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КОМСОМОЛЬЦІ І МОЛОДЬ!

БЕЗУСТАННО

ОВОЛОДІЙТЕ ЗНАННЯМИ, КУЛЬТУРОЮ, ПРО
ФЕСІЙНОЮ МАЙСТЕРНІСТЮ!

ПРИМНОЖУЙ

ТЕ РЕВОЛЮЦІЙНІ, БОЙОВІ Й ТРУДОВІ ТРА
ДИЦІЇ ПАРТІЇ І НАРОДУ!
ХАЙ ЖИВЕ ЛЕНІНСЬКИЙ

КОМСОМОЛ —

БОЙОВИЙ ПОМІЧНИК І НАДІЙНИЙ РЕЗЕРВ
ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА
КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО

КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ!

КОМІТЕТУ
ІНСТИТУТУ

(ІЗ ЗАКЛИКІВ ЦК КПРС).

№ 33 (190)

У дусі
вимогливості
16 ЖОВТНЯ відбулися
звітно - виборні партій
ні збори інституту.
їх
учасники
одностайно
схвалили курс партії на
пірискорени я
економіч
ного і соціального роз
витку країни,
підвів
щення
відповідальності
кожного за доручену
справу, на пошук таких
рішень, які б дозволили
забезпечити
техноло
гічний прорив у цілих
галузях народного гос
подарства. Відбулася ді
лова зацікавлена розмо
ва про дальше пол іпшеня учбово * виховно
го процесу, про внесок
вчених у розвиток нау
ково - технічного прог
рес” підвищення рівня
наукових розробок,
їх
швидше
впровадження
у виробництво, про ще
невирішені проблеми.
Докладний звіт Із збо
рів буде опубліковано в
наступному номері газе
ти.

Виходить раз
на тиждень

П’ятниця, 18 жовтня 1985 року.

|

СХВАЛЮЄМО
Студенти,
викладачі,
співробітники
з вели
ким інтересом
ознайо
милися з
доповіддю
Генерального секретаря
ЦК КПРС М. С. Горба
чова на черговому Пле
нумі ЦК КПРС.
Пле
нум обговорив проекти
нової редакції Програ
ми КПРС, змін у Ста
туті КПРС,
Основних
напрямів
економічного
і соціального розвит

ку СРСР на 1986—1990
роки і на період до
2000 року,
доповіді у
цих питаннях Генераль
ного
секретаря
ЦК
КПРС М. С- Горбачо
ва і схвалив ці важли
ві документи.
ЦК КПРС
підкрес
лює, що
робота
по
обговоренню, пропаган
ді та роз’ясненню прое
ктів
нової
редакції
Програми
партії, змін

ВСІМ СЕРЦЕМ

у Статуті КПРС, Основ
них напрямів
повинна
мати діловий, конструк
тивний характер, тісно
пов’язуватися
з вирі
шенням конкретних по
точних і перспективних
завдань, які стоять пе
ред трудовими
колек
тивами. В центр уваги
необхідно поставити пи
тання інтенсифікації ви
робництва,
прискорен
ня
науково-технічного

прогресу, посилення ре
жиму економії,
підви
щення
організованості
і дисципліни на всіх ді
лянках,
вдосконалення
стиілю роботи. Важливо
забезпечити
активну,
заінтересовану
участь
в обговоренні передз’їздівоьких документів ко
муністів і безпартійних.
Добиватися, щоб кож
на радянська людина
добре знала
програмні

цілі і завдання
партії,
смисл нашої
внутріш
ньої і зовнішньої полі
тики, глибоко розуміла
об’єктивну необхідність
істоТнаго
пршко ренн я
соці ально-економ ічного
розвитку суспільства як
основи підвищення доб
робуту народу, зміцнен
ня могутності соціаліс
тичної Батьківщини, її
успішної
боротьби за
мир та безпеку народів.

