Правди і надії маніфест
Які розкрито далі перед нами!
Яких доріг звитяжна крутизна!
В чітких рядках партійної Програми
Ні, то не просто карбування літер,
Нового віку чується весна.
Не з товщі многотомної слова,
Це звідси нам в обличчя — Жовтня вітер.
І будить світ «Авророю» Нева.
Це звідти сяють Ленінові очі —
Безмежжя сонця, честі,'доброти,
Такі несхибні і такі пророчі:
Під їх рентгеном не зігнешся ти?
Ні, це не просто аркуші газетні,
Не просто чийсь красиво-мудрий жест:
Це — віра, подарована планеті,
Це — віра, подарована планеті,
Це Правди і Надії Маніфест!
Людських умів негаснуче горіння,
Що нарекли рабів — товариші!
Залежить світ від нашого стремління,
Від якості роботи і душі.
День завтрашній — у кожного в долонях;
ІЦо, друже мій, для нього ти припас?
Залежить світ від праці і безсоння,
Від людяності кожного із нас,
Не допустити ядерної драми,
Щоб спопеліла нииа золота!
У розділах партійної Програми
Читаю людства зоряні літа.
Ніна ГНАТЮК,
член Спілки письменників СРСР м, Вінниця.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯІ

А ІП Ж Є Н Є Р Н І
Газета видається
з лютого 1981 року.

ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ
КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ
Виходить раз
на тиждень

Інститутська
панорама:
под ії, факти

ВЕРЕДИШ
Все ближче XXVII з’їзд КПРС, і де
далі напруженіше працює колективна
думка партії, народу. Головна наша
турбота сьогодні — прискорення про
сування країни
вперед на
всіх
важливих напрямах. Цьому і сприяти
ме загальнопартійне, всенародне обго
ворення проектів передз’їздівських до
кументів, схвалених жовтневим (1985 р.)
і іленумом ЦК КПРС.
У пресі опубліковано проект Стату
ту Комуністичної партії
Радянського
Союзу (з пропонованими змінами). Як
і проект нової редакції Програми КПРС,
його мають всебічно розглянути на пар
тійних зборах.
Характер змін у Статуті викликаний
часом. Масштабність, глибина і склад
ність розв’язуваних як внутрішніх, так
і зовнішньополітичних завдань ставлять
нові, вищі вимоги до рівня партійного
керівництва, настійно диктують необ
хідність оволодіння новими підходами
до всієї партійної роботи. Це, природ
но, не може не відобразити Статут КПРС
— основний закон партії, кодекс життя
комуністів.
Пропоновані зміни враховують нагро
маджений досвід партійного будівницт
ва, побажання комуністів, приводять
вимоги діючого Статуту у відповідність
з проектом нової редакції Програми
КПРС. Між цими документами — пря
мий, нерозривний зв’язок. Якщо Прог
рама — це, говорячи ленінськими сло
вами, «коротка, ясна і точна заява всьо
го чого партія добивається і за що вона
бореться», то Статут — «спільне рішен
ня відносно форм і норм партійної ор
ганізації», «спільно прийняті правила
організації...» Тим самим гарантується
єдність ідейних і організаційних основ
партії, теорії та практики.
Створена В. І. Леніним, КПРС прой
шла славний шлях. Під її керівницт
вом склалася й постійно міцніє соціаль
но-політична та ідейна єдність багатона
ціонального
радянського суспільства.
Гідно виконуючи місію випробуваного
бойового іавангарду радянського наро
ду, ядра політичної системи, керівної і
спрямовуючої сили суспільства, партія
визначає генеральну перспективу роз
витку країни, надає боротьбі за торжес
тво комуністичних ідеалів організоваваності, планомірності й цілеспрямова
ності. З зростанням м а с ш т а б і в ,
ускладненням творчих завдань законо
мірно зростає її керівна роль, а значить,
і відповідальність перед суспільством,
народом.
Принциповий
смисл
пропонованих
змін у Статуті полягає, з одного боку,
в дальшому розширенні внутріпартійної
демократії, розвитку ініціативи й актив
ності комуністів, усіх організацій пар
тії; з іншого — в підвищенні їх відпо
відальності за долю спільних справ. Чим
різноманітніше внутріпартійне життя,

