення Вінниччини дід 
німецько-ф'ашистсь;ких загарбників /взяли йєменці, 
кубинці та (афганці,

Олена БІГУН, студентка.

КРІПИТИ ІМ’Я КОМСОМОЛЬСЬКЕ ДІЛАМ И
ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, АБИ КОЖНА ЗУСТРІЧ ВИКЛАДАЧА З СТУДЕНТАМИ ПРИНОСИЛА ВЗА 

ЄМНУ РАДІСТЬ І КОРИСТЬ, ЩОБ ПОТРЕБА ДО НАВЧАННЯ СТАЛА ПЕРЕКОНАННЯМ
КОЖНОГО З НАС?

Одним з основних 
критеріїв ОЦІНКИ (РІВНЯ 
СВІДОМОСТІ 1 рВ ПОГЛЯД у
студента є його ставлен
ня до навчання. це

питання знаходиться іівід 
ПОСТІЙНИМ контролем з  
боку комсомольської ор
ганізації інституту.

За результатами літ
ньої сесії 1984 року зро
сла абсолютна успішність 
і якість знань.. Найкра
щих успіхів у цій оправі 
домігся факультет авто
матики і обчислювальної 
техніки. Всього ж по ін
ституту 1694 студенти: 
склали екзамени на «доб
ре» та «відмінно».

У нас близько 500' 
відмінників, шість Ленін
ських стипендіатів. Але 
є й такі, що вчаться на 
одні трійки. А таких не 
мало й не багато —183. 
Дев.яносто ж студентів 
мають академічну за
боргованість.

Не завжди служать 
прикладом' у навчанні 
окремі, студеніти з числа, 
ком со м о льськи х а ктив і - 
сті®, зокрема, колишній 
комсорг першого курсу 
енергетичного -факульте
ту Ващенко, член комі
тету комсомолу ФАОТу 
Музика, член комітету 
комсомолу машинобудів
ного факультет^- Барда.

Комсомолець, тим па
че, активіст не повинен

забувати, що успішне 
навчання, то не лише 
його особиста справа.

Чому часто трапляєть
ся так, що в групах, де 
один і той же викладач, 
різний рівень знань у 
студентів? Відповідь на 
це запитання, мабуть, 
слід шукати в самій ат
мосфері, яка. панує в то
му чи іншому колективі. 
Звичайно’, не всі студен- 
ЇІИ! в однаковій мірі мо
жуть засвоїти пройдений 
матеріал. Але таїм, де 
панує атмосфера справ
жньої товариськості і не
терпимості до порушни
ків .навчального процесу, 
там і результати відрад
ні.

Хоча в цілому кіль
кість пропущених занять 
за минулий рік скооо- 
іилась майже в півтора 
раза, цифра ця ще за
лишається надзвичайно 
високою і складає 18 
тисяч 397 годин. Ось де 
резерв для підвищення 
успішності і якості знань. 
Отож закривши всі ка
нали втрат учбового ча
су, ми зможемо доби
тися значно кращих ус
піхів у нашій основній 
роботі — навчанні.

В комсомольській ор
ганізації інституту остан
німи роками виникло ба
гато славних починів. 
Один з них — бригадна 
форма підготовки до

■складання заліків і ек
заменів. Перед почат
ком кожної сесії в усіх 
академгрупах лроводять- 
ся комсомольські збори, 
на яких аналізується 
стан справ,прийми ються 
конкретні рішення і зо
бов’язання кожного ко
мсомольця.

Наше завдання — не 
допустити, щоб ці славні 
ініціативи перетворилися 
у тимчасову кампанію, 
або ж зовсім' згасли.

Факультетським' комі
тетам комсомолу і на<в- 
ч ал ьи о-в и ховн им комі-
сіям необхідно привчити 
студентів до колективної 
праці з перших же днів 
навчання в Інституті.

В умовах сучасного ви
робництва різко зростає 
вимогливість до випуск
ників вищої школи. Тем
пи росту науково-техніч
ного Прогресу диктують 
необхідність випускати із 
стін вузів не просто ква 
л іфіковаїних спеці а л істів, 
а людей, думаючих, зда
тних працювати на да
леку перспективу.