Школою комунізму назвав
Володи мир Ілліч Ленін професійні ^ спілки.
Профспілкова організація Вінницького політехнічного інституту в своїй діяльності головну увагу зосереджує на по ліпшення навчально - виховного проце
су наукових розробках, зміцненні тру дової дисципліни, організації дозвілля
тощо.
На знімку: член президії профкому інституту А. М. Зарічний
проводить
заняття з профактивістами вузу.
Фото Р. Кутькова.

НА МАГІСТРАЛЬНИХ ШЛЯХАХ ПРОГРЕСУ

„Аукціон збирає

умільців

XXVII з'їзду КПРС—гідну зустріч!

ВИХОВУВАТИ РИСИ
НОВОГО, ПЕРЕДОВОГО
Партія
сформулювала
концепцію
прискорення
соціально
економічного
розвитку країни на базі науково-тех
нічного прогресу- Мова йде, як відмі
чалось на квітневому (1985 р.) Плену
мі ЦК КПРС, не просто про підви
щення темпі® зростання
народного
господарства, а
по-справжньому про
революційні перетворення,
спрямова
на на швидше просування вперед.
Питання інтенсифікації виробництва,
прискорення
науково-технічного прог
ресу все більше постають у центрі ува
ги всього вузівського колективу. Нові
завдання зобов’язують глибше вника
ти в економіку, наполегливо шукати
шляхи і засоби, які ведуть до швидко,
го підвищення її ефективності. При
цьому активно належить вже сьогодні
реалізовувати висунуті завдання.
Прискорення
соціально-економічного
розвитку нашого
суспільства вимагає
психологічної перебудови кадрів, всіх
працівників у дусі сучасних вимог,
вироблення у них бажання і вміння
мислити і трудитися по-новому. Ни
нішній рік не лише завершальний рік
одинадцятої п’ятирічки, а рік активної
реалізації* рішень квітневого (1985 р-)
Пленуму ЦК КПРС, висунутої ним
програми
соціально-економічного роз
витку країни, вищий зміст якої — нев
пинне підвищення народного добробу
ту, поліпшення всіх сторін життя ра
дянських людей, створення сприятли
вих умов для гармонійного
розвитку
особистості. Ось чому тепер, як ніколи
раніше, необхідно робити наголос на
розв’язанні вузлових
проблем, підви
щенні діловитості, подоланні тяги до

Ц|иа , коп

старих методів керівництва, на рішуче
поліпшення роботи, приведення її у
відповідність з вимога/ми сучасного
етапу розвитку суспільства.
Порівняно швидку віддачу можна
одержати, якщо привести в дію орга
нізаційно-економічні і соціальні резер
ви, в першу чергу активізувати людський фактор, домогтися того, щоб кож
ний на своєму місці працював творчо,
активно, з повною віддач(ею.
Наша партія,
радянський
народ
активно
готуються до
наступного
XXVII з’їзду КПРС, який стане новою
етапною віхою у розвитку країни. На
його обговорення у відповідності з
рішеннями квітневого (1985 р.) Пленуму Центрального Комітету партії ви
носяться першочергової ваги питання,
які відповідають характерові нинішньо,
го періоду,
новизні і масштабності
завдань, які постають перед суспільст
вом.
На розв’язання нових завдань мобі.
лізовують нас Закли/ки ЦК КПРС до
68-ї річниці Великої Жовтневої соціа
лістичної революції.
— Комуністи! Будьте в авангарді
всенародного руху за прискорення со
ціально-економічного розвитку країни!
— Радянські вчені! Ви перебуваєте
на передовій лінії боротьби за приско
рення
науково-технічного
прогресу!
Країна чекає від вас нових науковотехнічних розробок високої ефектив
ності!
— Комсомольці і молодь! Безустан
но’ оволодівайте знаннями, культурою,
професійною майстерністю!
Примножуйте революційні, бойові Й
трудові традиції партії і народу!