кадри

глибший демократизм при
вирішенні
ключових питань — від прийому в пар
тію до кадрової політики, тим сильні
ший і ефективніший вплив партії на
всі суспільні процеси.
КПРС, говориться в опублікованому
документі, будує свою роботу на основі
неухильного
додержання
ленінських
норм партійного життя, принципів демо
кратичного централізму, колективності
керівництва, всебічного розвитку внут
ріпартійної демократії, творчої актив
ності комуністів, критики і самокритики,
широкої гласності.
Ставши нині партією всього народу,
КГІРС за своєю класовою суттю, ідео
логією була і залишається партією ро
бітничого класу, іому вона вважає неоохідним, щоб у її соціальному складі
робітники мали провідне місце.
Проектом . повніше і різноманітніше
сфор^іульоваш
обов'язки
комуніста.
Кожен з них зобов’язаний твердо й не
ухильно втілювати в життя генерали
ну лінію і дерективи партії, організову
вати трудящих на здійснення її політи
ки, бути прикладом сумлінного, творчо
го ставлення до праці, високої органі
зованості та дисциплінованості. Він по
винен наполегливо добиватися підвищен
ня ефективності виробництва, неухиль
ного зростання
продуктивності праці.
Від нього вимагається всюди утверджу
вати притаманний соціалізмові принцип
соціальної
справедливості,
виявляти
скромність І порядність, чуйність і\ ува
гу до людей, бути зразком у поведін
ці, громадському та особистому житті.
Пропоновані зміни у Статуті служать
зростанню авторитету, звання і значен
ня члена партії, його честі та ролі полі
тичного борця, організатора^ мас.
Проект вводить у Статут новий роз
діл: «Партія і державні, громадські
організації». Тут уточнено й розвинуто
основні принципи партійного керівни
цтва різними ланками нашої політичної
системи. Кожна з цих організацій пок
ликана в повному' обсязі здійснювати
свої функції, а партійне
керівництво
ними повинно відзначатися чітко вира
женим політичним характером. Дублю
вання, підміна, вольові рішення є не
допустимими. Треба енергійніше' утвер
джувати ленінські принципи і методи
керівництва, ленінський стиль у роботі,
сміливіше викорінювати будь-які проя
ви консерватизму, казенщини, бюрокра
тизму, поліпшувати перевірку виконання.
Немає сумніву, що загальнопартійне
обговорення назрілих уточнень у Ста
туті КПРС ще більше збагатить його но
вими положеннями і висновками, спри
ятиме організаційному зміцненню КПРС,
посиленню дієвості партійного керівни
цтва.
О. АЗАРОВ,
секретар парткому інституту.

П’ятниця, 15 листопада 1985 року.

Студенти, викладачі і
співробітники інституту,
як і весь радянський на
род, з великим інтересом
вивчають проект Основ
них напрямів економічно
го і соціального розвит
ку СРСР на 1986 — 1990
роки і на період до 2000
року. Особливу увагу їх
привертає четвертий роз
діл про прискорення на
уково-технічного прогрес у і розвиток науки.
Проект Основних нап
рямів вивчається на політінформаціях, в систе
мі партійної і комсомо
льської політосвіти, нав
чальних курсах з суспі

льних

ДИСЦИПЛІН.

Минулої середи відбу
лись підсумкові
збори
комсомольського активу
інституту. Із ЗВІТНОЮ до
повіддю про роботу ко
мітету комсомолу
за
1984—85 навчальний рік
виступив секретар комі
тету комсомолу
Олек
сандр Пінчук.
Про роботу «Комсомо
льського прожектора»_за
звітний період відзвіту
вав начальник «КП» В.
Корнієнко.
Вчора в актому залі
Інституту перед студен
тами і викладачами вис

Ціна 1 коп.

