з святом 1 травня, товариші!
ХАЙ ЖИВЕ 1 ТРАВ

ТРУДЯЩІ

КРАЇНИ

НЯ — ДЕНЬ МІЖНА
РАД! ВСЕМІРНО РОЗ
РОДНОЇ СОЛІДАРНО

ВИВАЙТЕ

СТІ ТРУДЯЩИХ!
ПРОЛЕТАРІ

ПРОЦЕС

ОНОВЛЕННЯ
ЛЬНОГО

ВСІХ

ЦІ-

НУЙЕ КОЖНУ КРУПИ-

КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ЦЮ ПЕРЕДОВОГО ДО

ХАЙ ЖИВЕ ПРОЛЕ

СВІДУ,

ТАРСЬКИЙ, СОЦІАЛІ

ВИВЧАЙТЕ,

ВПРОВАДЖУЙТЕ

СТИЧНИЙ ІНТЕРНАЦІ

І

ПОШИРЮЙТЕ ЙОГО!

ОНАЛІЗМ!

На вопросы нашей газеты отвечает
БАСАМ НАГАБУШАНАМ.

студент ФЕТ

Жит ь в м и р е
и дружбе
■— Нагабушанам, раеска=
жите, пожалуйста, немного
о своей стране. Чем живет
сейчас ее народ, какие де«
ла и события его особен^
но волнуют?
— Индия — одна из дре
внейших стран мира. Счита
ется, что древнейшее клас
совое общество существова
ло в долине Инда уже во
второй половине 2-го тыся
челетия до н. э. Во II—IV
веках
рабовладельческий
строй вступил в фазу свое
го разложения, а к V—VI
веку завершился переход к
феодализму. В конце XV ве
ка в Индии появились пер
вые колониальные поработи
тели — португальцы. В на

СУСПІ

життя,

ВО ВСЕ УГОЛКИ ЗЕМНОГО ШАРА

чале XVII века у нас обос
новывается английский ка
питал. В 1858 г, Индия пе
решла под непосредствен
ный контроль
английской
короны. В результате неп
рерывной
борьбы нашего
народа мы получили незави
симость 15 августа
-1947
года.
Уместно отметить, что не
смотря на 200-летний пери
од колониализма индийский
народ сохранил свою наци
ональную самобытность и
культуру. Культура моего
народа является величай
шей сокровищницей не то
лько индийской, но и всей
человеческой цивилизации.
(Оконч. на 2-й стр.).

11 АШ институт успешно выполняет
интернациональною за
дачу по подготовке ин
женерных кддрюв для
зарубежных
стран.
Только в прошлом го
ду в разные
уголки
земного шара разъеха
лись более пятидесяти
молодьщ
специалистов с дипломами Вин
цицкого !политехнич)ес=
кого,
С большим
интере
сом студентььиностранцы посещают занятия на
кафедре
автоматиза
ции
проектирования.
Знания, полученные у
нас, станут им огром*
ным подспорьем в бу
дущей работе на роди
не.
На фото: занятия со
студентами - иностран
цами проводит
стар
ший научный сотруд
ник кафедры АП Ю. А.
Сторожук.

Здрастуй, Першотравень!
І знову — Першотра
вень: зелені поля, блаки
тне небо, сонячна дали
на, білий квіт і червоне
маєво знамен. Червоний
колір нагадує, що все
на землі (навіть незем
на краса) утверджуєть
ся боротьбою.
Сьогодні відзначаємо
лише 101-й Першотра
вень. Мільйони поперед
ніх канули в глибину
віків, як звичайнісінькі
будні. Потрібен був осо
бливий сплеск соціальної
боротьби, щоб людство
захотіло мати цей день
не лише днем теплого
сонця, а й міжнародної
солідарності трудящих.
У травні 1886 року в
американському
місті
Чікаго поліцейський офі
цер оддав наказа стрі-

Мне нужно
немного,
Лиш ь малость
одну:
У мира земного
Отнять бы
войну.
Чтоб наша планета
Спокойной была,
Чтоб были
рассветы,
Л ю бовь чтоб жила.
А больше?
Не надо.
Зачем еще мне?
И этой награды
М не хватит
вполне.

Александр ЕНИСЕЕВ.

