Назустріч виборам

А ІН Ж Е Н Е Р Н І

НАШ КАНДИДАТІ
У ДЕПУТАТИ
В обстановці високо
го трудового і політич
ного піднесення прохо
дить нинішня передви
борна кампанія.
29 грудня 1984 року
відбулись загальні пе
редвиборні збори колек
тиву викладачів, співро
бітників, і студентів ін
ституту.
У своєму виступі сек
ретар виконкому Ле
нінської районної Ради
народних * депутатів
м. Вінниці В. Сокур роз
повіла про трудові здо
бутки колективів про
мислових
підприємств
району в четвертому ро
ці XI п'ятирічки, про
розгортання соціалістич
ного змагання на честь
40-річчя Великої Пере
моги та гідної зустрічі
наступного
партійного
з'їзду.
Потім виступив заві
дуючий кафедрою ав
томатики і інформацій
ної
техніки,
доктор
технічних наук, профе
сор В. Т. Маліков. Від
імені всього колективу
інституту він запропону
вав висунути кандида
том у депутати обласної
Ради народних депутатів
дев'ятнадцятого
скли
кання по Ленінському
виборчому округу №13
Кузьміна Івана Васильо
вича — ректора інститу
ту, доктора технічних
наук, професора.
— Іван Васильович
Кузьмін працює ректо
ром інституту з 1976 ро
ку, — сказав т. Маліков.
— За цей період він за
рекомендував себе ерудованим вченим, досвід
ченим лектором і мето
дистом. Багато сил і
енергії тов. Кузьмін від
дає розвитку нашого
вузу. Під його керівниц
твом розроблений і ус
пішно впроваджується в
життя генеральний план
будівництва інституту.
Професор Кузьмін —
відомий вчений. В його
науковій школі
підго
товлено 32 доктори і
ПО кандидатів
наук.
Він має понад 300 нау
кових праць і винахо
дів. За великі наукові
досягнення Івану Васи
льовичу Кузьміну при
своєно звання «Заслу
жений
діяч
науки
УРСР», Він — лауреат
Державної п р е м і ї
;УРСР, лауреат Всесо
юзного огляду техніч

ної творчості молоді.
Пропозицію висунути
кандидатом у депутати
обласної Ради народних
депутатів схвально під
тримали й інші виступа
ючі, зокрема, завкафед
рою технології будіве
льного
виробництва,,
професор М. Ф. Друко
ваний, декан машино
будівного
факультету
Б. Ф. Ліщинський, сту
дентка
енергетичного
факультету Світлана Ле
гуй та інші.
Від імені комуністів
інституту виступив за
ступник секретаря парткому О. И. Лесько.
— Іван Васильович
Кузьмін, — сказав тов.
Лесько, — пройшов ве
ликий життєвий шлях.
В ранній юності працю
вав трактористом. В ро
ки Великої Вітчизняної
війни добровольцем сту
пив до лав Радянської
Армії, захистив канди
датську І докторську ди
сертації. Працюючи на
посаді ректора інститу
ту, тов .Кузьмін, як ко
муніст і керівник багато
сил і знань віддає да
льшому розвитку ву
зу. Під його керівниц
твом
інститут вийшов
на передові рубежі по
Мінвузу УРСР і СРСР.
Кузьмін Іван Васильо
вич неодноразово оби
рався членом парткому
і міськкому партії, де
путатом обласної Ради
народних депутатів.
Як член
міськкому
партії, тов. Кузьмін ба
гато
приділяє уваги
впровадженню в народ
не господарство науково-техічного
прогресу.
Будучи депутатом об
ласної Ради, він очолює
комісію
облвиконкому
по роботі з молоддю. З
його ініціативи створе
на Мала Академія На
ук* дальшого розвитку
набула науково - тех
нічка творчість виклада
чів і студентів.
Учасники зборів по
становили висунути кан
дидатом у депутати Він
ницької обласної Ради
народних депутатів де
в'ятнадцятого скликання
по Ленінському вибор
чому округу № 13 Кузі^міна Івана Васильо
вича.
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У ВІД ПОВІД Ь-ВІД М ІННЕ НАВЧАННЯ
Комуністична партія
і
уряд роблять все для тогб,
щоб радянський народ ус
пішно виконав і перевико
нав плани XI
п'ятирічки,
щоб з року в рік зростав
наш добробут, поліпшува
лись умови праці і відпо
чинку.
З великим задоволенням
зустріли всі радянські лю
ди рішення квітневого
і
жовневого Пленумів
ЦК
КПРС, постанову ЦК КПРС