тупив член Спілки жур
налістів СРСР І. М. Пав
ленко, який
прочитав
лекцію Про міжнародне
становище СРСР.
Вінницька обласна ра
да по туризму, міський
туристський клуб «Мер
курій» запрошують зав
тра в готель «Поділля»
усіх любителів мандрі
вок на вечір-зустріч.
В програмі вечора-розповіді про цікаві турист
ські маршрути нинішньо
го року,
демонстрація
слайдів і фільмів, тури
стські пісні. Початок о
19-й годині.

Трибуна для всіх: актуальні питання

ЧИ МОЖЕ БУТИ ІНАКШЕ?
Відбулася конференція на виручку по вищій ма
тематиці, .фізиці, опору
на тему: «Прискорення
науково-технічного про матеріалів. Особливо тут
гресу — завдання що відзначився Сергій Биденної важливості»
у зимов. Взаємна допомо
групі 2ААГ-81. Слухаю га, самокритика, робота
чи студентів, я отрима по згуртуванню колекти
ву, постійна увага до гру
ла велике задоволення.
Спостерігаю, як уважно' пи деканату, завідуючо
го кафедрою автомобі
стежить група за ходом
лі і автомобільне госпо
думки І.
Швидкого.
Його виступи
люб дарство тов. Сапона, то
вариське розуміння, я б
лять слухати і на поі
літінформаціях. Ігор пос сказала, інтелігентне
тійно слухає радіо, ди терпляче ставлення до
молодих з боку їх наста
виться програму «Час»,
вника доцента тов. Качитає періодику, журна
шина, нарешті, самови
ли. Це сприяє розвитко
ховання кожного, — все
ві політичної культури,
це посприяло створити
логіці абстрактного мис
нерами, але й зразковилення, а також здатності
передавати набуті знан у групі здоровий мора
льний мікроклімат.
ня іншим. Його виступи
Треба сказати, що спо
проникнуті переконаніс
чатку група була важ
тю, вони запальні і дис
кою, у ній панувало ба
кусійні. Ось і зара3 ува
гато протиріч. Були тут
жно слухають його роз
думи однокурсники. Во , і пропуски, групові зри
ни ж, однокурсники,
і; ви занять, стежка вела й
допомагають йому фор до медвитверезника, від
рахувань з інституту.
муватися як особистості,,
як майбутньому інжене
І ось дивлюсь я на цих
молодих людей і думаю,
рові. Постійну підтрим
як вони подорослішали,
ку він одержує від на
як розвинулось у них
ставників,
викладачів
почуття обов’язку, відпо
. суспільних і спеціальних
відальності, які у них
дисциплін.
Наприклад,
зрілі судження. Думає
не раз товариші по групі
допомагали Ігорю поба
ться, багато з них буде
чити окремі
негативні
не лише хорошими інже
вчинки молодих людей,
нерами, алей зразкови
що передалися їм з ди
ми керівниками ідейнотинства, такі, як скажі
виховної роботи у КОЛЄ"
мо, егоїзм,
зверхність.. тетивах. Більшість сту
Він правильно сприймає:
дентів непогано оволоді
критику, прагне працю ли мистецтвом і навика
вати над собою. Так мо
ми
цолітінформатора.
жна сказати і про бага
Хотіла б у зв’язку з цим
тьох інших його одноку
назвати прізвища Г. Алярсників.
б ’єва,
І. Боровецького,
Ю, Бевза, С. Бортника,
По-товариськи
щиро
С. Михайлова, В. Томкіставляться до Ігоря ста
на, Є. Тичинського, С.
рші за віком студенти,
Черновала, С. Хохлова,
які вже відслужили в
інших
армії. Це. — І. Борови- . М. Яків’юк, та
студентів курсу.
Доці
цький, А. Сторожук, Д.
льно тут відмітити, що
Радковський, С. Хохлов,
практика проведення що
М. Яків’юк,
активісти
денних політінформацій,
групи, її лідери, котрі
запропонованих
партза п’ять років навчання
комом, цілком себе вип
багато допомогли тим,
равдала. Вона привчила
хто влився у студентську
студентів щоденно сте
сім’ю після школи. А ті,
жити за подіями у світі.
в свою чергу, прийшли