Важливу роль у фор- 
муваїнн і перспективних
спеціалістів відіграє на
уково-дослідна робота 
студентів (НДРС).

У нас, в інституті, всі
ма формами наукіово- 
дослідницькОЇ (роботи 
охоплено понад 4200 сту

дентів. По госпдоговір
ії ій та держбюджет ній 
тематиці працюють 2687 
юнаків та дівчат.

В минулому навчаль
ному році проходив ву
зівський тур олімпіади 
«Студент і науково-тех
нічний прогрес». В рам
ках цього туру було 
ігврюве дено 13 пір едім е т - 
них олімпіад та десять 
конкурсів з спеціально
стей. Торік же в X Все
союзному конкуріСІ з сус
пільних наук, історії 
ВЛКіСМ та міжнародно
го молодіжного руху .взя
ло участь 4063 студенти. 
На конкурс було підго
товлено також три ко
лективних доповіді.

Раніше студентські на- 
укоівю-техін ічн і товарне! - 
в а ВПІ працювали ца кі
лькох просміиіславих під
приємствах міста, а то
рік цю .роботу занедба
ли. Чому? Варто відно
вити їїц Проміиісіловікть 
вже сьогодні чекає на
ших знань і умілих нев
томних рук. Навчаючись 
в інституті, студенти мо
жуть і повинні надати 
конкретну допомогу тру
довим колективам в роз
витку на уково-тех нічно
го прогресу і особливо 
малої механізації.

Ю. ГНІП,
Ленінський стипен

діат.



2 стор. *«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»' 1 6 листопада 1984 року.

| А ЩО ВИ 
І ЧИТАЄТЕ?
II
|| Зібагач-енню духовної культури моло- 
|| дих людей, ірозшшренню ЇХНЬОГО ОВІТ- 
||, огляду сприяють засоби масової інфор- 
II мації — комсомольські газети і жур-
I нали.
|, Навіть не мислимо уявити студента 
|| без підручника, художньої книги, жур-
II іналу чи газети. Молодь завжди тягне- 
ІІться.-до знань. І разом з тим передила- 
ІІ та на молодіжну періодику проходить 
II у нас на низькому -організаційному рів- 
|| ні. Ось хоча б такий приклад. На фа- 
Іі культеті автоматики і обчислювальної 
і техніки навчається 887 студентів. Пе- 
| редплаїчено періодичних вида.ніь на но
ві вий рік 885. Багато -це чи мало — судіть 
II самі. Якщо (врахувати, що окремі кжа- 
Ц ки та дівчата передплатили по два-три 
|| і більше видань, то скільки ж залиши- 
}і лося таких, які нічого не читатимуть у 
|| 1985 році?

Або ще один приклад. В групі 2 ЕС-80
I '(гру1ПКОМС̂ рГ ЯіНКО) лише десять ком
іксом ольці в передплатили газети. З них
II вісім чоловік на 3 місяці, один на 6 і 
її Один на 12 місяців.
ІІ Ще гірші справи з передплатою на 
II газети Ь журнали на всіх інших факу- 
ІІ льтетах. Комітети комсомолу комсо- 
|| мольські бюро курсів пустили цю ро- 
|| боту на сам оплив, Навіть свою інсти- 
■I тутську багатотиражку студенти перед-
■ планують неохоче, за виключенням ви-
■ /шаанців інженерно-будівельного фа

культету, які вже передплатили 250 
екземплярів.

Орган із оівано провели передплату на 
свою студентську газету «За інженер
ні кадри» колективи академгруп З АТ- 
80 (ФАОТ), 2 ЕС-84 (енергофак), 
4 ТМ-84, 5 ТМ-84, (машфака.) > А решта 
чого вичікують?

Дивує те, що’ окремі молоді люди, 
майбутні керівники і організатори ви
робництва слабо працюють над підви
щенням свого ідейно-політичного рів
ня.