«Про 40-річчя Перемоги ра
дянського н а р о д у у Ве
ликій Вітчизняній війні 1941
— 1945 рр.», спрямовані на
вирішення таких важливих
завдань, як навчання і ви
ховання молоді в дусі ра
дянського
патріотизму і
пролетарського інтернаціо
налізму, підготовку моло
дих до життя і праці, не
ухильне підвищення нашо
го добробуту..
Вирішували
поставлені

партією і урядом завдан
ня ми повинні краще. Зок
рема, в інституті, ще
не
створено атмосфери нетер
пимості по відношенню до
студентів, дш порушують
трудову і громадську дис
ципліну, правопорядок. Ще
слабо ведеться індивідуа
льна робота з студентами,
які пропускають
заняття
без поважних причин, пога
но навчаються.

Разом з тим, в інституті
є багато академгруп, де не
ма академічної заборгова
ності, не допущено жодно
го правопорушення. Сотні
вихованців нашого вузу
навчаються на
відмінно.
Поширення і широке впро
вадження їхнього досвіду
сприятиме тому, що студен
тський колектив буде кра
ще навчатися, не допуска
ти правопорушень.

ЗВЕРНЕННЯ
Ми, студенти групи 5 ПЦБ-81 Інженерно-будівель»
ного факультету, у відповідь на постійну турботу
партії і уряду про радянську молодь звертаємося
до всіх студентів інституту із закликом
успішно
скласти зимову екзаменаційну сесію, бути зразко
вими у навчанні і поведінці, не порушувати норм і
правил соціалістичного співжиття.
Закликаємо всіх наслідувати наш приклад, брати
активну участь у соціалістичному змаганні за прис

воєння інституту імені Володимира Ілліча Леніна.
Хай успішне навчання і зразковий громадський
порядок стануть нормою поведінки кожного сту
дента інституту.
За дорученням групи звернення підписали: ста
роста Ю. Науменко, комсорг Ю. Звягінцев, про
форг В. Мельник, наставник групи, доцент І. Середюк.

Ректорат, партком, ко
мітет комсомолу та про
фком студентів схвали
ли інціативу групи
5
ПЦБ-81
інженерно-бу
дівельного факультету і
зобов'язали
деканати,
підготовче
відділення,
кафедри, партійні, ком

єння Інституту
'!(МЄН1'
В. І. Леніна.
Зобов'язано
також
студентський
профком,
комітет комсомолу
ін
ституту, багатотиражку
та стінні газети широко
висвітлювати хід соціа
лістичного змагання ака

сомольські і профспілко
ві організації всіх факу
льтетів обговорити цей
почин в усіх академгругіах і розгорнути дійове
соціалістичне
змагання
за високу успішність і
якість знань, за присво

демгруп і
результати
зим ов ої екз ам£н а ціїйної
сесії, посилити пропаган
ду досвіду
передових
студентських колективів
за підвищення успішно
сті і якості знань, дотри
мання норм і правил со
ці а лістиічного зцагання.

