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Ф о т о р е п о р т а ж
Той день запам’ята

ється їм назавжди. Ра
дісні і трішки схвильо
вані зібрались вони на 
інститутському стадіоні 
«Олімп» на своє уро

чисте свято. То було 
справжнє свято. Свято 
влаштоване спеціально 
їм, молодим, енергійним, 
тим, хто йшов до цьо
го дня крізь серйозні ви
пробовування на вступ
них екзаменах. Близько 
тисячі юнаків та дівчат 
стали першокурсниками 
Нашого інституту в зна
менний рік 40-річчя Пе
ремоги радянського на
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роду у Великій Вітчиз
няній війні.

Відбулась церемонія 
посвячення в студенти. 
В ній взяли участь ви
кладачі і співробітники, 
рідні і близькі тих, хто 
поповнив студентську сі
м’ю.

Посвята в студенти — 
важлива подія в житті 
не тільки самих першо
курсників, а всього ко
лективу інституту. В цей 
день кожен підбивав, 
так би мовити, підсумки
своєї роботи, подумки 
осмислював пройдене,

будував плани на май
бутнє.

За традицією церемо
нію посвячення в сту
денти відкрив ректор 
інституту, професор І. В. 
Кузьмін. Він вручив 
першокурсникам симво
лічний ключ до знань і 
студентський квиток.

Як символ спадкоєм
ності поколінь —випус
кники інституту переда
ли в той день прапор 
вузу першокурсникам і 
закликали їх свято бе
регти і примножувати 
кращі традиції Вінни

цького політехнічного, в 
усьому і завжди відсто
ювати чистоту комуніс
тичних ідеалів, наполег
ливо оволодівати знан
нями, брати активну 
участь в громадському 
житті, високо і гордо 

нести звання студентів- 
політехніків.

Першокурсники дали 
присутнім урочисту кля
тву на вірність тради
ціям вузу, рідній Віт
чизні, готовність сумлін-

(Закінчення на 2-й стор.)

В ІМ'Я МИРУ ТА ЩАСТЯ НА ЗЕМЛІ
Початок навчального 

року — завжди велике 
свято в нашій країні. 
Понад сто мільйонів 
учнів та студентів пере
ступили поріг шкіл, 
профтехучилищ, техніку
мів та вузів. І День 
знань став нашим всена
родним торжеством.

Стрімкий плин часу. 
Сьогодні наш трудовий 
календар відлічує остан
ні місяці одинадцятої 
п’ятирічки.

По-ленінськи вимогли
вим і пристрасним зак
ликом до сміливих рі
шень та енергійних дій 
ввійшов у наше життя, 
квітневий (1985 р.) Пле 
нум ЦК КПРС. Новий

приплив творчості, енер
гії і викликали в радян
ських людей відповіді 
Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша 
М. С. Горбачова на пи
тання американського 
журналу «Тайм».

Нинішній рік Органі
зація Об’єднаних Націй 
проголосила Міжнарод
ним роком молоді. Од
нією з найважливіших 
його подій став Всесвіт
ній фестиваль молоді та 
студентів у Москві. Се
ред його делегатів було 
і 8 посланців області.

З року в рік збіль
шується кількість сту
дентів у вінницьких ву
зах. Нині в трьох інсти

тутах і двох філіалах 
навчається близько 19 
тисяч юнаків та дівчат, 
в тому числі майже ти
сяча іноземців з 75 країн 
світу. Заняття прово
дять 75 докторів наук, 
професорів, понад 700 
кандидатів наук, доцен
тів.

Велика увага приділя
ється зміцненню матері- 
а^ішІр-технІЧної бази! 

вузів. Тільки за роки ни
нішньої п’ятирічки побу
довані і введені в дію 
навчальний корпус у пе
дагогічному, інженерно- 
будівельний та лабора
торний корпуси, ауди- 
торний блок та гуртожи
ток в політехнічному,

гуртожиток та спортив
но-оздоровчий табір у 
медичному інститутах.