ляти по колоні страйка
рів у робітничих спеців
ках, які просили восьми
годинного робочого дня.
Шістьох убили, над трьо
ма влаштували суд. Зна
віснілий прокурор з пі
ною на губах вимагав:
— Повішайте їх і ви
врятуєте націю.
Героїв повісили, щоб
врятувати «націю» Ротшільдів, Морганів, а на
місці кривавого вбивства
було поставлено пам’я
тник тому, хто обстою
вав цю «націю», стріля
ючи в трудовий народ —
поліцейському офіцеро-.
ві.
І нині, через сто років,
там височіє лише поста
мент — робітники де
кілька разів
скидали/
звідти бронзового бов
дура і його й досі збе
рігають в поліцейській
дільниці: в гнобителів і
їхніх холуїв —свої ге-

5 травня — День преси.
З кожним днем роль її —
від центральної до багато
тиражної — зростає, з ко
жним днем підвищується її
значення у вирішенні проб
лем
перебудови.
«Преса
покликана бути ще дійові
шою, не давати спокою не
робам, користолюбцям, при
стосуванцям, затискувачам
критики, — відзначив М. С.
Горбачов на зустрічі з кері
вниками засобів масової
інформації і пропаганди, —
активніше допомагати тим,
хто бореться за перебудо
ву». Виконати це завдання
самим лиш
журналістам,
без активної допомоги гро-

рої, в народу — свої.
Кл|с, який споруджує
пам’ятники вбивцям, ма
ючи ні за що трудову
людину, приречений іс
торією. Недарма з 1886
року Першотравень святкується як Міжнарод
ний день
солідарності
трудящих, недарма фео
дал, заводчик,
фабри
кант лютою ненавистю
ненавидить і переслідує
цю солідарність або ж
пристосовується до неї,
щоб звести нанівець, або
й зовсім знівелювати її
силу й політичну суть.
Наприклад Рейган з
минулого року оголосив
Першотравень днем за
конності.
Цікава мета
морфоза! Через століття
те, що виникло з шаба
шу беззаконня й наруги
над правом людини бо
ротись за своє місце під
небом, тепер
оголошу
ється днем
законності.
Мовляв, капіталізм нині
має
«добре»
обличчя,

мільйонерові
дорогими
стали інтереси робітника.
Все, звичайно,
міня
ється _ така діалектика.
Не міняється тільки те,
що невідступно
трима
ється першооснови] Як
би капіталіст збіднів до
пролетаря, іншою стала
б його філософія, а по
ки він володіє
тобою,
як
придатком до кон
вейєра чи машини,
то
завше захищатиме не те
бе, а свій конвейєр
і
свою машину. І не ро
бітник до капіталіста бу
де кликати каральні з а 
гони з гумовими пали
цями, пластиковими пін
тами, сльозоточивими га
зами й водометами,
а
капіталіст до робітника_
І тому Першотравень —
це не тільки
місце в
святковій колоні, а й на
барикаді, де багатство і
бідність, ситість і голод
безтурботність і безро
біття — неодмінно по два
боки, а не разом.

«Пролетарі всіх країн,
єднайтеся!» — вкарбо
вано в державний герб
Радянського! Союзу,
А

тому Першотравень і на
ша держава — символ
доброї надії для
тих,
хто бореться проти ек
сплуатації, за свободу й
незалежність, за право
на звичайні людські ра
дощі — роботу, їжу,
дах над головою, сім’ю,
за доступ до скарбів ку
льтури й освіти.
З багатьма країнами
світу єднають нас узи
міцної дружби.
Видно
це й на прикладі Вінни
цького політехнічного ін
ституту, в якому навчаю
ться представники 69 за
рубіжних країн.
Біль
шість з них, як правило,
приїхали звідти, де ще
донедавна панували або
й досі панують темнота,
злидні, де з допомогою
Радянського Союзу до
лаються, успадковані від
імперіалізму, нужда
й
безправ’я. Сердечне, бра
терське ставлення до ко-

СПАСИБІ ДРУЗЯМ ГАЗЕТИ
мадськості, звичайно, було
б неможливо.
Вони різні за віком, служ
бовим становищем, родом
занять, характерами і нахи
лами. Але ріднить їх благо
родний неспокій за долю на
шої спільної справи, почут
тя причетності до всього,
що відбувається в колекти
ві, бажання зробити і свій
внесок у процес оновлен
ня.
Громадські кореспонденти
разом із нами,
професій
ними журналістами, роблять

свою інститутську
газету,
разом із нами піклуються
про її інтереси, несуть в неї
глибоке знання життя, про
блем, які хвилюють читачів.
Напередодні свята радян
ської преси редакція вислов
лює щиру* подяку активним
авторам і організаторам га
зетних публікацій, справж
нім друзям
друкованого
слова —
викладачам І співробітни
кам інституту: Р. Асадову,
О. Битюковій,
В. Білому,
В. Бондарю, В. Говорову,