З шостого січня роз
починається зимова екаменаційна сесія. В ці дні
на факультетах інститу
ту працюють консульта
ційні пункти, на кафед
рах проводяться лабо
раторні роботи, коллоквіуми тощо.
На знімку: під час ла
бораторних занять з хі
мії.
Фото Р. Кутькова.
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Пора звітувань

■ Гарна нинішня зима. То хурделить
• метелицею, то потріскує морозами, то
І сріблястим інеєм вкриває дерева й куI щі. В таку чудову пору хіба всидиш
І удома? Збігаюча вдаль лижня, пухнас| т1 перемети, дзвінка крига
ковзанок
ц кличуть до себе любителів природи і
В- спортсменів. Та студентам інституту в
В ЦІ Дні не до розваг і відпочинку. Через
І кілька Днів розпочнеться екзаменаційна
І сесія.
І В ці передекзаменаційні дні юнаки і
| дівчата все частіше збираються в чита| льних залах бібліотеки, консультпунк| тах, в аудиторіях і лабораторіях, або
| ж просто в коридорах і вестибюлях інм ституту, щоб. ще раз згадати пройдеВ ний матеріал, одержати необхідну кон■ сультацію, підтримати один одному наІ стрій перед іспитами.
І
Багато хвилювань в ці дні у першоI курсників. Здається, так швидко промай| нув перший семестр. І ось настала пора
| складати перші екзаміени.
Інститут,

ІЕ.

звичайно, не школа. І хоча більшість
з них вже звикли до нових вимог і умов,
навчилися працювати самостійно, пер
ша сесія — вже ж таки перша!
Сесія. Вона підведе підсумки
всієї
роботи протягом першого навчального
семестра, з усією виразністю розкриє
позитивні і негативні сторони в орга
нізації учбового процесу.
Нинішня сесія особлива. Вона прохо
дить в той знаменний час, коли весь
радянський народ висуває своїх пред
ставників в органи місцевої влади, го
тується до 40-річчя Великої Перемоги
та чергового XXVII з'їзду КПРС, який
прийме нову Програму партії.
Гідну зустріч цим знаменним датам
готує і колектив нашого інституту. Най
кращим дарунком студентів буде їх ус
пішне навчання. Тож побажаємо всім
юнакам і дівчатам відмінних
оцінок.
Хай нинішня сесія стане для кожного
студента новою вершиною творчості.

На черговому засіданні парткому, яке
відбулось наприкінці грудня 1984 року,
було заслухано звіт комуніста В. Степуріна про роботу деканату з студентамиіноземцями.
В прийнятій постанові відзначається,
що деканат по роботі з студентами-іно
земцями спрямовує свою дільність на
поліпшення професійної підготовки і ви
ховання інженерних кадрів для зарубіж
них країн, що розвиваються. За підсум
ками літньої екзаменаційної сесії 1983—
84 навчального року абсолютна успіш
ність серед, студентіві-іноземців стано
вить 93 проц.,яКіСіЬ навчання — 27 про
центів. Деяка робота цроводилась по
координації учбово-методичної діяльно
сті кафедр інституту. За чотири роки
XI п’ятирічки кафедрами інституту вида
но 22 методичних посбіники для іно
земців. З ініціативи деканату розпочато
роботу з профілюючими кафедрами з
питань забезпечення Оази^для практики
і дипломного проектування,
поліпши
лась також спільна робота з кафедрами
суспільних наук. Для студентів-іноземців створюються належні умови
для
навчання і відпочинку, Певна робота
проводиться з активом іноземців, що
навчаються в інституті. Двічі на місяць
проводяться наради з лідерами земляцтв
і національних груп в підготовці і про
веденні національних свят, звітно-вибор
них зборів та інших заходів.
Навчаючись в інституті, іноземці ма
ють можливість знайомитися з нашою
дійсністю, вивчати культуру і
побут
радянського народу, наш соціалістичний
спосіб життя, залучатися до суспільно-