Засоби масової інформації, в тому 
числі газети і журнали розповідають 
наїм про всі новини, знайомлять з по
діями в країні і за рубежем. З газет 
і журналів ми дізнаємось про все пре
красне, чим багате і цікаве наше життя. 
І, -нарешті, з періодичних видань ми 
черпаємо для себе нові думки і нові 
образи людей, через них пізнаємо пе
редовий досвід і стаємо мудрішими.

Роль комсомольського активу інсти
туту — забезпечити кожному нашому 
вихованцю періодичне видання.

О. ПІНЧУК,
заступник секретаря комітету ком
сомолу інституту.

Б уд н і друж инників ПОКЛИК СЕРЦЯ
Цих людей, з.., червоними 

пов'язкам и на рукавах, мо
ж на зустріти  щ овечора на 
вулицях наш ого міста. Охо
ронці правопорядку, надій
ні помічники наш ої радян
ської міліції, вони за  по
кликом власного серця ви
ходять на чергування. Доб
ровільні .народні друж ин

ники не ш кодую ть ні вла- 
них сил, ні часу аби всі 
ми з вами спокійно відпо
чивали, культурно проводи
ли своє дозвілля.

Значний внесок в охоро
ну правопорядку вносять і 
члени ДНД наш ого інститу
ту. В жовтні під час чер 

гувань, наприклад, на ву
лиці і площі міста вийшло 
786 друж инників  В/ПІ.

Як і в попередні роки, 
організовано виходять на 

чергування друж инники енер 
гетичного і маш инобудівно
го ф акультетів  (командири 
С. М. Л уковніков та  Л. С. 
Півторак), обчислю вального 
центру (командир В. В. Га- 
меєв).

Роль громадськості в охо
роні правопорядку надзви
чайно велика. І не дооці- 
ню вати її ми не можемо. 
Бо хто ж  тоді наведе по
рядок у «нашій власній ква
ртирі», як  не ми самі? Ж аль,

що цю м удру істину забу- 
аіаю’Яь кер івн и ки  окрем их 
ф акультетів  і підрозділів 
інституту.

Ч ергування на опорних 
пунктах міліції ми проводи
мо згідно граф іка  роботи 
інститутського ш табу ДНД. 
Однак ф акультетські ш таби 
ІіНД, зо кр ем а  інж енерно- 
будівельного, м аш инобудів
ного, ФАОТу і СКТБ «Мо
дуль» поруш ую ть ці гр а 
ф іки, або ж  виходять на 
чергування неповним скла
дом своїх загонів. Пора пок
ласти цьому край.

І. АНТОНІК,
командир ДНД інституту.

І ПРАЦЮЮТЬ, І НАВЧАЮТЬСЯ
Нинішнього року сту

дентами .першого курсу 
загально - технічного 
факультету стали 353 
, виробничники. Чотири 
роки тому їх було 260. 
Ф акультет готує фах ів - 
цш з двадцяти чотирьох 
сп еці а льн остей в ід тех - 
пології машинобуду
вання до технології хар
чової промисловості та 
економіки побутового 
обслуго® ув аіннн.

В одному' з наступних 
номерів газети ми дета
льно розповімо про ба
гатьох наших вихован
ців, які вміло .поєднують 
роботу на виробництві з 
у спішним з аочн им н а в - 
ианням у вузі. Сьогодні 
представляємо двох з 
когорти молодих, енер
гійних, завзятих, напо
легливих в труді і нав
чанні.

Олександр Перемог 
(на знімку злівві) перед

тим, як вступити до ін
ституту довго не заду
мувався, яку професію 
обрати. Живе хлопець в 
місті енергетик ів Лади- 
жині, працює на ТЕЦ. 
Отож саме місце прожи
вання і сам'а робота ви
значили йому дорогу до 
В ІНІНИЦЬКОГО поліітехн іч - 
ного інституту. Зараз 
Олександр навчається на 
третьому курсі. На ви
робництві, де трудиться 
ця молода людина, її 
поважають за працелю
бність і безвідмовність, її 
активну життєву пози
цію. Ми ж, викладачі 
загадьінотехнічінюго фа
культету, вдячні цій лю
дині з.а відмінні оцінки 
в заліковій книжці. 
Впевнені, що з Олексан
дра вийде справжній ін
женер, здатний працю
вати і мислити на пер
спективу.

