ГВОЯ МАЙБУТНЯ РОБОТА

р ОДІ й доводити,
що
-1* соціалістичне змагання
є одним з найпотужніших
важелів прискорення, під
несення творчої активності,
дальшого руху вперед. На
цьому неодноразово наголо
шували і X X V II з ’їзд КПРС,
і останні Пленуми
нашої
партії. Завдання полягає в
тому, щоб трудове супер
ництво постійно вдоскона
лювалося,
набувало сили,
активності й популярності.
Виходячи з цього, профком
інституту здійснив цілий ряд
заходів. Можна похвалитися, скажімо, тим, що більше ніж удвічі зменшилось
ЧИСЛО
показників, враховуваних раніше в ході змцатання, Тепер беруться
до
уваги переважно ті, що характеризують кінцеві результати роботи трудових колективів. Допрацьована ме.одика порівняння результатів,
забезпечена
повна
гласність підбиття підсумк.в, розпочата робота по
боротьбі за звання «Колектив , ударник комун.стичної праці», по створенню автоматизованої системи управління змаганням.
Серед лідерів трудового
суперництва — колект/иви
факультету автоматики
і
м^іфоелектронііки, ‘кафедр
автоматник й
вимірювальної техніки, технології автоматизованого машинобу-

ПОЛІТИЧНИЙ

НАПРЯМКИ

ЕКЗАМЕНУЄ
ЗМАГАННЯ
^ а™ я'..теоР ® ™ чних
електрики,
фізики, політекономії, відділу технічних
засобів
обчислювального
центру,
гуртожитку N2 2,
навчального корпусу № 3.
Призерами
ст,али
також
енергетичний
факультет,
кафедри автоматичних еистем управління, радютехнічних пристосувань, будівельних конструкцій, електронних приладів, нарисно, геометрі, «креслення,
гуртожиток N-4.
..
Було 6 значно приємніше,
якби цей список можна було продовжити, якби показники передовиків стали тиновими. На жіаль, до цього
Ще дуже далеко.
Досить
сказати, що
перепад між
загальними показниками
і
показниками лідерів
непросимо великий.
Якщо,
наприклад, кафедра ;авто-

ЛЕКТОРІЙ

п к великого жовтію
Наша
Батьківщина
трудиться у другому ро
ці дванадцятої п’ятиріч
ки, сімдесятому
році
Великої Жовтневої со
ціалістичної
революції.
У радянських
людей
здавна утвердилася доб
ра традиція: своєму най
більшому, Жовтневому
святу готувати гідну зу
стріч. При цьому вони
постійно керуються ві
домою настановою В. І.
Леніна про те, що най
кращий спосіб відсвяткуі вати ювілей — це зоі середити увагу
на не! вирішених питаннях.
| Сьогодні корінне, най3 важливіше питання, яке
•маємо розв’язувати спіль| ними зусиллями, — на|креслене XXVII з’їздом
■КПРС всемірне приско| рення економічного і
І соціального розвитку ра
дянського суспільства на
І основі інтенсифікації на
родного господарства, до
сягнення нових якісних
І показників.
І Як відзначалося на
| січневому Пленумі ЦК
\ КГІРС,
в радянському
І суспільстві безповорот■но почалася перебудова.
■На цьому шляху зроб■лені перші кроки. Пер1 шйй політичний підсу■мок полягає в тому, що
І в житті країни почали■ся великі переміни. На■бирають сили позитивні
І тенденції. Політична ліІнія XXVII з’їзду КПРС,
практична робота партії
по її здійсненню отри
мують могутню підтрим
ку радянського народу.