A. Головченку, Г. Горшечникову,
3.
Грозному,
Ю. Данилюку, В. Демешку,
B. Жуковій, Л. Ігнатову,
В. Ковальчуку, В. Коваль
ському, О. Кузьміну, Я. Ку
лику, Р. Кутькову, Д. Налбандяну, В. Олійнику, В. По
ливаному, В. Попову,
М.
Синельнику, О.
Стахову,
М. Филинюку, В. Черніковій, В. Чижику, М. Чорно
му, В. Шолохову, І. Яцині;
студентам Костянтину Ба
лаканову, Валентині
Боцул, Світлані Дойніциній,

жного, хто приїхав здо
бувати освіту у нашому
віузі, — це теж вияв між
народної солідарності і
тих інтернаціоналістських
якостей, які прийшли до
нашого народу разом з
перемогою
Жовтневої
революції.
Наші
Першотравневі
колони — це демонстра
ція тих найліпших над
бань людяності, котрі є
нині на всій
планеті.
Вони — кістка в чорній
горлянці ворожої про
паганди. Йдучи в червоноправорних, врочистих
колонах, народи єдиним
фронтом виступають за
те, за що клали життя
перші страйкарі Чікаго,
гинули комунари Пари
жа, згоряли у вогні ре
волюції робітники й се
ляни тієї країни, яка ни
ні називається Радянсь
ким Союзом.

Олександру
Заболотному,
Аллі Іщенко, Васаму Нага»
бушанаму, Інні
Поліщук;
майстрам,
лінотипістам,
стереотиперам, верстальни
кам, друкарям, пакувальни
кам, працівникам виробничо
го відділу і експедиції, ро
бітникам Вінницької облас
ної друкарні, які сприяють
вчасному і якісному виходу
нашої газети у світ;
працівникам
адміністра
тивно - господарської части
ни інституту В. Матвійчуку,
П. Мукоїду, Л. Мазуровій,
які піклуються про своєчас
не доставлення газети з
друкарні.
Шлемо вам найкращі свя
ткові побажання, шановні
товариші!

«ЗА інженерні кадри »

2 стор.

Ж ить в мире
и дружбе
(Нач. на 1-й стр).
Индия — многонациона
льная страна. У нас много
языков (по статистике —
947).
Государственными
признаны лишь 14. Поэто
му страна разделена
по
штатам в основном соглас
но лингвистическому приз
наку. Национальный вопрос
у нас еще не решен в пол
ной мере. Примером этого
являются события в Пенд
жабе и других штатах. Оче
видно, им способствует и
религиозная
пропаганда.
Сейчас перед правительст
вом и народом нашей стра
ны стоит необходимость ре
шить эти жгучие задачи и
развивать свою
независи
мую национальную полити
ку.
Отмечу, что важным со
бытием во
внешнеполити
ческой деятельности Индии
было заключение 9 августа
1971 г. договора с СССР о
мире, дружбе и сотрудни
честве. Недавний официаль
ный дружественный визит
тов. М. С. Горбачева
в
Индию увеличил потенциал
дружбы и сотрудничества
между нашими странами.
— Назовите конкретные
примеры помощи СССР ва
шей стране.
— При помощи Советс
кого Союза и других соци
алистических стран Индия
прочно встала на путь ин
дустриального
развития.
При содействии и помощи
СССР у нас построено око
ло 60 крупных обьекто© в
важнейших отраслях про
мышленности. В настоящее
время при помощи СССР
сооружаются две крупных

ГЭС, металлургический за
вод, крупные угледобываю
щие обьекты.
Непосредственной
помо
щью является и подготов
ка специалистов в СССР
для нашей страны. Еще хо
чу сказать о фестивалях,
которые будут проводить
ся в наших странах в этом
году. Они станут еще од
ним символом укрепления
дружбы и сотрудниц£ства
между нашими народами,
особенно в области культу
ры.
— Что вы надеетесь полу
чить полезного во
время
обучения в нашем институ
те?
— Мы, студенты из Ин
дии, верим, что
получим
очень много нужного для
нашей страны. Думаю, что
мы должны стать не толь
ко хорошими специалиста
ми, но и изучить опыт со
ветского народа, его куль
туру и советский образ жи
зни.
— В чем вы видите ос
новную задачу современной
молодежи мира?
— Считаю, что это — вое
питание в духе марксизмаленинизма, по новому по
литическому мышлению. Без
этого ныне обойтись нель
зя, особенно учитывая рево
люционную перестройку в
СССР.
— Что бы вы пожелали
накануне Первомая советс
ким сверстникам?
— Желаю им здоровья,
счастья, успешной
сдачи
экзаменов, хорошей интер
национальной работы и, ко
нечно, успешного воплоще
ния в жизнь решений пар
тии и XX сьезда ВЛКСМ.