Таких студентів., як 
Олександр Перемет, у

нас багато. Живуть ці 
добрі люди в різних мі
стах і селах, виконують 
свою улюблену роботу, 
виховують дітей. Різні ха
рактери, різні долі, та 
об’єднує їх одне — 
нестримний потяг до 
знань.

Військо® ослужбове ц ь 
Іван Гончаров (на знім
ку праворуч) теж обрав 
для себе одну із спеці
альностей, які можна 
здобути в нашому інсти
туті.

Цей знімок фотокорес
пондент О. Вол о дим иров 
зробив одного вихідного 
дня. Так, так. Саме у 
вихідні дні приїжджають 
до н ас етуденти-з аочни - 
ки, щоб одержати необ
хідну консультацію, ви
конати лабораторну ро
боту.

А. ТХОРІВСЬКИЙ,
декан загальнотехніч- 
ного факультету.

*  ХОРОШИЙ ХЛОПЕЦЬ І ХОРОША ЛЮДИ
НА -  ОДНЕ Й ТЕЖ?

*  ПОРЯДНІСТЬ І ВИДИМІСТЬ ПОРЯДНОСТІ.

*  КРАСИВИЙ ЛИШ ТОЙ, ХТО БОРЕТЬСЯ ЗА 
КРАСУ.

До редакції зайшла 
дівчина, комсорг групи. 
У них надзвичайна по
дія. Двоє дружили, ко
хались, а тепер, коли во
на чекає дитини, хло
пець не хоче женитися. 
Комсорг, зрозуміло, стур
бована'. Вона з надією 
запитує: може, редакція 
поможе?

Та як можна допомог
ти обманутій в коханні 
людині?

...\Якось на проспекті 
Космонавтів дружиінни- 
ники знайшли п'яного 
хлопця в «горизонталь
ному положенні».

— Ну і що? — здиву
валися ЙОГО' дружки. 
Мало що з людиною 
може «трапитись. Сашко 
хороший хлопець.

«Хороший ХЛО(ПЄЦЬ». Що 
за універсальний вислів, 
який увібрав в себе всю 
гаму людських почуттів 
і взаємостосунків? Може 
це й справді знаменита 
формула віку? Та перш 
ніж відповісти на це за
питання, хочеться ще на
вести кілька прикладів.

Юрій — інженер. Йо 
Му 28 років. Нічого не 
с кажеш, івбес-Лдниік 
він цікавий. Сучасна об
становка,: на столі кни
ги, готовальня... Так, 
цін хороший виробнич
ник, спортсмен, грає на 
гітарі, любить бувати се
ред людей.

В двері весь чаю заг
лядали, привітно усміха
лись — мабуть, він тут 
своя людина.. Хтось ска
зав, що його наче кли
чуть до телефону. Та

Юрій не реагує, сам до
бре розуміє ці ж а р т

Та все ж його підні
мають: справді викликає
міжміська телефонна 
станція. Юрій встає з 
місця і я бачу його 
скривлене гримасою об
личчя.

— Предки...
А голос вже не такий 

люб'язний, скоріше ро-з- 
др а тований. Через кіль - 
ка хвилин він повертає
ться в кімнату, як і ра
ніше, веселий, наче й не 
було телефонного хамст
ва: «Ну чого, тобі? Як 
не пишу? Ну іі що? Ро
боти по горло...».

Цю його розмову З 
батьками чули всі сусі
ди. Чесно кажучи, мені 
більше не хотілося роз
мовляти з цим «хорошим 
хлопцем».

Хороший хлопець 1 хо
роша людина — напев
но, це не одне й те ж. 
А втім, давайте поверне
мось до попередніх фак
тів і поміркуємо, що ж 
окривається за формулою 
«хорошого ХЛОПЦЯ».

Груикомсорг назвала 
чотири прикмети: він до 
бре вчиться, не відмов
ляється (ВІД ДОіручеНЬ, н е  
хуліганить і «взагалі за 
ним нічого такого рані
ше не спостерігалось». 
Колеги Олександра ате
стували його просто: 
«Симпатична мила лю
дина».