Але виступати виклада
чеві у якості політінформатора, як мені здаєть
ся, не варто, бо це фор
мує у студента потребу
подавати йому все гото
веньке, позбавляє його
можливості самому від
чути смак власного вис
тупу. Адже відомо, що
лише шляхом пошуків і
помилок людина набуває
навиків. У школі
вже
багато років учні висту
пають в ролі політінформаторів, то.чому не поз
бавляти такої можливо
сті студента, вже більш
зрілої людини? Час ви
магає, щоб цю роботу
поставити на належний
рівень з першого курсу,
а вже на четвертому і
п’ятому формувати сту
дентів як доповідачів і
лекторів.
Але вернімося на кон
ференцію. Ось на ній ви
ступає комсорг групи В.
Томкін, говорить грамо
тно, толково, багато вив
чив літератури, партій
них документів. С. Бор
тник і А.
Вдовиченко
висвітлили тему «Роль
машинобудування у зді
йсненні науково-техніч
ного прогресу», вони син
тезували знання суспіль
них і спеціальних дис
циплін, навели
багато
прикладів з розвитку віт
чизняного машинобуду
вання, Юрій Бевз викли
кав групу на дискусію з.
питань особистих якостей
нинішнього інженера
і
інженера в ідеалі.
Але щоразу залишаюся
радою за те, що ставля
ться вони самі до себе
самокритично. На кон
ференції вибачився
В.
Гелемба, що прийшов не
підготовлений.
Відпові
дальна людина і раптом
таке! Відклав до остан
нього дня, потім поспі
шив у читальний зал, а
там, виявилось, не змог
ли забезпечити відпові(Закінчення на 2-й стор.).
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----------------Трибуна для всіх
(Закінчення. Початок мків, профорг Іван Борона 1-й стор.).
вецький уже зараз оріє-.
дною літературою. Дові нтують студентів .на ак
ряючи студенту, я все ж тивну
підготовку до
перевірила, чи насправ складання
державного
ді читальні зали учбо екзамени з наукового ко
вих корпусів не взмозі мунізму, захисту дипло
були надати допомогу. ма. Нагадують однокур
Виявилось, що в жодно сникам, що їм належить
му а них не оформлено, бути учасниками реаліза
тематичної виставки літе ції економічної і соціаль
ратури, яка стосується ної програми партії. Нині
питань прискорення на студенти вивчають про
уково-технічного прогре ект програми КПРС, ін
су. Коментарі, як
ка
ші партійні документи.
жуть, зайві.
Приємно, що з випус
І я ось вже вкотре пс
кників 4—5 груп 1981
вертаюсь до групи
року секретарем коміте
ААГ-81, ніяк не можу ту комсомолу на заводі
обійти мовчанням таку залізобетонних конструк
життєво важливу проб цій у Гнівані обрано Се
лему, як самоврядуван ргія Гончарука, Євгеній
ня. Староста Сергій Хох- Дрозд — комсорг
на
лов, комсорг Віктор То- ВЗРТА, Михайло Іваси-

З лав армійськихдо лав студентських

шин — парторг
цеху
цього ж
підприємства,
Еміл Пермут — голов
ний технолог МогилівПодільського машинобу
дівного заводу, Анатолій
Андрущишин, що труди
ться на одному з під- 1
приємств м. Хмільниць-*
кого та багато
інших
беруть активну участь в
ідейно-політичному жит
ті своїх колективів. Сту
денти, які у стінах вузу
зайняті громадською ді
яльністю, формують
у
собі політичну культуру,
класовий підхід до оцін-*
ки суспільних явищ, го
тують себе до справж
ньої роботи.
Г. ЛАСТОВСЬКА,

доцент кафедри нау
кового комунізму.