В

парткомі

інституту

корисної праці в студентських будівель
них загонах та під час проведення ко
муністичних суботників і
недільників
При необхідності всі студенти-іноземці
можуть пройти курс оздоровлення в ІН'
ститутському санаторії-профілакторії.
Разом з тим в діяльності деканату по
роботі з студентами-іноземцями є чима
ло недоліків у справі підготовки спеці
алістів для країн,
що розвиваються.
Низькою залишається ще успішність і
якість знань, окремі студенти з числа
іноземців пропускають заняття.
Комуніст Степурін слабо вникає в пи
тання методичного забезпечення навча
льного процесу, не проявляє належної
принциповості до кафедр
суспільних
наук за підготовку методичних матеріа
лів з суспільно-політичної
практики,
організації дипломного проектування та
проходження іноземцями практики на
спеціальних кафедрах. Іноземці незадо
вільно вивчають російську мову. Відсут
ній також контроль за роботою настав
ників земляцтв і національних
груп
тощо.
В прийнятій постанові партком інсти
туту суворо вказав декану факультету
по роботі з студентами-іноземцями ко
муністу Степуріну на ці та інші недолі
ки в організації
навчально-виховного
процесу і зажадав їх негайного усунен
ня.
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-------- Ми—інтернаціоналісти---------

Огляд стінної преси

У вересні минулого року викладачі і студенти нашого інституту
дізналися
про те, що в Кабулі — столиці Афганістану — підчас вибуху в аеропорту 31
серпня в числі потерпілих був один з кращих афганських студентів Сардар
Рахман Огли, який навчається у ВПІ. Всім хотілося, щоб Сардар переміг по
ранення і повернувся на навчання до Вінниці.
І от після тривалого лікування, виписавшись з кабульського госпіталю, Рах
ман Огли прибув на свій факультет. Нижче подаємо інтерв'ю з ним.
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Стінні газети випус
каються на
багатьох
промислових підприєм
ствах міста і області, у
колгоспах і радгоспах,
в організаціях, учбових
закладах. Члени редко
легії — а їх тисячі —
це наші агітатори і
пропагандисти,
я к і
впливають
на життя
своїх колективів засо
бами слова. Стінні га
зети, як показує прак
тика,
прочитує
біль
шість робітників під
приємств,
співробітників установ, студентів
і викладачів учбових
закладів, тобто тисячі
людей. Стінна преса, та
ким чином, мобілізує
свої колективи на роз
в'язання загальнонарод
них завдань комуністки^
ного будівництва, від
гукується на все,
що
хвилює
громадськість,
висловлює думки і за-

І

гашзацш, вони йдуть в
ногу з життям.
Як же обстоїть спра
ва з виходом стінних га
зет у нашому інституті?
Треба визнати, що пар
тійні організації ще не
забезпечили регулярного
випуску стіннівок
на
жодній з кафедр,
на
жодному з факультетів,
підрозділів. Досі біль
шість стінних газет все
ще вважаються атрибу
тами святкових днів —
у коридорах вивішують
ся наспіх зроблені но
мери до 8 Березня,
1 Травня, річниці Жовт
ня, до Нового року. На
цьому, власне, і закін
чуються турботи про
стінні газети.
Факт безсумнівний: в
арсеналі форм і методів
ідеологічної роботи,
в
усій нашій усній і дру
кованій пропаганді
чі
льне місце займає сло-

хто і як ставиться до
своїх службових
обо
в'язків, яку пошану за
служив у колективі. Про
все це і повідали, де з
усмішкою, а де й з при
сипкою
перцем,
від
якого червоніють щоки,
всьому чесному колек
тивові «Модуля»,
як
треба жити і в Новому
році, від чого належить
відмовитися.
Думається, що на ба
зі сформованих редко
легій
стінних
газет
СКТБ «Модуль» варто
провести інститутський
семінар - нараду редак
торів стінгазет, активіс
тів низової преси з ме
тою пожвавлення цієї
роботи у нашому вузі.
Користь від цього буде
безсумнівна.
Більш тісніших зв'яз
ків з кафедрами і факу
льтетами
потребує
і
сама багатотиражка «За