Головне завдання сту
дента, його громадянсь
кий обов’язок полягають 

в успішному навчанні, ово
лодінні спеціальністю, 
основами наукового світ
огляду. Більшість юна
ків та дівчат поєднують 
відмінне навчання з ак
тивною громадською ро
ботою. Серед них — сім
надцять Ленінських сти
пендіатів. Минулого нав
чального року триста 
випускників отримали 
дипломи з відзнакою.

Великий науковий по 
тенціал має вища шко
ла. Майже половина най

більш кваліфікованих 
вчених трудиться саме у 
вузах. Вони вносять по
мітний вклад у розв’я
зання важливих науково- 
технічних та соціально- 
економічних завдань. За 
минулий рік обсяг на
укових досліджень тіль
ки політехнічного інсти
туту становив 16 міль
йонів карбованців, еко
номічний ефект від їх 
впровадження — 21
мільйон карбованців.

На перших заняттях 
з лекціями виступили: 
перший секретар обкому 
Компартії України Л. Л. 
Криворучко — в педа
гогічному!' голова облви
конкому В. Ф. Темний

та другий секретар обко
му Компартії України 
А. П. Нехаєвський — в 
політехнічному інститу
тах, секретарі обкому 
Компартії України І. 6. 
Бондарчук та Г. Я- Бур- 
тяк, — у філіалі Укра
їнської сільськогосподар
ської академії і медич
ному інституті. З лекція
ми також виступили 
члени та кандидати в 
члени бюро обкому пар
тії О. П. Волков, Е. 1. 
Давиденко, П. М. Лу- 
к’янчиков, В. П. Рябо- 
конь, М. Т. Тунік, А. І. 
Луценко, відповідальні 
працівники обкому пар
тії та облвиконкому.

ЗДРАСТУЙ, ФЕСТИВАЛЬ!
Знову на Вінниччину 

прийшло радісне і не
забутнє свято — сьо
мий фестиваль «Зорі 
над Бугом», девіз якого 
«Тобі, Вітчизно, тобі 

Жовтню, тобі наш пар
тійний з’їзд!». А розпо
чався він у музично- 
драматичному театрі 
імені М. Садовського.

Линули закличні, ба
дьорі слова ведучих: 

Живем мечтою
нерушимой — 

До цели солнечной 
дойти,

И наши сьездьі — как

вершини
На историческом пути. 
Гостей привітав ан

самбль обласної філар
монії «Поділля». Вико
нувалася «Привіталь
на»:

Добрий вечір,
добрий вечір, 

Станем всі кругом, 
Добрий вечір,

добрий вечір, 
Фестиваль над Бугом. 
Добрий вечір,

добрий вечір,
Вас чекають люди, 
Щире слово,

гарна пісня

Залунають всюди.
Дівчата в українських 

костюмах підносили уча
сникам свята хліб-сіль, 
подарували квіти.

Народний артист рес
публіки, популярний ар
тист кіно Микола Оля- 
лін з великим емоційним 
запалом читав «Сказ о 
русской игрушке», де 
прославляється велич 
російського характеру, 
волелюбність і нескори
мість народу.

І знову — пісні, їх да
рував глядачам народ- 
ний артист УРСР Олек

сандр Таранець. Особ
ливо тепло і зворушли
во виконував він «Офі
церський вальс». Бо ж 
тема війни, тривожних 
солдатських буднів бли
зька артистові. Адже він 
сам із зброєю в руках 
захищав рідну Батьків
щину від загарбників, 
наближав жадану Пе

ремогу.
Олександр Таранець 

проспівав також кілька 
ліричних і жартівливих 
пісень,

Приємно було послу
хати і лауреатів міжна

родних і Всесоюзних 
конкурсів Любов і Вік
тора Анисимових.