ПЕРЕБУДОВИ

У другому році п’я
тирічки, говорячи ленін
ськими словами, маємо
йти далі, дооиватиея
більшого. Партія ставить
завдання не тільки за
кріпити, а й примножи
ти темпи
позитивних
зрушень. Рік
70-ліття
Великого Жовтня без
перебільшення можна ха
рактеризувати як рік но
вих, справді революцій
них перетворень. Підпри
ємства, цілі галузі індуст
рії,
агропромислового
комплексу,
транспорту,
і зв’язку, сфери послуг
вперше у масовому по
рядку перейшли на нові
методи
соціалістичного
господарювання. Трудові
колективи міста і села
все настійніше впровад
жують повний господар
ський розрахунок,
са
мофінансування., Вдос
коналюється
державне
планування: замість «ва
лового
підходу», який
давно себе зжив, утвер
джується принцип сто
процентного виконання
договірних зобов’язань.
У багатьох промислових
об’єднаннях
і на під
приємствах введено дер
жавне приймання про
дукції.
Ювілейний 1987
рік
уже впевнено заступив
на трудову вахту. Пов
сюди в країні його де
візом стало
прагнення
виробничих
колективів
міста і села забезпечити
такий темп прискорення,
щоб до 70-ї річниці Ве
ликого Жовтня виконати
завдання
двох
років
п’атипітти

го і найоб’єктивнішого об
ліку.
Певні досягнення мають
кафедри ПЦБ, ЕС, АСУ, де
понад 60 процентів студен
тів виконують
комплексні
дипломні проекти. На ка
федрах ТОР, ПЦБ,
АІВТ,
АП, КіВРА, більше 80 від
сотків дипломних проектів
рекомендуються до
впро
вадження. Але чи впровад
жуються? Ось у чім проб
лема!
Відносною
однорідністю

р УЧАСНЕ виробництво
V просто неможливо уявити без напівавтоматів, робототехнічних
комплексів,
цисплеїв та комп’ютерів,
Робітничому колективу ГО.
ловного підприємства об’е*
днання «Термінал» надана
висока
честь
випускат»
деякі з цих виробів як для
споживачів, так і для потреб власного виробництв®,

го входить єдине — вчас.
но заповняти ящик із за
готовками. Все інше здшснять напівавтомати, коїрі з допомогою присосків
спочатку перемішують ое:>формний лист металу, який,
пройшовши
через^ ^лш<&>
штампування, в кінці процесу стає вже готовою де.
таллю. Звичайно, робітнинові, що обслуговує лиш*.

матики й вимірювальної тех- е Г навчмвьноаРвКТвРИЗУЄТЬ*
методична
ніки виконує об’єм науково- ообота Лілепами^хгт^гтя"
д ОСЛ|дних робіт в сумі 20 ли кафедри охооонипоаиГ
Уисяч* карбованщїв на од- опору ма?еоГал?в АСУ
НОГо викладача й співробіт- тільки на рівні 20— 30 пос
ника нау КОВО - дослідного центів в порівнянні з
ни=
с@кто^а> то на основній ма ми мають показники по мій
с ; кафедр ця цифра вдвічі роботі кафедри електронменша,
£их приладі! ТМ
КІВРА
у от,Л О С Я б проаналізуй вищої математики наойсної
-А. вати наслідКи змагання геометрії І креслення
в р|зних напрямках. Візьз неоднаковою напоугою
Мемо, приміром, учбову ро- працюють кафедри Т в науботу. Тут показники в усіх ці. Тринадцять карбованців
приблизно однакові. З од- економічного
ефекту
на
ного боку, це ніби й приєм. один карбованець
затрат
но __ основна
діяльність має кафедра технології й