— Один... Два-.. Три...,
-т- молоток у руці ве
дучого «Аукцієїну» вос
таннє вдарив по столу.
— Приймається
ідея
Олександра Агафонова.
Оголошую
наступний
номер програми: запро
понуйте зручний і економічний спосіб транс
портування комплектую
чих деталей.
Так
проходив
кон
курс
технічних ідей
«Аукціон—85» у виробничому об’єднанні «За
вод імені В. О. Малишева». В залі зібрали
ся кращі молоді вина
хідники і
раціоналіза
тори, студенти. Багато
хто прийшов з уже ,го
товими. ідеями і наіть
ескізами. Компентентне
жюрі напередодні відіб
рало по кожному номе
ру програми
найбільш
цікаві
пропозиції,
з
якими учасників знайо
мить ведучий. Ал£ не
мало з них тут же
спростовувалися. Неви
мушена атмосфера, дух
змагання породили пря
мо в залі немало нес
подіваних
ідей, таких,
яіс
задум
інженера
О- Агафонова:
налаго
дити оперативний зв’я

зок майстрів складаль
ного
конвейєра і пра
цівників складів з до
помогою
мініатюрних
приймально-передаваль
них пристроїв. На його
думку, так
набагато
скоротиться час на за
мовлення потрібних де
талей.
Широке
обговорення
технічних ідей набагато плодотворніше,
ніж
оцінка їх при закритих
дверях, як
було рані
ше. Працює принцип:
одна голова
добре, а
дві — краще. На пов
ну
силу
використо
вуються
властиві мо
лодим
СМІЛИВІСТЬ МИС;
слення, критичне став
лення до загальновиз
наних
авторитетів.
І
ось результат: у ході
таких творчих
обгово
рень народилось 70 ра
ціоналізаторських
про
позицій з економічним
ефектом, який планує
ться в сотні тисяч кар
бованців.
У програму конкурсу
виносили проблеми дос
тавки
верстатів, дета
лей
і
заготовок —
традиційно вузьке міс
це виробництва.
Зда
валося б, що може бу

Новини
«РОМАНТИК»
Мільйонний
магнітофон
«Романтик» зійшов з кон
вейєра Петропавловського
заводу. Нинішня
модель
апарату вигідно
відрізня
ється від попередніх.
За
пропозиціями покупців по
ліпшено зовнішній вигляд

ти
простіше — поста
вити
устаткування на
складі нової техніки і
в міру
потреби вида
вати його- Але раніше
цілий день витрачався,
щоб виконати замов
лення одного
цеху, і
от молоді інженери на
комн^отері розрахували
оптимальну схему роз
міщення
устаткування.
В результаті
зникла
нервозність у роботі,
цехи швидко одержують
потрібні їм
верстати.
Не один спостерігав,
як важко в цехових
кладових знаходити пот
рібний
інструмент.
І
от запропонували скон
струювати механізовані
стелажі. Натисни кноп
ку на пульті — і пот
рібна чарунка сама до
тебе діідїїде.
Науково-технічною
творчістю активно зай
маються молоді трудів
ники ХТЗ, об’єднання
«Турбоатом», інших ве
ликих
машинобудівних
підприємств індустріаль
ного Харкова, студен
ти вузів міста* 3 цим я
мав змогу познайоми
тися, побувавши там.
К. ХОМЕНКОВ,
студент.

техніки

магнітофона, він став на
дійнішим в
експлуатації.
Тепер за (рік з конвейєра
виходить 120 тисяч сучас
них звукозаписних апара
тів.
ВСЮДИХІД для
МАЛЕНЬКИХ
справа
Іграшка
—

серйозна... Одна з них —
маленький святковий
ав
томобіль. Виготовляти цю
вертку
машинку
почали
виробничники виробїшчого
об’єднання «Норма», що в
Талліні, і другий Московсь
кий годинниковий завод,
який постачає
для
неї
пружинний двнгук.