НАС НЕ ЗАЛЯКАТИ

Йти в ногу з часом

пити людей. Часто ма
теріали, які публікують
ся в стінній пресі, при
крашають сторінки ве
ликоформатних
газет,
потрапляють’ у журнали.
Тож агітувати за ви
хід стінних газет, їх
потребу в нашому жит
ті, не доводиться. Вони,
як повітря, потрібні кож
ній
кафедрі, кожному
факультетові, кожному
підрозділові
інституту.
Щотижневий вихід ба
гатотиражки «За інже
нерні кадри» доповнює
висвітлення
злободен
них питань, узагальнює,
висуває нові проблеми і
завдання, які належить
розв'язувати вузові у
навчальній і виховній
роботі з погляду накрес
лень партії
і вищої
школи.
Співдружність
стінної преси з друко
ваною багатотиражною
газетою може і повин
на давати великий ор
ганізуючий ефект,
ро
бити значний вплив на
дальше поліпшення як
викладацької діяльнос
ті, так і успішності сту
дентів.
Недооцінювати
роль стіннівок — значить
багато втрачати у кра
щому формуванні сві
тогляду наших вихован
ців, не домагатися у пов
ній мірі розв'язання тих
завдань, які стоять перерец* вищою школою.
Цехові партійні орга
нізації у своїй практич
ній роботі повинні на
давати велике значення
низовій пресі, як зброї
безпосереднього впливу
на людей і важливому
засобові виявлення ак
тивності трудящих, по
стійно трзимати в центрі
\ваги діяльність стінних
газет, спрямовувати їх
роботу. Піравильне пар-''
тійне керівництво забез
печує плідні наслідки га
зетного
слова, підви
щує його роль в здійс
ненні історичних рішень
партії,
комуністичного
виховання
трудящих.
В такому
разі газети
стають бойовими поміч
никами партійних
ор
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во, винесене у колонки
стінної газети, яка має
власну
назву,
свою
редколегію, свою ауди
торію читачів, свій ак
тив, який дописує до га
зети, дбає про її худож
нє оформлення, домага
ється дієвості своїх ви
ступів. Одне слово, стін
на газета — це добрий
друг і щирий порадник.
Він, цей друг, коли по
трібно, підтримує, якщо
хтось схибить, підпра
вить. Виходячи, образ
но кажучи, для своїх
домашніх, стіннівка й
живе життям свого кон
кретного колективу —
групи, кафедри, факу
льтету.
Напередодні
Нового
року
профком викла
дачів і співробітників
інституту в особі своїх
представників мав змо
гу оглянути і помірку
вати над тим, які ж
стіннівки увінчали рік,
що минав, про що вони
повідали студентам, ви
кладачам. Оглянули ко
ридори,
завітали
на
кафедри,
факультети,
відчинили двері декана
тів. І зупинилися лише
біля новорічного випус
ку стіннівки, що її під
готувала редколегія фа
культету автоматики і
обчислювальної техніки.
На інших же факуль
тетах вивішені де кра
щі, а де менш симпа
тичні Діди Морози, які
тільки й спромоглися,
на те, щоб сказати: «З
Новим роком!». Вражен
ня таке, наче й справді
ті Діди сиділи цілий рік
десь у темному лісі і
зовсім нічого ;не відають
як і чим живе інститут.
Зате на СКТБ «Мо
дуль» на гарних і з лю
бов'ю оформлених сто
рінках
стінних газет
примостилися допитли
ві Снігурочки, повсідалися умудрені
життє
вим досвідом Діди Мо
рози — представники
всіх без винятку вироб
ничих підрозділів «Мо
дуля». Протягом року
вони добре
пригляда
лися, іцо і як робиться
у стінах технологічноконструкторського
бю
ро, сумлінно вивчили,
с '
'
’
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інженерні
кадри».
У
нинішній відвертій роз
мові скажемо, що дале
ко не всі наші шановні
викладачі
проявляють
належний інтерес до га
зети, не прагнуть винес
ти на її сторінки злобо- и
жить
розв язувати в
процесі навчання і виховання студентів. Трапляється, що висловлюється в якійсь мірі і
зневага до друковано*
го слова.
Досі триває передпла
та на нашу багатотираж
ку. Збір копійок, як би
так висловитись
делі
катніше, викликає в ок
ремих, навіть високопо
ставлених людей, якесь
невдоволення.
— Ви що, прийшли
вимагати, щоб я платив
за газети? — обурився
завідуючий
кафедрою
інженерної
педагогіки
Валентин
Васильович
Чижик. — Ідіть геть!
З подібним «педаго
гічним» тактом поста
вився до представника
передплати і шановний