Сорок лет тишиньї.
Сорок лет без ВОЙНЬІ.
Сорок лет тишиньї.
Над землей моей.
Пісня линула плавно 

і дзвінко, мов чистий 
струмок, мов гімн дню 
сьогоднішньому — світ
лому, сонячному, без
хмарному. Дует спра

вив чудове враження — 
кожна пісня була схва
льно зустрінута гляда
чами.

Цікаву програму по

казав ансамбль пісні і 
танцю «Донські козаки» 
з Ростова. Один номер 
стрімко змінювався ін
шим. Оригінальні хоре
ографічні композиції 
перепліталися з патріо 
тичними, народними піс
нями. Ліричні танці — 
з жартівливими.

Кожний, хто був того 
вечора у залі, залишив
ся щиро вдячним арти
стам за подаровані хви
лини дозвілля.

Г. СЕВАСТЬЯНОВА, 
завідуюча клубом.
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но навчатися для її да
льшого розвитку. Сту
дентами Вінницького 
політехнічного стали та
кож десятки юнаків та 
дівчат з країн Азії, Аф
рики і Латинської Аме
рики.

Початок нового навча
льного року розпочався 
святом Знань, яке про
йшло під девізом боро
тьби за мир в усьому 
світі. Перед студентами 
виступали партійні і ко
мсомольські працівники 
ведучі вчені інституту.

Усі одностайно висло
влювали думку про те, 
що людство планети 
здатне зберегти мир на 
землі. Нам потрібен 

мир, щоб жити, вчитись, 
примножувати красу 
нашої радянської дій
сності. Немає в нашому 
суспільстві жодної лю
дини, яка б не засуджу
вала агресивних планів 
мілітаризму, не прагну
ла б миру. Жити в мирі 
і дружбі, здобувати ви
щу освіту прагнуть і ті, 
хто приїхав на навчан
ня у Вінницький полі

технічний з різних кра
їн світу.

В перший день занять 
студенти ознайомилися 
з тими завданнями, які 
їм належить вирішувати 
в новому навчальному 

році. Головне — забез
печити високу успіш
ність і якість знань, при
лучатися до наукової 
творчості, брати актив
ну участь в громадсько
му житті колективу, гі
дно зустріти черговий 
XXVII з’їзд рідної Ко
муністичної партії.

Фото Р. Кутькова.

□
Бути прикладом у нав

чанні, самовіддано труди
тись у студенських загонах, 
брати активну участь у гро
мадському житті, вузу, мно
жити його спортивну славу, 
— такий наказ дали моло
дому поповненню комсомо
льці інституту.

Палким запевненням — 
бути вірними ленінським 
заповітам, відмінним нав
чанням і славними ділами 
множити кращі традиції 
політехніків — прозвучала 

Клятва першокурсників.
В добру путь, молоде 

поповнення!
Успіхів вам, на шляху до 

найблагороднішої, наймир- 
нішої професії — вчитель!

□

ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА СПРАВА ВСІХ

ТРУДОВИЙ д е с а н т
Студенти нашого ін

ституту не тільки ус
пішно навчаються, а й 
вносять посильний вклад 
у розвиток народного 
господарства країни, ви
конання Продовольчої 
програми.

Нинішнього літа сот
ні юнаків і дівчат в 
штормівках бійців сту
дентських будівельних 
загонів працювали на

будовах п’ятирічки. Під 
час третього трудового 
семестру крім основних 
робіт по будівництву і 
введенню в дію народно
господарських об’єктів 
вони заготовляли корми 
для громадської худоби, 
працювали на збиранні 
і очистці зерна нового 
урожаю, надали шефсь
ку допомогу (СІЛЬСЬКИМ 
школам, виступали пе

ред трудівниками з лек
ціями і концертами, про
водили спортивні зма
гання. Частину заробле
них грошей бійці будза- 
гонів перерахували у 
Фонд миру та XII Все
світнього фестивалю мо
лоді і студентів.

Четвертого вересня в 
різні кінці Вінниччини 
роз’їхались на сільсько
господарські роботи чле
ни трудового десанту на
шого /інституту. Сотні 
юнаків і дівчат з усіх 
факултьетів працювати

муть на збиранні та пе
реробці овочів і фруктів 
в господарствах Барсь- 
кого і Літинського ра
йонів.

