
З НАРОДОМ В ІР М Е Н ІЇ- РАЗОМ!
Вже наступного дня_ 

після того, як. стало ві
домо про велике стихійне 
лихо в братній республі
ці, студент енергетичного 
факультету Василь Заха-

Кузьмін. Було вирішено 
виділити з фонду матері
альної зацікавленості 50 
тисяч карбованців на до
помогу трудящим Вірме
нії. Погодились з пропо-

КОЛИ БІДА СПІЛЬНА
ров приніс заяву на ім’я» 
ректора з проханням від
пустити до Вірменії спе
ціальний будівельний за
гін добровольців, У спис
ку стояло понад двад
цять імен і він міг видов
житись до ста прізвищ і 
більше,

Поки-що в такій допо
мозі, як виявилось, нема 
потреби, але якщо вона 
виникне, то студенти по
літеху готові виїхати за 
першою ж командою.

Біда братнього народу 
— спільна біда багатона
ціонального Союзу РСР, 
кожної радянської люди
ни, Того ж дня, коли Ва
силь Захаров і його дру
зі писали свою заяву, зі
брався на мітинг адмінуп
равлінський персонал ву
зу. З  коротким словом 
виступив ректор І. В.

зицією  перечислити в 
рахунок допомоги одно
денний заробіток кожно
го.

На всіх факультетах ву
зу триває збір коштів се
ред студентської молоді. 
Група 4 ЕОМ-88 подала 
ініціативу переслати вір
менським братам свою 
місячну стипендію.

Клуб інституту вирішив 
зробити платним наступ
ний фінал команд кміт
ливих і винахідливих, а 
виручені кошти відправи
ти братньому народові.

В санаторії - профілак
торії підготовлено 60 
міс ць на той випадок, як
що доведеться поселяти 
тих, хто зостався без 
житла і притулку.

Донори , - добровольці 
здали у фонд Вірменії со
рок літрів крові.

ПИСЬМО В НОМЕР
Дорогие друзья!
Разрешите от имени Совета лидеров зарубеж

ных землячеств Винницкого политехнического ин
ститута выразить свои соболезнования по поводу 
трагедии, случившейся в Советской Армении. Мно
гие и многие из наших студентов испытывают чув
ство горечи и сострадания. Все мы решили оказать 
помощь армянскому народу, Студенты начали со
бирать деньги в специальный фонд, некоторые 
землячества собираются работать после занятий, 
а заработанные деньги переслать в Армению. Ес
ли понадобится, готовы принять даже личное уча
стие в работах на территории республики:

Мы делаем так потому, что наши народы помнят 
помощь, которую оказывал и оказывает Советский 
Союз другим народам мира. В трудный час все 
человечество должно забывать распри и обиды и 
объединять усилия вокруг пострадавших, потому, 
что все мы люди, не взирая на мировоззрения, цвет 
кожи, национальность.

Еще раз выражаем свои соболезнования постра
давшим.

От имени Совета лидеров зарубежных земля
честв ВПЙ

Мубарак ХАССАН.

ОБГОВОРЮЄМО КОНЦЕПЦІЮ ПЕРЕБУДОВИ ВУЗУ
Народні контролери 

підгримують думку, що 
головна мета перебудо
ви різке поліпшення 
якості підготовки спеціа
лістів, яка має бути кон
кретизованою для кож
ного викладача, студента 
співробітника.

28 жовтня контролери 
вузу слухали інформа
цію проректора М. М. 
Шкодіна про те, як кра
ще забезпечити студен
тів корисними площами 
і оздоровити умови в 
навчальних приміщен
нях.

З ’ясувалось, що ад
міністрацію цілком вла
штовує існуюче станови
ще. Взявши до уваги 
площу всіх залів, одер
жали цифру близько 7 
квадратних метрів на 
студента при нормі 18,8 
І опинилися в верхній 
таблиці списку суперни
цтва між вузами УРСР. 
Але ж відомо, що в то
му вузі, де студентів до 
шести тисяч, на кожно
го повинно випадати 10,9 
кв. метра робочої і 14,5 
корисної площі. А в нас: 
ЕФ -  2,23, МБФ — 2,2, 
ФАМ — 1,81, ФВТ —  
1,65, Р Т Ф -  1,71, ІБФ — 
4,2 кв, м.

Отже, навіть на інже
нерно-будівельному факу

льтеті забезпеченість ко
рисною площею складає 
тільки 28 процентів пот
реби. Що тут Ще дода
ти?