Що ж  уявляє собою 
оця симпатична людина? 
Так і бачиш молодця 
спортивної фігури, що 
весело ганяє м'яча, під

гітару наспівує популяр
них пісень. Він, безумов
но, може дати відсіч ху
лігану, заступитися за 
товариша, але він також 
може попасти у витве
резник, брутальним сло
вом образити дівчину...

А порядна людина не 
може. Людяність в лю
дині визначається комп
лексом якостей, якимось 
згустком, де відсутність 
ОДНОГО з  елементів при
зводить до втрати всьо
го цілого. Як в хімічній 
реакції! Прояв громад
ської свідомості не зав
жди може служити при
кладом порядної люди
ни.

Кожному з нас хочете- 
ться бути хорошим. Та 
чи кожен активно боре

ться за це в самому собі 
і в людях, з якими жи
ве і спілкується? Якщо 
відверто, то ні. А благо
родство не може оціню
ватись вищим балом мо
ральності, коли воно 
«закриває очі» на непо
рядність. Красивий лиш 
той, хто «сіє красу» і 
вирощує її на будь-яко
му грунті, за, будь-яких 
кліматичних умов-.

Взяти хоча б того ж 
Юрій. Про дівчат від
зивається цинічно, а ве
чора ми важко зітхає: 
«Так хочеться справж
нього кохання, так хо
четься зустріти .чудову 
дівчину». Правда, він 
тут же «міняє пластин
ку». «Ну де ти її знай
деш? ВсД рони одним

ликом шиті». По собі 
хлопець і інших міряє.

Є у нього приятель 
Олег. Він також інже
нер, спортсменна робо
ті •— розумна голова. 
Одним словом, якщо су
дити за формулою «хо
рошого хлопця». ТО (ВІН 
подвійник Юрія. Олег 
теж на гітарі грає, і ве
сел і -комиші і ї л юб ИіТЬ, 
але... Щосуботи відмов
ляється від всіляких роз
ваг. Олег ЇЗДИТЬ в село. 
Таїм у нього мати і дві 
молодших сестрички. А 
ще Олег дружить з сіль
ською дівчиною. їхні 
взаємостосунки — пості
йний прйювід для глузу
вань Юрія. Особливо пі
сля випадку з грозою. 
ЙШОВ (рясний ДОЩ 1 
Людмила залишилася 
ночувати на квартирі 
Олега, а він...

Юрій відчуває на со
бі гострий погляд О ле
гших очей і зразу ж 
обриває свої жарти. Та 
все ж посміхається: «Не 
сучасний він якийсь цей 
Олег». І знов зітхає. 
Тому Що заздрить. Йому 
теж хочеться ось таких 
чистих, красивих взає
мостосунків. А хто йому 
їх створить?
Зараз багато пишуть про 

духовний світ інтеліген
та. Вирішують: хто інтелі
гентний по-справжньому 
— той, хто читав Каф- 
фку, слухав симфонічну

музику, цікавиться кі
бернетикою? Ци це не 
обов'язкової, а важливо 
щось інше? Тоді що 
саме? Не знаю, як ко
му, , а мені ці суперечки 
здаються схоластични
ми. Тут варто говорити 
про моральний бік. Ад
же інтелігентність про
являється, перш за все, 
у нашому ставлені до 
іншої людини, до людей 
взагалі. У ставлені сер
дечному, делікатному, 
поважливому, без вся
кого душевного хамства 
і споживацтва за чужий 
рахунок. Відрадно, коли 
висока вимогливість в 
цій області і до себе, і 
до інших стає особис
тим правилом.

Як все таки важлива 
і необхідна чистота мо
ральної атмосфери в на
шому суспільстві. По
винна. органічно існува
ти сама безкомпромісна 
презирливість до спожи
вачів і покидьків суспі
льства, до моральної 
безвідповідальності і без
душності! Тому що, як 
би ю (р и. д И Ч 'Н о 
вільні не були ми в 
своїх поступках і бажан
нях, поруч з нами (і цьо
го не слід забувати) — 
живі люди!

С. ФЕДОТОВ. І 
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