Прав та що стосується ос- доводиться постійно ведутаннього, то тут здебіль- ховуватись у и робочії*
шого взято курс на ство- ритм і, при необхідності
рення робототехнічних ком- щойно він почне порушу,
плексів для основних це- ватись, лінію тут же викли
ків. Безпосереднім вико- чати. Але такого майже т
навцем робіт по впровад* буває.
женню робототехніки є це/
— До речі, — продовжує
№ 24 (спеціального техно* коментувати наш гід С. І*
;>на*°Диться в Центрі
УВД- автоматизації машинобудудогічного обладнання).
Луковников, — на процесі
ІХ колективІВ, але
з
• удово,
- Вся діяльність нашо- вхідного контролю, де неіншого — можна зробити ЛІЛД ^ и^У^ Н'Ву’
Але.„ цеи
цеху спрямована ш* ревіряються м і к р о с х е м
висновок, що система оці- мотності Ек" Є ^ Г° ^ А‘И са~ го
нювальних показників
зма- на ' ВСІ^ТІ !> , ^ °М,ЧНи!15ЄС^ЄКТ полегшення праці виробнич- впроваджено аж п ять ро.
комплекс«,
гання далека від доскона- в 5__^q
•ИХ
■* ® дР ах ників головного заводу,-го- бототехшчних
ворить
заступник
начальна
Зараз
ведеться
їх
доробка*
лості. Тим часом, навчальна
Р ° К‘В меншин,
ка цеху С. І. Луковников. перевірка на термостійкість
робота вимагає найповнішо- {Закінчення на 2-ій стор )
— Різні стенди і присто* на всіх параметрах вхідносування, які ми виготовляв го контролю. А ось тут, —
ємо, йдуть в основні цехи І пройшовши в іншу дільнистають надійними помічнк- цю четвертого цеху, говг^
ками у випуску продукть £ерГ^
Іванович, —
ції. Гак, успішно працююі* ВПр0Вад Жуються
два нав цеху .№ 5 робототехшч- вкх робртокомплекси: для
ні комплекси (РТК)
під- механічної обробки спиць%
ГОТОВКИ резисторів 1 копзастосовуються госно*»
денсаторів, в цеху № 4
дарками? при в’язанні (це
Р ІК
перевірки шайб в§& щ0 стосується товарів й8»
діелектричну МІЦНІСТЬ Т» родного споживання), і дл«
лінія штампування ЗАО-А нарізання різьби всередим?
розроблені ВІДДІЛОМ виро©. ВТуЛОК (потреби основного
ничого спеціальнотехнічног© виробництва),
обладнання, що 3; почат'
ку нинішнього
року неЬіля роботокомплексу но
рейменований у відділ ме- обР°б1«
згаданих
спиш.
ханізації і автоматизації. ^ Д ював наладчик Р і .
..
Юрій Крот (його ви бачній
З названої робототехніки на фото). На головному
особливу цінність являє ли підприємстві об’єднання він
Ужгородський завод «Електродвигун» — зовсім но
нія ЗАО-2.
Працює вон» трудиться четвертий рік.
трохи більше ролу, але вже оасхали ми його під час реве підприємство, споруджуване будівельниками Радянпонад 360 рулювання і налагодженню
Г Г0 Союзу. 1 ЧССР Першу продукцію він дав у дала економії
минулому році з початком освоєння першого вироб
тис. крб. При цьому на нового пристрою, який мав
ничого комплексу. А продукція ця _ асинхронні еле
процесі вивільнено чотири включитися у роботу 1ш
ктродвигуни марки «А1 - 63», розроблені конструкто
трудівники.
вцпуску продукції з друрами міжнародної організації «Інтерелектро».
і ось ми в цеху, де дів гого кварталу цього року,
лінія штампування. В Її
При введенні в дію всіх потужностей завод щороку
складі* п ять напівавтома
випускатиме до трьох мільйонів таких електродвигу
В. с н і г у р ,
тів, кожен з яких виконує
нів для вітчизняних підприємств і країн соціалістичжурналіст.
ної співдружності.
лише йому притаманну ш*Фото
Б.
КОРОЛЯ
рооничу операцію. За її ро
На знімку: зварниця Олена Іваніна демонструє
Вінницьке
виробниче
ботою стежить один ви
асинхронні електродвигуни.
*
робничник, в обов’язки якооб’єднання «Термінал».
Фото Г. Удовиченка (РАТАУ)