СТ К УЖЕ ми повідомляли, на розшире
ному засіданні профко
му викладачів і співро
бітників
затверджено
єдиний план заходів по
здійсненню рішень XXVII
з’їзду КПРС, XVIII з ’ї 
зду профспілок СРСР і
XIV з’їзду
профспілок
республіки.
За головне завдання
визначено забезпечення
дальшого вдосконалення
стилю і методів роботи
профспілкової організа
ції, утвердження комп
лексного підходу до ви
рішення питань
життя
трудового колективу, об
становки демократії
і
принциповості,
єдності
слова і діла. Вирішено
домагатися
максималь
ного* скорочення засідань
і нарад, перенесення ос
новної діяльності безпо
середньо в профгрупи.
На засіданнях профкому
і профспілкових зборах
заслуховувати
питання
поліпшення стилю і ме
тодів роботи, особливу
увагу вділивши розпов-

В

ІМ’Я

сюдженню
передового
досвіду діяльності проф
організацій.
Єдиним планом перед
бачається виключити за
пит письмової інформації
і звітів з цехових орга
нізацій (крім передбаче
них ЦСУ), зменшити чи
сло документів, що нап
равляються в цехові ор
ганізації; істотно поліп
шити гласність
роботи
профкому, ширше вико
ристовуючи для
цього
газету «За
інженерні
кадри», стінгазети, внутріінститутську систему
телебачення,
регулярні
інформаційні
виступи
членів профкому в тру
дових колективах.
Поліпшення
вимагає
підбір, розстановка і иа-

1987 року.

ТРУДОВОГО
вчання профактиву. З ці
єю метою буде вдоско
налена структура проф
спілкових органів, підбір
і навчання резерву на
голів профгруп та профгрупоргів, резервісти пе
ревірятимуться на пра
ктичній роботі в комісі
ях профкому і профбю
ро. Діяльність г школи
профактиву перебудову
ється на основі впрова
дження ділових ігор, се
мінарів по обміну досві
дом.
Значної уваги в єди
ному плані відведено пе
ребудові соціалістичного
змагання. На перший
план висувається розпо
всюдження
передового
досвіду, надання допомо
ги відстаючим колекти-

вам, попереднє рецензу
вання і захист зобов’я 
зань з метою їх кращої
економічної обгрунтова
ності,
щоквартальний
аналіз виконання зобо
в’язань на всіх рівнях і
підбиття їх результатів,
розширення можливостей
матеріального заохочен
ня переможців, розвиток
руху за розроблення і
виконання
зустрічних
планів.
Передбачені також ко
нкретні заходи по зміц
ненню трудової дисцип
ліни, режиму економії
та бережливості, приско
ренню впровадження до
сягнень науково - техніч
ного прогресу, поліпше
нню умов праці, житла,
побуту, охорони здоро
в’я, техніки безпеки.
В. КОВАЛЬЧУК,
заст. голови профко
му.

а

РОДИЛСЯ на Ку=
^
бе, но мюе детство
прошло в СССР. ЗДесь
учился мой отец, здесь
учусь я. Половина мо
ей жизни прошла в ва
шей прекрасной стра
не. Поэтому с полным
основанием могу счи
тать
Советский Союз
своей второй родиной.
Мне кажется, любой
иностранец может ска
зать
множество теп
лых слов о советских
традициях, о советских
людях. Но от «свеже
го» взгляда иностран
цев не ускользают и
так называемые нега
тивные явления, о ко
торых в последнее вре
мя так много говорят и
пишут. Мы замечаем
их не потому, что вы
искиваем какие-то не
достатки. Просто мно
гие вещи нам непонят-

квітня

УСПЕХОВ В ВАШИХ ДЕЛАХ
НЫ.

Вот, скажем, во вре
мя экзаменов
редко
какой преподаватель не
замечает у
студента
шпаргалки, и в
луч
шем случае он лишь
слегка пожурит «про
штрафившегося». А в
кубинских вузах суще
ствуют
студенческие
федерации, которые за
использование
шпар
галки исключают сту
дента из института, а
«невнимательного» пре
подавателя строго на
казывают.
Непонятно почему, но
студентов почти не под
пускают к
вычисли
тельной технике. Я с
удовольствием)
сходил
хотя бы на экскурсию