**А

Вечір інтернаціональної дружби
Вже традиційними стали зустрічі
студентів Вінницького політехнічного
інституту із школярами підшефної се
редньої школи № 23 м. Вінниці. Ось і
цього разу на вечір, присвячений 40-річчю ООН прийшли студенти-іпоземці
першого курсу радіотехнічного факуль
тету.
Святково
прибраний
актовий зал
школи був переповнений червоногалстучною юнню. Під урочисті звуки маршу і
дружні рукоплескання до залу входять
гості школи. Учасники клубу інтернаціо
нальної дружби виконують пісні, декла
мують вірші російською і англійською
мовами, зрозумілими
як для гостей,
так і для школярів. Стіни актового залу
ніби роздвигаються і перед присутніми
відкривається карта нашої неосяжної
країни Рад, яка сьогодні робить все
можливе, щоб зберегти мир на планеті,
не допустити мілітаризації космосу.

Гримлять заключні акорди маршу,
замовкає, хор клубу інтернаціональної
дружби. Один за одним підходять до
мікрофона гості школи-члени інтерклубу Махаді Ахмат (Чад), Аріунаа Цогбадрахин (МНР), Фаршах Гасай (Лі
ван), Аль-Джанайде Ахмад (Йорданія).
і
Кожен з них щиро дякував Комуністич
ній партії Радянського Союзу за те, що
їх прийняли на навчання в нашу країну,
схвалював проект нової редакції Прог
рами КПРС, закликав усіх присутніх в
залі боротися за збереження миру на
землі.
Зі словами щирої вдячності перед
гостями виступив
відмінник народної
освіти, директор школи Г. І. Поліщук.
Піонери і школярі оформили стенд про
цю незабутню зустріч.
О. ВОРОНЦОВ,
, викладач кафедри історії КПРС.

Діб лекторій
«Біля політичної карти
світу» — так називаєть
ся постійно-діючий лек
торій, що працює в Ле
нінській кімнаті гурто
житку № 5.
Викладачі кафедри іс
торії КПРС тт. Буличев,
Вальчук, Воронцов, Коротін, Семенов, Собченко, Левченко, Гопак, Карпова, Гушинець, Безуглий, Васюкова проводять
з студентами тематичні
вечори, вечори відпові
дей і запитань, організо

Віва, Сандіно, віва
Сандіно»—
Грізно, мов клятва,
живе
на устах.
Віва, Сандіно! —
на лозунгах, стінах,
свобода.
Віва, Сандіно! —
злітає, мов птах.
Небо високе, спрагле—
Віва, Сандіно! — як

вують дискусійні клуби
тощо.
Мета лекторію — до
помогти студентам, і осо
бливо іноземцям, глибше
вивчити і зрозуміти зо
внішню політику СРСР,
Конституцію Радянсько
го Союзу, права і свобо
ди
радянських лю
дей, вплив Великої Жов
тневої соціалістичної ре
волюції на сучасний ре
волюційний світовий про
цес, наш соціалістичний
спосіб життя, відносини

Г. БИСТРИЦЬКИЙ,
староста гр. 1РТ-85.
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Віва, Сандіно! — вирок
Сомосі,
віра у себе,
майбутнього знак.
Волі народ — о,
І
ніколи! —
не простить. К
Смерть чи Вітчизна! — 1
В
стискає кулак.
І
1
О. КАВУЧЕНКО.
1

ВАЖ ЛИВІ П РО Б Л Е М И
ли під рубриками «Наука у
вищій школі», «Застосуван
ня технічних засобів», «Ву
зька наука — виробництву».
У статті «Інтенсифікуйте
спідружність з виробницт
вом» професор Е. Красковський наголошує на таких
проблемах.
Він, зокрема,
вказує, що вузи покликані
брати безпосередню участь