Студенти третього курсу
І факультету обчислювальної
І техніки провели теоретич! НУ конференцію за підсум
к а м и вивчення політекономії
І капіталізму. Вона була підІ готовлена під керівництвом
І викладачів кафедри політ| економії доцента В. Арапо| вої та І. Дворникова. В її
І роботі взяли участь доцент
\ О- Румеліді і декан факу\ льтету обчислювальної тех! ніки доцент Ю. Данилюк.
\ Грунтовними були виступи
[ студенток Галини КондрацьI кої, Наталі Прилипко.
З
=цікавою доповіддю про де■ряі^авне регулювання екоI номіки країн, що розвиваю
т ь с я , на прикладі Індії висI тупив студент Д. Дайаханд,
І Він розповів, як благотвор-

прив’язаність до світового
капіталістичного господарст
ва.
Заключним
акордом
цієї цікавої дискусії стала
доповідь індійської студент
ки Арчанн на тему «Розви
ток економічного
співро
бітництва Радянського Сою
зу й індії». Особливу увагу
но впливає на розвиток йо ків у колоніальному рабстві доповідач зосередила на ві
го рідної країни, підвищен в Англії, чому країна древ зиті М. С. Горбачова до їх
ня рівня життя народу полі ньої цивілізації й культури ньої країни, під час якого
тика неприєднання до воєн відстала в своєму
розвит були підписані угоди, кот
рими
намічаються дальші
них блоків, співробітництво ку.
з країнами соціалізму, не
Було висловлено два мір перспективи співробітницт
втручання в справи інших кування. Перше —• що Індія ва СРСР і Індії.
Багато цікавого й корис
суверенних держав. Допо країна перенаселена і
це
відь викликала багато зуст гальмує її розквіт:
друге ного було також у виступах
річних запитань. Зокрема, — (до речі, підтримане бі О. Касапчука, Ю. Верезуба,
Васам Нагабушанам
запи льшістю слухачів), —
що М. Перфилова, М. Ренататав, чому країна з
видат причиною відставання Індії є ти.
О. САЛЛУХ, О. ІВАЩУК,
ною історією й розвинутою дуже великий вплив релігії,
N. НАЗАРЕВИЧ, студенти.
наукою була понад 400 ро колоніальна
спадщина
і
НАВЧАННЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

І ВИНИКЛА
Д И С К У С І я

13 лютого 1987 року.

ЕКЗАМЕНУЄ
ЗМАГАННЯ

О
Д Е С Я Т И та більше по^
казників
науково-до
слідної
роботи нульовою
була
діяльність кафедри
ТМ, вищої математики, хі
мії, будівельних конструк
цій, охорони праці. Це
і
тривожить
і насторожує.
Це не в дусі часу.
Дуже
багато
упущень
маємо і в ідейно-виховній
роботі. На двадцяти кафед Н5 а і с я ц я можна
івідпочива- тільки при підбитті підсум
рах, в тому числі й на тс
и, лікуватись
і харчува ків, а повсякденно. І при
ких великих,
як нарисно
організатори со
тись, якщо твоє
бажання, кро, що
геометрії і креслення, КіВРА — то навіть без відриву від ціалістичного змагання
в
суспільних наук, РТУ, ТБВ, виробництва. Але диво див нашому інституті ще не пе
ПЦБ, нема художньої са не— заївше виникають тру ребудувались, а штаб зма
модіяльності, жодного до днощі з заповненням.
гання, профком і ректорат
нора — в АГЧ і АУП, ті
/А ТЖЕ, невирішених про- не виявляють у цій справі
льки 21 — на такому під
^
блем у нас ще багато, /нал!еЖ(НОЇ івимогливості й
приємстві,
як СКТБ «Мо дієвість
соціалістичного наполегливості. Тим часом,
дуль», на восьми кафед
змагання,
треба сказати ЦК КПРС говорить прямо:
рах не створено доброві відверто, низька. Так воно, «Посилити персональну від
льних
народних дружин, власне, й буде до тих пір, повідальність
керівників
погані справи з залучен
за
поки більшість
керівників усіх ланок управління
ням до фізкультури і спо та й профспілкових
акти організацію змагання, ство
рту викладачів і співробіт вістів інститутських підроз рення необхідних економіч
ників, внаслідок чого бага ділів не перестануть диви них, технічних і соціальних
то захворювань. Інститут
розвитку.
тись на організацію трудо умов для його
ський рівень хворобливос вого суперництва,
Нам треба серйозно зай
як на
ті
перевищує
середньо- додаткову обтяжливу ро нятись обгрунтуванням зо
обласний у нашій галузевій боту.
На жаль, поки що бов’язань, адже серед них
профспілці.
На
кафедрах саме цей погляд, саме ця немало
явно занижених.
ТОР, АА Г
та ряді інших точка
зору
зумовлюють Справа в тому, що учасни
слабує стільки людей, що підхід до змагання, прирі ки не одержують плано
ці кафедри можна б
що кають його
за всіма по
на обурливий вих завдань
року закривати на повних самоплив, віддають на по казниками змагання перед
2— 3 тижні.
має поча
талу формалізмові.
Далі тим, як воно
Дуже доречно саме тут так бути не може. Соціа тись, А це вже самоіплив.
нагадати, що ми збудували лістичне змагання — це не Партком зобов’язав ректо
громадська, проф рат І профспілковий комі
чудовий
санаторій-профі- чисто
лактооій, оснащенню яко спілкова робота, а важли тет запровадити цього ро
планових зав
го може позаздрити
не вий інструмент управління ку видачу
економічним дань змагання всім колек
один лікувальний чи сана соціальним і
торний заклад. За 15 кар розвитком колективу, звер тивам. Цим ми створюємо
бованців майже впродовж татися до нього трє|ба не передумови, але не забез