18 жовтня ^85 року. • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

(■■■«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

ія2 стор

імені лялі

----- Ж ЇМ
Нещодавно
колектив
інституту урочисто про
воджав на дійсну вій
ськову службу своїх ви
хованців. Як і завжди
майбутнім воїнам були
вручені квіти, цінні по
дарунки, сувеніри.
Ви
кладачі І- співробітники,
батьки і однокурсники,
усі ті, хто прийшов на
проводи, зичили юнакам
м-іцного здоров’я,
на
казували вірно служити
любимій Вітчизні,
ово
лодівати навиками вій
ськової майстерності.
Студенти
Вінницько
го політехнічного інсти
туту — теперішні
за
хисники Вітчизни з чес
тю виконують свій свя
щенний обов’язок. Про
це свідчить
численна
пошта, т о надходить на
адресу інституту з вій
ськових частин.
Воло дим иір
Іванович
Мельник, — читаємо в
одному з листів, — слу
жить в Радянській Ар
мії з листопада 1983 ро
ку. З а час служби за
рекомендував себе дис
циплінованим і
трудо
любивим
воїном.
Він

відмінник бойової Т по
літичної підготовки, спеВціалііст першого^ класу,
нагороджений
знаком
і «Відмінник
Радянської
Армії», Почесною
гра
мотою підрозділу.
До призову в Армію
Володимир
Мельник
навчався на машинобу
дівному факультеті, був
в числі активістів.
У
своєму підрозділі
він
теж бере активну участь
в громадському житті.
Був секретарем комсо
мол ьської
ор га ніза ц ії,
нині кандидат . в члени
КПРС, веде велику ви
ховну роботу серед ком
сомольців підрозділу
і
неспілкової молоді. «Ді
лові і
організаторські
здібності товариша Ме
льника, — пише коман
дир підрозділу, — до
цільно використовувати
у справі військово - пат
ріотичного
виховання
студентської молоді».
Незабаром
Володи
мир Мельник знову сяде
за
стуленську
парту,
щоб продовжувати нав
чання У вузі.

З покладення квітів | до визволення рідного міста в
пам’ятника Герою
Радян неї влучила куля зрадника.
ського Союзу Лялі Ратуш Ім’я вірної дочки Батьків
ної почались торжества у щини тепер носить “голов
Вінницькому міському 4 па ний міський штаб піонерів,
лаці піонерів,
присвячені при якому сьогодні
пра
його п’ятдесятиріччю.
Ра цюють 255 гуртків. Ниніш
зом з
чеірвоногалстучною ні вихованці палацу — од
гвардією
вісімдесятих ро ні з ініціаторів створення
ків поклонитись пам’яті ро зеленого
поясу
навколо
весниці прийшли ветерани, Вінниці: юні
натуралісти
ЯКІ півстоліття трму
були вирощують розсаду рідкіс
Юніими тимурівцями, викі- них лікарських рослин, за
хідниками, артистами і для несених до Червоної книги,
яких захоплення
дитячих і висаджують у лісах, на
років стало справою всьо луках, в заплавах
річок.
го життя.
Юні дослідники і винахідЛяля Ратушна, одна
з** ник и
чле ни Ма лої ака
перших активісток Палацу демії наук, що діє на базі
піонерів, у роки
Великої нашого
інституту,
пра
Вітчизняної
війни
була цюють за завданням уче
сміливою розвідницею, учас них і науково - дослідних
■а
ницею Вінницького
під
пілля. За кілька днів до
Є. ЗАХАР’ЯШ.

Смійтеся на здоровая
СЕКРЕТ

СПЕЦ

ЗНІМ АЄТЬСЯ «НАЙМИЧКА»
вулиця з лозяними ти
нами, колодязьними жу
равлями на території
Музею архітектури і по
буту Української
РСР
Кіногрупа знімала
на
околицях міста та в де
яких селах Київщини
і на території заповід
ника
Печорська
лав
ра.
До весни наступного
року всі виробничі про
цеси щодо фільму пла
нується завершити.
У
переддень 172
річниці
з дня народження Т. Г.
Шевченка митці
пора
дують
шанувальників
музичного
мистецтва
новою стрічкою — опе
рою за
невмирущими
творами великого Кобза
ря.
І. ЧЕРНЯК.