ретичних основ радіо
техніки.
Коментарі тут, як ка
жуть, зайві. Як бачимо,
і багатотиражній,
стінним газетам нале
жить працювати з пов
ного віддачею сил, щоб
робити посильний вплив
навіть на виховання ви
хователів, дбати
про
добрий мікроклімат
у
колективах,
всіляко
сприяти
навчальному
процесові,
домагатися
високих кінцевих резу
льтатів в усій нашій ро
боті. Йти в ногу з часом — значить бути на
передньому краю, всемірно розвивати
критику
знизу, пропагувати і
поширювати все нове і
краще,
що
наш безупинний
вперед
в
знаннями, підготовці
сококваліфікованих
ціалістів.
Редколегія
«За інженерні
ри».
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— Сардар, скажіть, будь ласка, чому
для диверсії контрреволюціонери виб
рали 31 серпня?
— Країни
соціалістичного
табору
допомагають моїй Батьківщині — Афга
ністану розв'язувати проблему підго
товки раціональних ;кадр;ів>, Оскільки;
учбовий рік починається 1 вересня, сту
денти напередодні відлітають на нав
чання в СРСР, Чехословаччину, Угор
щину, Польщу, НДР. Ось чому контреволюціонери для здійснення диверсії
обрали саме 9 годину ранку останнього
дня серпня.
— Де ви були під час вибуху?
—г- Я стояв у черзі при вході в аерОг
порт. Раптом всі звернули увагу на за
лишений кимось чорний портфель, р
якого став просочуватися дим. Хтось
сказав, що там може бути бомба. При
сутні зрозумілій що вибух може стати
ся у лічені хвилини. Але вже було піз
но — вибухнуло раптово. На щастя, з
страшенним грохотом мене відкинуло
вибуховою хвилею великої сили на зна
чну відстань, що й врятувало мені жит
тя. Я одразу відчув гострий біль від ос
колків бомби, що влучили в мене. Одяг
на мені горів. У тяжкому стані мене й
доставили в госпіталь.
Як визначили лікарі, процент опіків
тіла був великим — 43 проценти. Об
горіли коси, шкіра обличчя і правої по
ловини тіла. У госпіталі я був двадцять
два дні. Самому не вірилося, що почи
наю видужувати. Велику турботу про
поліпшення мого стану здоров'я проя
вляли не лише афганські лікарі, але й
представники нашого уряду, НародноДемократичної Партії Афганістану. Во
ни щоденно цікавилися здоров'ям усіх
поранених, робили все можливе
для
нашого швидкого одуження. Коли при
був до Вінниці, тут мене ще два тижні
лікували у пироговській лікарні. Вели
ке спасибі за це.
—Скільки людей потерпіло під час ви-