печуємо напруженості зо
бов’язань. Потрібне ще й
попереднє їх рецензуван
ня і захист.
Важливим елементом вдо
сконалення має стати прин
цип соціальної
справед
ливості
при оцінці трудо
вого вкладу
і заохочення
учасників,
дієвість заохо
чення,
гласність,
облік
персонального вкладу кож
ного члена колективу, під
розділу, особлива роль в
обліку має належати обчис
лювальному центру. Якщо
ми хочемо перенести центр
ваги з паперотворчості на
живу роботу
в маси, то
мусимо
звільнити учасни
ків
змагання
від такої
«творчості»
і перекласти
її на плечі машин, створи
ти АСУ «Змагання».
Слабке місце трудового
суперництва — система за
охочення переможців, по
трібно нам створити свою
Галерею
пошани, ширше
розповсюджувати досвід пе
реможців, запровадити
в
нашій багатотиражній газеті
рубрику
«Передовий до
свід — на службу
п’яти
річці».
Іншими словами, в кож
ному
ділі — якнайбільше
діловитості.
Діловитість
сьогодні— це теж показ
ник соціалістичного
зма
гання і, мабуть,
найосновніший.

П РО Д О ВЖ У ЄМ О ТЕМ У,
П ІД Н Я Т У В С ТА ТТІ « Н А Ш
В ІЛ Ь Н И Й Ч А С » (Г А З Е Т А
В ІД б ЛЮ ТОГО).

у

ВІННИЦІ відбувся
обласний фестиваль
і перший республікансь
кий конкурс
дискотек
профспілок. Успішно ви
ступили на них диско
теки нашого інституту
«Айвенго»,
«Зодіак»,
«Прометей». Лауреатами
фестивалю стали «Про
метей» та «Айвенго».
Ведучий останньої Пет
ро Саєнко (студент гру
пи 2 АТ-84) визнаний,
до того ж, кращим дискжокеєм області. В чис
лі кращих відзначена і
програма «Зодіака».
V