кого. Він був
душею
всього нашого колективу,
завзятим гітаристом. Не
розлучною його супутни
цею під час дозвілля бу
ла пісня. Не розлучався
з не нею Ігор і в Армії. На
військовій службі Ігор
став класним спеціалістом-майстром
радіо-телеграфної справи. Повер
нувся хлопець додому
гвардії старшим сержан
том.
Пам’ятаю також про
води в Армію Олексан
дра Вдовиченка та Аркадія Шаповала. Радіс
ною була зустріч з ними
через два роки. Хлопців
важко було впізнати —

так вони змінилися
в
кращий, зрозуміло, бік.
Під час служби обоє заракемондували себе гра
мотними, дисциплінова
ними воїнами. Вони чітко
виконували покладені на
них обов’язки, неоднора
зово
заохочувалися
командуванням своїх ча
стин.
Колишній мій одноку
рсник Сергій
Малюта
теж служив в Армії, ви
конував свій інтернаціо
нальний обов’язок. Те
пер, як і всі інші, юнак
повернувся до студентсь
кої лави.
К. БАЛАКАНОВ,

студент.

Житлові права молодих спеціалістів

ШЗ ШШВИ ШІШ ШГ ЛИШШ

Вийшов десятий номер
журналу «Вестник вьісшей
школьї». У ньому представ
лені матеріали на теми ре
алізації Продовольчої прог
рами, реформи школи, учбо
вого процесу,
підвищення
кваліфікації спеціалістів, з
практики роботи кафедр
суспільних наук та інші.
Увагу привертають матеріа

Здається,
непомітно
пройшли два роки слу
жби у лавах Радянської
Армії студентів другого
курсу машинобудівного'
факультету. У
жовтні
цього року багато моїх
колишніх однокурсників
змінили
автомата
на
«дипломата».
За період служби хло
пці змужніли, набрались
міцного здоров’я, підви
щився їх моральний та
громадсько-політичний рі
вень.
Згадую, як два роки
тому ми всією групою
проводжали на військо
ву службу свого одно
курсника Ігоря Вінницьг?. •* *
Закінчується військова
служба і у
сержанта
Бориса Поліщука.
До
призова в Радянську Ар
мію він теж навчався на
машинобудівному факу
льтеті, був в числі акти
вістів. Ось як характе
ризує. Б. Поліщука
в
своєму листі на адресу
інституту командир під
розділу В. Гремецький:
«Сержант Б. Поліщук за
час служби в лавах Радяїнської Армії
заре-'
комендував себе дисцип
лінованим,
грамотним
воїном, довірену техніку
вивчив до рівня спеціа
ліста першого класу і
правильно її експлуатує.
Систематично займаєть
ся над підвищенням сво
їх політичних і техніч
них знань, вважається
кращим спеціалістом по
своїй військовій профе
сії

Юридична консультація

Радянського Союзу
з
країнами що розвивають
ся, реакційну суть агре
сивної політики інперіалізму тощо.
Слухачі лекторію про
слухають також
цикл
лекцій на тему націона
льно-визвольної бороть
би народів Африки і Ла
тинської Америки, вив
чатимуть
матеріали
XXVII з’їзду КПРС.

Віва, Сандіно!
заклик у бій.
Мрія гаряча і ратна
робота —
вже по роботі буденній
своїй.
Мілісіанос, мілісіанос—
лави одважних
зростають щодень.
В них монолітом
студенти й селяни—
кожен в строю
незборимім іде.