Народних контролерів 
турбує також стан при
датності експлуатованих 
приміщень до навчання. 
Внаслідок безперервних

«вдосконалень», влаш
тування перегородок мі
зерні залишки площ не 
забезпечені загальнооб
мінною і місцевою вен
тиляцією. Більшість уч
бових аудиторій корпусу 
№ 1 не піддаються про
вітрюванню. До такого 
ж стану доведено уже й 
нульовий корпус з при
будовою. Число кабінетів 
і приміщень, відторгну
тих під науково-дослідні 
і дослідно - конструкто
рські роботи, виросло до 
таких розмірів, що зай
має площу в чотири ра
зи більшу, ніж та; що зо
сталась для навчання 
студентів. Ось ці розмі
ри: ЕФ — 341,4 кв. м; 
МБФ — 519,7; ФАМ — 
646,9, ФОТ — 273,6;

РТФ — 228,6; ІБФ — 
512,5. Таким чином, на 
одного наукового праці
вника на ЕФ випадає 
4,37 кв. м, на МБФ — 
9,29; на ФАМ — 7,55; 
на ФОТ — 3,5; на РТФ 
— 5,4; на ІБФ — 6,74. 
Іншими словами, це в З 
—4 рази більше, ніж на

студента.
Виникає цілком при

родне запитання: ми уч
бовий чи науково - дос
лідний інститут? Голов
на фігура у нас — май
бутній спеціаліст, як ос
новна «продукція», чи 
хтось інший? На якому 
плані перебуває в ВИ І 
здоров’я майбутніх інже
нерів і якість їхньої про
фесійної підготовки?

Ще одне, не менш ва
жливе питання перебудо
ви — комп’ютерна грамо
тність наших випускни
ків. За винятком факу
льтету обчислювальної 
техніки, ніхто не вчить 
працювати не тільки на 
ЕОМ, а навіть на прос
теньких програмних ка
лькуляторах. Про Це не

раз уже говорилося на 
різних «поверхах» глас
ності, та віз, як мовиться, 
і нині там. Адміністра
ція провела тільки ре
візію наявних засобів, а 
конкретних заходів для 
виправлення становища 
не вжито.

Є ще один факт, кот
рим студентові відводи
ться роль другорядної 
особи в інституті. На
приклад, кращим з кра
щих надане право кори
стуватись індивідуаль
ним графіком навчання. 
Однак вдень їх у бібліо
теці майже нема, а уве
чері бібліотека закриває
ться о 20-й або о 21-й 
годині. В суботу і не
ділю вона теж не працює 
на поліпшення якості спе
ціалістів. Майже не мо
жуть користуватись бі
бліотекою ті, хто здо
буває спеціальність без 
відриву від виробництва.

Таким чином, про пе
ребудову у нас точаться 
поки-що одні балачки, 
а там, де «перебудова» 
відбулась, то не завжди 
на користь підготовки 
майбутнього інженера. 
Саме це і змушує наро
дних контролерів вис
ловити свою відверту 
думку.

В. ДЕМЕШКО.

ПРОПОНУЮТЬ 
НАРОДНІ КОНТРОЛЕРИ

В комітеті комсомолу
ВІТАЄМО

— проректора інс
титуту Володимира 

Діонисовича Сверд
лова з присвоєнням 
вченого звання — 
професор;

— працівника ка
федри радіотехніч
них пристроїв Стані
слава Івановича П'я
тіна з здобуттям 
вченого ступеня — 
доктор технічних 
наук.

Уже вдруге підряд 
група 2 ААГ-84 займає 

— перше місце в соціаліс
тичному змаганні на ма
шино - будівному факу
льтеті. Запитують: «Як 
це вам вдається? У вас 
відпрацьована якась си
стема, методика, чи це 
проста випадковість?»

Випадковість, звича
йно, виключається. А 

щодо системи, то про неї, 
наче й не думали, але 
робота; відповідна прово

дилась і проводиться. Ска
жімо, умови змагання 
не просто розробили і 
поклали в шухляду, щоб 
мати їх на той випадок, 
коли заявиться яка-не- 
будь комісія для пере
вірки. їх прийняли на 
спільному розширеному 
засіданні комітету ком
сомолу і профспілкової 
студентської організації, 
оголосили в групах, ви
вісили на спеціальному 
стенді у вестибюлі. До 
речі, під цими умовами

редині групи. Високим у 
неї авторитетом корис
тується, наприклад, ком
сорг Саша Мельничук, 
хороший товариш і від
мінник навчання, який 
ніколи не лінується при
йти на допомогу, якщо 
ти її потребуєш. Це, по 
суті, стало нормою. Дух 
взаємодопомоги і взає
мовиручки в 2 ААГ-84 
високий. Давно нема 
правопорушень, двійок 
і підсумкові бали за се
сію найвищі.

Якщо обміркувати все 
це, то виходить, що є 
система боротьби за ус
пішність. Вважаю, що 
вона величезною мірою

раптом зробив «відкрит
тя», що в нашій невели
кій групі аж чотири ко
муністи, і вони, безпере
чно, мають вплив і на 
моральний клімат в ко
лективі, і на активність, 
і на все інше, що робить 
її однією з кращих.

А тепер щодо відзнак.
За першість у змаган

ні за минулу зимову се
сію студентська профспі
лка видала нам 500 ка
рбованців премії. Ми її 
розподілили. Вийшла ко
жному певна сума. І все?!