До кінця місяця ру
ками студентів буде зіб
рано і перероблено сот
ні тонн сільськогоспо
дарської продукції. В ці 
дні, коли в колгоспах і 
радгоспах області про
водиться комплекс осін
ніх польових робіт, на 
рахунку кожна трудова 
хвилина. Студенти на
шого інституту розумі

ють, як необхідні їх ро
бочі руки в цей напру 
жений для трудівників 
сільського, господарства 
час. На овочевих і фрук
тових плантаціях, на пе
реробних підприємствах 
консервної промисловос
ті вихованці нашого ін 
ститутук працюють з 
подвоєною енергією, 
вносячи і свій посильний 
вклад у виконання Про
довольчої програми.

В. СВЕРДЛОВ, про-
ректг інституту.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТИ І ЖУРНАЛИ----

І ДРУЗІ, І ПОРАДНИКИ
З першого вересня роз

почалась передплата на 
періодничні видання на 
1986 рік. Газети і жур
нали — наші вірні по
мічники і порадники. 
Комсомольські акі/ивіс- 
ти, громадські розпов
сюджувачі преси повин
ні азвчасно потурбува
тися про те, щоб кожен
студент нашого інститу
ту передплатив свою 
любиму газету і журнал.

Передплата на комсо
мольську періодику не 
лімітується. Дозволяєть
ся розрив передплати на 
період канікул і практи
ки.

Серед найпопулярні- 
ших молодіжних видань 
газети «Комсомольская 
парвда», «Комсомоль- 
ское знамя», «Молодь 
України», обласна моло
діжна газета «Комсо
мольське плем’я», жур

нали «Комсомольская 
жизнь», «Студенческин 
мередиан», «Сельская 
молодежь», «Ровесник».

'В нашому інституті 
видається своя багато
тиражна газета «За ін
женерні кадри». В ній 
широко висвітлюється 
життя інституту, органі
зація навчання і відпо
чинку студентів, їх 
участь в науково-техніч
ній творчості тощо. Га
зета (систематично роз
повідає про наших кра
щих вихованців: відмін
ників навчання, спорт

сменів, учасників худож
ньої самодіяльності, мо
лодих науковців, гро
мадських активістів. 
Широко висвітлює пере
довий досвід кращих 
академгруп, порушує те
ми організації студент
ського дозвілля, крити
кує тих, хто погано нав
чається, ухиляється від 
громадських дорученг 
Одним словом, це сту 
дентська газета і вихо- 
идть вона задля кожно 
го з вас. Підписатися 
на свою інститутську га
зету, як і на всі інші

можна колективно, тоб
то по вісім екземплярві 
на кожну академгрупу. 
Передплатна ціна на рік 
50 копійок. Ціни на всі 
інші молодіжні видання 
вам назвуть розповсюд
жувачі преси.

Інформацію про хід 
передплати на періодику 
групкомсорги повинні 
щодня подавати в комі
тет комсомолу інституту.

В. ЧЕРНІКОВА, за
ступник секретаря 
комітету комсомолу 
інституту.

ЗДІЙСНИВШИ польоти 
на Місяць, безпосередні 
учасники — американські 
астронавти — зайнялися 
справами, дуже далекими 
від астронавтики. Один ви
рішив присвятити себе біз
несові, інший — політиці 
Власне, нічого дивного в 
цьому немає, в усякому ра
зі Для Сполучених Штатів. 
Але метаморфози, що від
булися з двома астронав
тами, здивували навіть аме
риканських обивателів. Йде
ться про Джеймса Ірвіна 
і Чарлза Дьюка, які повер
нувшись з Місяця на гріш
ну Землю, стали... пропо
відниками.