і» 2 стор

сЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ*

у вирішенні корінних проб
лем науково-технічного прог
ресу і на цій основі готувати
спеціалістів, здатних разом
з старшими колегами надій
но і результативно забезпе
чувати
наше просування
вперед. Доцільно підкрес
лити одну з надто важли
вих особливостей соціаль
ної ролі вузів, суть якої по-

У відповідності з пос
тановою Ради Міністрів
Союзу РСР від 15. 07. 81 р.
№ 677 «Про гарантії і ком
пенсації при переїзді на ро
боту в іншу місцевість» тру
дівники, що напраляються в
порядку розподілу на робо
ту в іншу місцевість і чле
нам сімей підприємства,
організації і установи, а у
випадках, передбачених дію
чим законодавством, — ви
конкоми місцевих Рад на
родних депутатів зобов’яза
ні при переїзді виділяти по
за чергово житлове примі
щення.
Положенням про міжрес
публіканський, міжвідомчий
і персональний розподіл мо
лодих спеціалістів, що за
кінчили вищі і середні спе
ціальні учбові заклади, затвердженним
Держпланом
СРСР, Міністерством вищої
і середньої спеціальної осві-

ти СРСР і Держкомітетом
СРСР по праці і соціальних
питаннях 22 липня 1980 ро
ку погодженого з Міністер
ством юстиції СРСР і вве
деним в дію з 01. 09. 80 р.
передбачено,
що
молоді
спеціалісти повинні забезпе
чуватися ізольованим житло
вим приміщенням, на корис
тування яким з ними заключається договір житлового
найму. Місце в гуртожит
ку є тимчасовою
мірою
забезпечення молодого спе
ціаліста житлом. Тому ви
пускник вищого чи серед
нього навчального закладу,
направлений на роботу у
відповідності
з рішенням
комісії
по персональному
розподілу молодих спеціа
лістів, має право на поза
чергове отримання житло
вого приміщення у вигляді
окремої квартири або кімна
ти. Це право за молодим

лягає ось у чому. Матеріа
льне багатство країни, здо
буте трудом народу, зростає
за об’єктивними законами і
стає надбанням суспільст
ва. Як мовиться, все зали
шається людям. Що ж сто
сується знань, уміння, вихо
ваності (у широкому розу
мінні цього слова), то вони
просто так, генетично, не
передаються. Кожне поко
ління зобов’язано виробити
їх в собі у процесі трудової
діяльності. Саме в цьому
полягає найважливіше зав
дання системи освіти в пі

лому і вузів зокрема. З чим
прийде молодий спеціаліст
на виробництво, яка ж
життєва і ідейна позиція,
творчий настрій, чи стане
він активним борцем і про
довжувачем великої справи
партії чи перетвориться в
обивателя, споживача сус
пільного достатку, — все
це у великій мірі залежить
від вузівської «сівби». У цих
питаннях велика роль істо
ричної спадкоємності, тра
дицій і укладу життя самого
вузу.
Т. КРАВЧЕНКО,

«За инжерньїе кадрьі» — орган парткома, ректора та. профкомов, комитета Л КСМ У Винницкого полите хнического инетитута.
Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфії і книж кової торгівлі; м. Він ниця, вул. Київська, 4.

спеціалістом зберігається і
в тому випадку, якщо при
переїзді у вигляді тимчасо
вої міри забезпечення жит
лом йому буде виділено міс
це в гуртожитку.
Право молодого спеціа
ліста на позачергове отри
мання житлового приміщен
ня закріплене і в Житло
вому кодексі УРСР. Згідно
ст. 46 цього кодексу грома
дяни, які користуються цим
правом, включаються в окре
мий список.
Постановою Ради Мініст
рів СРСР від 15. 07. 81 р.
№ 677 не передбачено пільг
всім молодим спеціалістам.
Пільгами користуються ли
ше ті, хто направляється на
роботу в іншу місцевість.
Молоді
спеціалісти, що
одержували
стипендію за
рахунок підприємств і орга
нізацій, при розподілі зви
чайно направляються на ті
ж підприємства чи органі
зації звідки були направлені,
а тому правом на позачер
гове одержання
квартири
не користуються. Виключеннням з цього правила є для
тих, хто до направлення на
навчання проживав в гур
тожитку або на арендованій
(найманій) квартирі.
М. ВЕСЕЛОВ,

старший

юрисконсульт.
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