буху?
— Тридцять чоловік
загинуло, 47
одержало тяжкі поранення, 163 — се
редні.
— Чому афганські контрреволюціоне
ри використовують такий метод боро
тьби проти революційного народу?
— Як ви знаєте, боротися відкрито
вони вже не можуть, незважаючи на
«доларовий дощ», який ллється на них
з США та інших капіталістичних кра
їн. Народ повністю на стороні народної
влади. У безсильній злобі контреволюціонери вдаються і до таких методів
боротьби. Це боротьба проти мирного
населення, боротьба проти свого наро
ду-

Вибух в аеропорту Кабула викликав
обурення всього нашого народу, гнів
з боку всіх прогресивних сил. Афгансь
ка контрреволюція показує своє безсил
ля, використовуючи подібні методи бо
ротьби. Народ Афганістану твердо йде
по шляху свого нового розвитку. І ми,
молоді, будемо навчатися, щоб побуду
вати нове соціалістичне суспільство. І
ніякі випадки імперіалізму нас не за
лякають.
— Як ви почуваєте себе тепер? Як
справи з навчанням?
— Почуваю себе добре. Ставляться
всі до мене з великою теплотою. Він
ниця для мене, як-друга батьківщина. З
навчанням також все в порядку, незва
жаючи на те, що приступив до нього
тільки у жовтні. Вважаю, що патріо
тичний обов'язок афганських студентів,
наше головне завдання — добре вчи
тися, систематично відвідувати занят
тя. Кожний студент своїм навчанням
повинен довести, що він глибоко розуміє
величезне значення
інтернаціональної
допомоги Радянського Союзу. Нам, мо
лодим, будувати нове життя, зміцню
вати дружбу наших країн, боротися за
мир в усьому світі.
Інтерв'ю взяла А. КЛИМКІНА,
викладач кафедри російської мови.

По той бік
американського
спорту
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Нещодавно у видавництві «Фізкульту
ра і спорт» вийшла масовим тиражем
книга Л. Бородіної «Пасинок дядечки
Сема». Написаний в публіцистичному
жанрі, твір відображає різні аспекти
американського спорту, який, як відо
мо, в Америці давно вже став части
ною бізнесу, він перестав базуватися на
традиціях свого ритуалу — чесності і
миролюбства. Всі досягнення американ
ських спортсменів підпорядковані інте
ресам великого бізнесу, мафії.
На сторінках цього видання читач
дізнається і про розвиток спорту серед
студентів університетів та
коледжів.
Зокрема, багато студентів-аматорів різ
них видів спорту, які захищають честь
того чи іншого учбового закладу, зов
сім не відвідують занять, залишаються
на студентській лаві лише завдяки сво
їм спортивним результатам та рекор
дам. Для них існує скорочений курс
навчання, так звані курси «Міккі Мауса», де «навчаються» всі студенти, які
виступають на спортивних майданчиках.
Мрія багатьох спортсменів США —
потрапити до складу професійної націо
нальної збірної команди. Та щастя таке
випадає не кожному, і справа тут не в
спортивних досягненнях.
Цікава подається розповідь про спор
тсменів негрів Джеймса Адамса та По
ля Рейнада, які в свій час захищали
колір американського прапора на міжнарод змаганнях. Та коли тяжкі вип
робування та хвороби здолали цих ко
лишніх улюбленців публіки, вони опи
нилися за «фасадом вільного світу» ні
кому не потрібні і всіма забуті.
Спорт у Сполучених Штатах став не
тільки невід'ємною частиною американ
ської політики, але й найбільш прибут
ковою монополією мафії та ганстерських груп. Саме тому в спорті США на
були розвитку такі види, як «наркома
нія», «злочинність», «корупція».
К. БАЛАКАНОВ,
студент 3 курсу машинобудівного
факультету.

Сірієць Міро Усама навчається
четвертому курсі

на

інженерно-будівель

ного факультету. В його заліковій кни
жці лише четвірки й п'ятирічки. А ще
юнак бере активну участь в громадсь
кому житті інституту.
Фото О. Володимирова.

Редактор С. ДЖЕДЖУЛА

Зам. 26.