Дискотеки;
плюси і
мінуси

Відчувається, що під
готовка до конкурсу ве
лася справжня, програми
сучасні й актуальні. Але
от що засмутило: диско
тека клубу «Музичний
калейдоскоп»
(ведучий
— четвертокурсник інже
нерно - будівельного фа
культету Леонід СвятковЮ БУРЕННІКОВ,
ський) не тільки не пред
голова профкому ви»
ставила програми на кон
кладачів к співробітни
курс, але й відмовилася
ків.
і
взагалі готуватися
до
нього. Це можна наз
вати безвідповідальністю,
професійною
непридат
ністю осіб, що зайняті в
дискотеці, і ось резуль
тат: «Музичний калейдос
і коп» не
атестовано і
Учасники рейду В. Клим- і
чук, А. Тхорівський, В. Са- і він втратив статус диско
лімовський, В. Кожем’яко, І теки. А це значить, що
В. Шолохов, В. Буров та і | студенти інженерно-буфакультету,
інші відзначають, що керів- | !дівельного
ництво їдальнею та буфе- | іособливо мешканці гуртоможуть
тами не звертає уваги на ! житку № 4,
прохання і зауваження сту |позбавитися вечорів віддентів, викладачів, співро іпочинку і танців у своєму
бітників, не враховуються Іклубі...
Та повернемось до кон
зміни в учбовому графіку
інституту, не вивчається по курсу.
Клуб «Айвенго» був
пит і громадська думка.
Керівництво їдальні працює висунутий на республі
у відриві од потреб колек канський огляд. І з чес
тиву.^. Недоліки повторяють тю виправдав довір’я. А
ся і повторяються. Зміню в конкурсі ж брали уча
вати буфетниць, але не сть професійні дискоте
проводити серед них вихов ки усіх областей Украї
ни. Тематична програма
ної роботи, •— це спосіб
лише приховати недоліки, «Мій ворог» була виз
нана кращою і відзна
а не викоренити їх.
Всі, хто брав участь у чена дипломом та цін
ним призом. Успіхи цього
перевірці, висловили думку,
клубу закономірні.
що директор їдальні № 41
Однак у клубу «Ай
М. Мачерет не зробила вис
венго» ще немало проб
новків з попередніх мате
лем. Головна: приміщен
ріалів перевірок і що необ
ня потребує капітально
хідно повідомити в об’єд
го ремонту. Ми не по
нання їдалень про невідпо
винні відставати за тех
відність її своїй посаді.
нічним оснащенням від
Пройшов деякий час, і
15 січня ми провели пов і клубів області. Бо он як
торну перевірку. Вона по І виходить: програма —
приміщення —
казала, що в цілому істот і краща,
ного покращення справ не ї незадовільне. Тут необвідбулося
(за
винятком “ хідна допомога всіх гробуфету у першому корпусі, 3 мадських організацій інде вже ПОМІТНІ деякі Зру 1ституту.
шення)

А В БУФЕТАХ— ПО-СТАРОМУ

Спільно з профспілковими
та комсомольським коміте
тами народні контролери ін
ституту здійснили перевір
ку роботи їдальні № 41. бу
фетів в учбових корпусах і
гуртожитках, а також їда
льні профілакторію. Як до
тримується режим і прави
ла торгівлі, як поліпшуєть
ся харчування
студентів,
викладачів та співробітни
ків, — такою була
мета
перевірки. І що ж виявило
ся? Дамо слово учасникам
рейду.
В 1984 году с о с то ял ся пер вы й в ы п у с к ин ж енер ов
для з а р у б е ж н ы х стр ан — во сп и та н н и ко в наш его
и н ст и ту та . С тех пор ежегодно дипломы Вин ни ц ко ,
го по л итехн ическо го п о л уча ю т д е сятки посланцев
р а зл и ч н ы х го суд ар ств мира. В прош лом году, н а 
пример, их б ы ло 51, С ей час то л ьк о на пер вы х к у р 
сах о б у ча е тс я более ста ю нош ей и д е вуш е к —
ин о стран ц ев. И н ст и ту т стал для них не
то лько
вы сш е й ш колой ин ж енер ов, но и насто ящ ей ш к о 
лой д р у ж б ы .
На сним ках : вве р х у — ла ти н о а м е р и ка н ец М ар кес
С ап ата Хосе Д анило (эн ер ге ти чески й
ф а к у л ь те т)
и студ ен т ин ж енер но - стр оительного ф а к у л ь т е т а
В а р гас Теодоро В и к то р (Б ел и з). В н и зу:
ли ванец
Ф а р ш а х Га сса н Искандер, ко то р ы й и з у ч а е т у нас
эл ек тр о н н о - вы чи сл и тел ьн ую те х н и к у, и с туд ен тка
р адиотехнического ф а к у л ь т е т а Цогбадрахын Ариунаа (М онголия),