по институтскому вы=
числительному центру,
чтобы посмотреть вбли
зи, а может даже «по
щупать» машину серии
ЕС.
И еще. Каждое лето
кубинские студенты ра
ботают в составе сту
денческого
строитель
ного отряда. К нам ве
зде хорошо
относи
лись, у нас всегда бы
ла интересная работа.
Но сказать, что
все
было хорошо, я не мо
гу. Нам было больно
смотреть, как у вас от
носятся, например, к
строительным) матери
алам.
С огромным удовле
творением
слежу за
грандиозными
переме-

нами,
происходящими
сейчас в СССР. Верю,
что (скоро
перестану
сталкиваться с непоия=
ткыми мне явлениями, о
которых я рассказал. К
счастью, их
немного.
Когда я вернусь
до
мой, то увезу с собой
чувство причастности к
историческим
револю
ционным ^преобразова
ниям в СССР. Я глу
боко одобряю полити
ку КПСС, которая от
крывает новые перс
пективы и для моей
Кубы.
В. ЛАФАРГЭ,
студент факультета
вычислительной тех
ники.

„СУПУТНИК“ — МОЛОДІСТЬ I СИЛА
«Перший раз у таборі. Все життя прожили у Він
ниці, і навіть не підозрювали, що тут так здорово.
Ліс, річка, гриби, рибалка, спорт—чого ще треба для
відпочинку. А головне — люди, які нас оточували і
0 бслугову в али!»
«Щиро дякуємо за вміння організувати
цікавий,
здоровий, спортивний відпочинок. Спасибі вам, доро
гі товариші. Хай і в майбутньому не меншає
ваша
чуйність, доброта і турбота." Гумор і оптимізм, яких
навчилися в таборі, здоров’я, яке значно поліпши
лось,—це заряд на. цілий рік, Сподіваємось зустрітись
1 наступного літа».
«Ми в цьому таборі вперше, але переконані, що
відпочивати будемо тепер їздити тільки сюди».
...Всі ці відгуки, як ви, певне, здогадались, — про
спортивно-оздоровчий табір «Супутник ВПІ». Для тих,
хто ще не бував тут, спробуємо вдаштувати
коро
теньку заочну екскурсію.
Розташувався «Супутник» поблизу села Степашок у
Гайсинському районі на березі спокійного, широкого
плеса Південного Бугу. Чарівна місцина!
За спиною в табору—ліс. Стрункі берези і величні
дуби, осики і тополі, сосна і ялина, густий ліщннник,
красуні липи, неповторні запахи,
цілюще
повітря.
Якщо тобі до вподоб*!, берм кошика і—по гриби. Тут
повно маслят, сироїжок, підосичників, бабок, не рід
кість і вельможний білий боровик. Якщо хочеш
по

рибу—будь ласка, виходь з вудочкою, сідай
собі в
тихому місці, лови карасів, окунів, пдітку.
В «Супутнику» — чудовий пляж. Якщо не вмієш
плавати,— не лякайсь: трігчотири заняття, і інструк
тори зроблять з тебе водяника чи русалку, через кіль
ка днів поплирєш наввимашки,
будеш навіть змага
тися з кращими пливунами. Не дуже виходитиме —
теж не біда. До твоїх послуг—водяні велосипеди, що
весело виляскують лопастями, мов маленькі млинки;
човни, на яких приємно борознити плесо тихої запла
ви, що за свою красу названа «Казкою». На цій за
плаві маячать вдалині контури вінсерфінгів, мчать за

моторними човнами забронзовілІ на сонці водолижники.
Д коли згасає день і меншає спека, весь табір зби
рається в спортивному містечку. Невтомно штурму
ють ворота футболісти, бескомпромісна боротьба йде
на волейбольних майданчиках, азартно змагаються го
родошники, блискавками літають білі кульки над те
нісними столами, глухо лунають удари з більярдної,
під кронами ошатних беріз розташувались шахісти.
А як стемніє зовсім, і над табором спалахнуть елек
тричні вогні, вас чекає то вечір відпочинку, то диско
тека, то цікавий фільм, то задушевна
пісня
коло
багаття.
Для кожної зміни відпочиваючих
влаштовуються
екскурсії на теплоході «Сергій Єсенін»,
романтичні
турпоходи на човнах. Керівництво табору
гарантує
вам зустріч з Нептуном, хто захоче дізнатись про свою
майбутню долю, може звернутись до звіздаря-астролога, одержить автограф від самого Лісовика.
В таборі — казково гарні
будиночки-котеджі
на
2—3—4 мешканці. А ще —срібне світло місяця, золо
тисті стежки на плесі Бугу, солов’їні пісні і
тиша,
тиша, тиша...
А, втім, що слова? Краще один раз побачити, ніж
десять — почути.
«Супутник ВПІ» готується приймати гостей!

Я. КУЛИК,
зав. кафедрою фізвиховання.
Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