Триває передплата на газети І журнали
Шалойні друз і! Про
довжуючи передплату на
1986 рік, редакція
ін
ститутської
багатоти
ражки відкриває сьо
годні на своїх
сторін
ках- заочну
читацьку
конференцію. Нам дуже
важливо знати
думку
своїх читачів, тих, хто
систематично читає на
шу газету, використовує
її публікації в
своїй
роботі, хто міг би ска
зати лам свою об’єктив
ну думку про окремі ма
теріали і рубрики в га
зеті і про творчі дороб
ки редакційного колек
тиву.
В своїй повсякденній
роботі колектив редак
ції керується рішеннями
XXVI з’їзду КПРС, на
ступних. Пленумів Цент
рального Комітету пар
тії. * '■ ■'
Газета прагне до все
бічного висвітлення жит
тя студентської молоді,
її
культурного
зрос
тання, організації доз
вілля
і ;іна.вчадьного ^
процесу! І в цих пошу
ках великою
підмогою
служать
ваші
листи,
поради і пропозиції.
Зараз, коли
форму
ються творчі плани на
майбутній рік, ми звер

таємось до вас, шанов
ні читачі, за порадою.
Перш за все хотілося б
знати вашу думку про
основні добірки { тема
тичні сторінки, про ок
ремі
матеріали,
що
друкувалися
протягом
нинішнього року,
про
полілрафічне оформлен
ня нашої газети.
Отже, просимо відпо
вісти на питання нашої
анкети тих, хто давно
читає багатотиражку, і
тих, хто тільки-но став
її читачем.
1.
Яким
темам
і
проб Демам,
на
вашу
думку, газета
повинна
приділити більше уваги
в 1986 році?

2. Про яких людей і
які події ви б хотіли
прочитати або написати
самі до газети?

ДОСВІД

— Чи ти знаєш,
як багато
Мамі років, Вово?
— Не скажу,
бо навіть тато
Знає лиш частково.

Молодіжний кінозал

На студії
«Укртеле зайняті
Саме це й спонукало
найкращі спіфільм закінчилось
зні Мваки: 3. Гайдай, М. Литреж исер а
«Укр телеф імання двосерійного ко
льму»
Романа Олекс івиїненко Вольгемут,
льорово го тедев із ійя ого
ва, оператора Валерія
І. Патоірженський.
Гордієнка та диригента
фільму ■ опери
«Най
Жителі
сибірського
мичка»
за
мотивами
театру народного ар
міста і поранені воїни,
шевченківських
творів.
які лікувались в місце тиста УРСР Івана ГомЦе одна з кращих опер
вих госпіталях, в тому
кала відновити оперу
відомого
українського
для широкого кола те
числі чимало українців,
радянського
компози
нову роботу киян прий леглядачів.
До створення фільмутора Михайла Веркиїв няли дуже тепло і ви
ського, над якою він соко оцінили її.
опери залучено акторів,
працював з перервами з
коровий колектив, сим
Після визволення.. Ук
1939 по 1943 рік.
раїнської РСР від фа фонічний
оркестр стоУперше опера
про шистських
загарбників Vличного оперного теат
звучала Ще в неспокій 1944 ірсжу театр повер ру імені Т. Г. Шевчен
ний воєнний час — *у тається "до рідного міста* ка. Ут головній ролі ви
листопаді 1943 року на
і відкриває сезон саме
ступила' народна арти
оперою «Наймичка». "По стка .У РСР,
сцені одного з театрів
лауреат
Іркутська, де в той час
ступово
репертуар те премії $ імені Чайковсьперебув а в
Київський
атру
поповнювався
і кого Лідія; Забїляста.
оперний театр. Над но змінювався,
останнім
Знімальній групі зна
вою постановкою тоді з часом місце
«Наймич добилися білі селянські
з а хоп леям я м пр а цюва л а
ки» зайняли нові спек хати
під
солом’яною
вся трупа. У ній були таклі, .
стріхою ,.! ціла сільська