Одна із традицій трудових колективів — зустрічі
з акторами
після прове
дення спектаклів.
На зу
стрічах цих обговорюються
творчі удачі
і, шляхи да
льших акторських пошуків,
висловлюються побажання
щодо поліпшення діяльнос
ті театру. 26 лютого колек
тив інституту
зустрічаєть
ся з артистами
облмуздрамтеатру
на спектаклі
«Сімейний детектив».
Це п’єса Льва
Синель
никова.. Піднімається в ній

3. Безмощук: — У буфеті
для .викладачів була вияв
л ені ковбаса, яка не ви
ставлялася на вітрину про
тягом усього робочого дня,
аж до закриття. Асорти
мент страв був обмежений.
Відсутні салати, гарніри.
В. Орокський: — В
їдальні профілакторію го
ловний лікар П. Коба хоч
і намагався опротестувати
раніше виявлені факти не
довкладення продуктів, од
нак ми переконалися, що
тепер він суворіше контро
лює цю справу, що з пра
цівниками їдальні
і мед
персоналом проведена від
повідна робота. Отож іс
тотних зауважень учасники
перевірки не мали.
Т. Бондар: — Дуже бідно
вигледів у день перевірки
буфет в корпусі № 1. Асор
тимент — усього дві — три
страви, не було овочевих
салатів, фруктів. Рідко тут
бувають дешеві булочки,
чай, кип’ячене молоко. Нема
також гарячих
гарнірів
м’ясні і рибні вироби зав
жди холодні.

Р О З ІН ,

студент групи 2 ЕОМ84, член
профкому
студентів, голова ради
клубу «Айвенго».

дія, могла б статися. І в причин ситуації, що скла
цьому глядачі переконають лася в драматичному тво
ся, подивившись спектакль. рі. Чим усе закінчиться, хто
Поставив
його
лауреат винен
у смерті тітоньки
тому, щоб він мав усе, щоб Державної
премії
СРСР, Зіни, — про це глядач ді
усі його бажання виконува заслужений діяч мистецтв знається,
ВІД РЕДАКЦІЇ
прийшовши
на
лися. Це й призвело до то республіки Володимир Ог- спектакль
в облмуздрамВ
замітці
«Резонанс».
го, що син виріс егоїстом, лоблін, один із провідних театр.
Бракує системи і вимогли.
споживачем, людиною, кот- режисерів України. Худож
вості» (№ 4 газети) останній
В. П О П О В ,
рядок слід
читати
так:
ірій
байдужі
традиції нє оформлення
здійснив
«... що в кореспонденції по
заступник голови проф
сім’ї, котра без поваги від талановитий
київський ху
милково
названі
прізвища
кому з ідейно-виховної
носиться до старших.
викладачів Н. М. Лейбової
дожник Ярослав Нірод.
роботи.
і 3. А. Кадинської»
Лише за щасливим збі
В. Оглоблін разом з ав
гом обставин події у п’єсі тором
п’єси переконливо,
обійшлися
без трагічної з відмінним знанням психо
Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.
розв’язки. А вона, траге- логії веде
розслідування

Театр запрошує
проблема
батьків і дітей,
черствості
та егоїзму
у
певної частини нашої моло
ді. В центрі п ’єси — сту
дент університету. Його ба
тьки,
родичі — загалом
порядні,
трудолюбиві лю
ди. Однак, як чимало працюючих/ кому бракує до
сить вільного часу, свою
роль у вихованні сина-одинака вони бачать тільки у

Б.

В. КИЧАК,
зав. сектором
головної
групи народного контролю
інституту.