Джеймс Ірвін, в недавньо
му минулому астронавт і 
льотчик-випробувач з поста
вою спринтера і мелодійним

голосом, виступає нині з 
амвона нової баптистської 
церкви в Ньюпорті-Річі 
(Флоріда) Якщо ім'я йо
го колеги недавно було при
своєно астрономічному інсти
тутові в Нью-Джерсі, то 
ім'я Ірвіна дістала... цер
ковна капела. А почалося 
все з того, що через два з 
половиною місяці після по
вернення з експедиції на 
Місяць 27 жовтня 1971 ро
ку, у присутності 50 тисяч 
баптистів на космодромі в 
Х'юстоні Джеймс Ірвін роз
повідав, що на нашому при
родному супутникові вія) зус
трічався з... Ісусом ХРИС‘ 
том. Він, Ірвін, мовляв, пов
сякчас відчував його присут
ність за спиною...

Потім було засновано сек
ту з незвичайною назвою—

«Ширяти в повітрі». Прихи
льників її шукати не дове
лося. Адже очолював секту 
не якийсь старомодний пас
тор, а астронавт, що «спіл
кувався» з Христом!

Інший астронавт, Чарлз 
Дьюк, за його ж словами, 
до космічного польоту ходив 
до церкви тільки про людсь
ке око. Але після відкрит
тя бога» (що сталося, звісно 
ж, на Місяці) Дьюк узявся 
за тлумачення Ветхого і Но
вого завітів. Астронавт-про- 
повідник № 2 проголошує, 
що 'створення світу відбува
лося саме так, як це описано 
у ветхозавітній книзі Буття, 
— протягом шести днів, ані 
годиною більше. І виник світ 
не так уже й давно, а лише 
якихось п'ять-шість тисячо
літь тому. Чарлз повторює

свою казочку, хоч, привезе
не з Місяця каміння спро
стовує «недавнє» створення 
світу, оскільки йому мільяр
ди років. І

Від тлумачення Біблії 
Дьюк перейшов до про
роцтв. Він віщує майбутнє 
з допомогою все тієї ж Біб
лії. Колишній астронавт на 
основі Біблії «довів», що 
експедиції «Аполлона» на 
місяць відправлялися і рані
ше. Це те місце, де йдеться 
про появу серед зірок яко
гось ррла. А місячна кабін/а 
доставлена «Аполлоном», 
мовляв, і називалася «Ор
лом»!

Чарлз із своєю дружиною 
Дороті живе тепер у Техасі. 
Колишній льотчик, колиш
ній астронавт, нинішній пол

ковник запасу і проповідник, 
а також власник фірми по 
продажу нерухомого майна, 
тлумачачи Біблію і проро
куючи з її допомогою, не цу
рається земних радощів, ша
нує бізнес і має солідний ра
хунок у банку. Звертаючись 
до пастви, Дьюк не пропові
дує миролюбства, не закли
кає «любити ближнього». 
Його проповіді за буквою і 
духом повністю солідаризу
ються з політикою ниніш
ньої вашінгто',н|ської адміні
страції. «Бог за могутність 
Америки» — невтомно про
голошує Дьюк. До речі, як
що вірити астронавту-пропо- 
віднику № 2, то бог також 
виступає за те, щоб космос 
заселявся поспіль американ
цями...

Такий імперіалізм
У видавництві «Полит-

здат» тиражем 300 ти
сяч примірників вийшла 
брошура з серії «Воло
дарі капіталістичного сві
ту» — «Мафія по-япо- 
нськи». її автор — ві
домий журналіст В. Я. 
Цвєтов.

У брошурі розвінчує
ться злочинницька діяль
ність японського гангсте
рського синдикату «Яма- 
гуті гумі» та йому по
дібних. Так, зокрема, 
дізнаємося, що по чис
лу учасників ця органі
зація злочинців не по
ступається найбільшому 
в Японії електронному 
концерну «Мацусіта де
які», її прибутки не на
багато менші від при
бутків однієї з найбіль
ших у світі автомобіль
них фірм «Тойота».
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