3. Ваші
зауваження
щодо
поліграфічного
оформлення
багатоти
ражки. Коли . вам дос
тавляють її?
*'—і------------ ----------------

~~
Зараз
завершується
передплата на періодику
1986
року.
Шановні
дірузї, чи не забули ви

разом з іншими видан
нями
передплатити
і
нашу інститутську
ба
гатотиражку? С Перед
плата приймається ред
колегією газети, оформляється також в комі
теті комсомолу інститу.
ту. Передплатна ціна на
рік 50 копійок. Передплатити багатотиражку
можна особисто, і колективио, тобто по кілька номерів на колектив.

ДО УВАГИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ
Відкрита передплата на новий центральний що
місячний громадсько-політичний і науково-попу
лярний журнал
«ТРЕЗВОСТЬ И КУЛЬТУРА»
Його індекс 70987. Вартість одного номера 40
коп. Передплатна ціна на рік 4 крб. 80 коп.
Журнал розрахований на широке коло читачів.
Він покликаний сприяти антиалкогольному руху в
країні, утвердженню в побуті нових традицій і зви
чаїв, що виключають вживання спиртного, яскраво
і різнобічно висвітлювати досвід трудових колек
тивів, громадських організацій в сфері комуністка
ного виховання, проблеми зміцнення трудової дис
ципліни,.. організації змістовного дозвілля трудящих.
Передплату** приймають всі агенства і відділен
ня «Союздрук», поштові
відділення,
листоноші,
громадські розповсюджувачі преси.
Запрошуємо всіх бажаючих зробити передплату
на нове видання.
Обласне агенство «Союздрук».

ратушної

— Ця робота
вкрай складна
Тим, що,
■І
крім терпіння,
Усебічного
' вона
Вимагає
вміння
Як насуне море
справ,
Не дасте їм
ради...
— Дам, бо вже я
поміняв
Сорок дві посади!
ЗБАГНУВ
— Щоб здоров'я
підкріпити, —
Радить Жорику
Му сій, —
Треба босому
ходити,
Особливо по росі.
— От, а я не міг
збагнути,
Чом це завжди в
такі дні,
Коли я проснуся
взутий,
Голова болить мені.
ДАЙ ЗНАТИ
— З поцілунком, —
каже Жанна, —
До заручин
почекаймо.
— Як заручишся,
кохана,
Сповісти мене
негайно.

Не купуй мені
доки

ВІН

«За инженерньїо кадрьі» — орган парткома, ректорате, проеркомов,
комитета ЛКСМУ Вннницкого политохнмноского института.
інницька обласна
управління у справах
поліграфії і книжкової торгівля и. Вінниця, ауя. Київська, 4.
вінницька
обласна друкарня управління
справах видавництв.
видавництв

У ВОРОЖКИ
— Візьмеш ти
жіночку вродливу.
Розумну і не
вередливу.
Двох діток матимеш
від неї...
— А як позбутися
цієї?
ОБМІН
Нам батьки —
машину,
Ми батькам —
дитину.
ЛИСТ СИНА-СТУДЕНТА.
Милий тату,
рідна ненько,
Я пишу вам
неспроста,
Бо від вас уже
давненько
Не отрушую . листа.
Тож турбуюсь,
чи здорові,
,Як живе уся
рідня,
Чи ще доїться
корова,
Чи велика вже
свиня.
А щоб доказ мав
на місці,
Що щасливі ви
вповні.
То карбованців зо
двісті
Вишліть поштою
мені.
Р. СОЛОНЕВСЬКИИ.

ПІДТЯЖОК,

не закінчить інс

титут.

— Чоловіки?
Та всі вони
Однакові. Ти ще,
не знаєш...
— Тоді, будь ласка,
поясни,
Чому так часто їх
міняєш?

Редактор
С. ДЖЕДЖУЛА.
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