Піснувато і дуже бу
дено. І ось друга пере
мога.
— Давайте куди-небудь

поїдемо, — почали ра
дитись групою. — Чоти
ри роки разом, а що мо
жемо згадати, крім нав
чання?

Ухвалили: домовитись 
з туристичним бюро і 
податись на три дні за 
маршрутом Вінниця—
Луцьк—Брест. В групі 
ЗО чоловік, в автобусі — 
38 місць. Отже, маємо 
запас? Ага. В нас є 8 
переможців змагання в 
особистій першості фа
культету. Кожен з них 
одержав по 40 карбова
нців премії, але не зіп
сує їхнього сумління ще 
й подорож за таким ці
кавим маршрутом, який 
обрала наша група. Ре
шту місць, які залиши
лись вільними після ро
зподілу, віддали групі 2 
ТМ-84, котра завоювала 
в змаганні друге місце.

Г. СИВАК, 
секретар комсомоль
ського бюро МБФ.

НТП-виробництву

Валерій Михайлович Лагутін якого ви бачите 
на цьому фото, працює асистентом кафедри елект
ричних станцій. Нещодавно з ВДНГ УРСР надійшло 
повідомлення про нагородження його золотою ме
даллю виставки. За що ж така висока відзнака?

— Ми, — розповідав Валерій Михайлович, — 
експонували пристрій автоматичного контролю за 
функціонуванчям трансформатора. Вважаю, що ме
даль присуджено одному мені тільки тому, що ї ї  
не можна поділити. А фактично розробляли прист
рій вчотирьох — керівником групи був доцент 
П. Д. Аежнюк, крім нього — інженер О. П. Ко
валь і старший лаборант І. І. Марковський.

В експлуатації на виробничому об’єднанні «Він- 
ницяенерго» пристрій показав себе дуже добре. 
В усякому разі тепер інакше, ніж раніше, оцінює
ться коефіцієнт трансформації.

Нинішнього тижня наказом ректора за роботу 
над цим приладом відзначена і кафедра електрич
них станцій і вся група.

після сесії неодмінно зна
ходяться прізвища тих 
студентів, які стали ві
дмінниками.

Своєрідний мікрок
лімат склався також все-

виіпрацювана завдяки 
нашій партійній органі
зації. яка ненав’язливо, 
але постійно спрямовує 
нашу роботу,

Готуючи цю замітку, я

І КОРИСНО, І ПРИЄМНО

На засіданні 8 грудня головним пи
танням були зміни в структурі комсо
мольського комітету. З метою впоряд
кування і активізації роботи за напрям
кам и створено комісії в складі:

— ідеологічна — В. Попов, О. Дако- 
люк, О. Ротор, Є. Рой, І. Сторожук,
B. Матушко, І. Сорвіра, В. Шатківсь- 
кий.

внутріспілкової роботи — О. Ян
ченко, І. Борисенко, С. Ковальчук,
C. Адаменко, О. Совков, Г. Сивак, І. За
кусило.

— науково - виробнича — В. Мар.

цонь, Л. Костенко, А. Василишин, Я. Ско- 
рюкова.

Створено також штаб студентських 
будзагонів. Начальником штабу затвер
джено О. Плакидюка.

В складі комсомольського комітету 
утворено бюро, до якого увійшли І. Бо
рисенко, О. Ковалюк, В. Марцонь, 
В. Попов, І. Сорвіра, Г. Сивак, О. Ян- 
ченко.

Заступником секретаря комітету ком
сомолу з питань ідеологічної роботи об
рано інженера кафедри ЕГІіОВ В. По
пова.
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ПРОФСПІЛКОВІ ТУРБОТИ
Наближається до заве

ршення 1988 рік,
уже можна озирнутись 

назад, зробити підсумки, 
поміркувати над тим, що 
було хорошого, а що по
ганого, що можна орати 
на озброєння в наступний 
рік, а від чого відмови
тись. Це я говорю про 
ідеологічну роботу в на
шій профспілковій органі
зації,

Значну питому вагу в 
цій роботі займав орга
нізація праці жінок.

Чого нам вдалося тут 
домогтись?

Практично всі матері, 
у котрих маленькі; діти, 
мають тепер змогу тру
дитись за індивідуальним 
графіком, що значно оз
доровило мікроклімат в 
колективі, допомогло уни
кнути багатьох конфлікт
них ситуацій. Не залуча
ємо жінок також до чер
гування по інституту у 
святкові, недільні та су
ботні дні. Працюємо за
раз над тим, як укласти 
розклад занять, щоб пре
дставниці нашої кращої 
половини не мали других 
пар занять у вечірників і 
перших — на стаціонарі.

Треба створити також в 
кожному корпусі кімнату 
жіночої гігієни, цілеспря
мованіше розподіляти пу
тівки в санаторії, будин
ки відпочинку, ширше 
пропагувати можливості 
профілактичного лікуван
ня сім’ями у вузівському 
профілакторії.

Непогані умови для 
естетичного, духовного й 
фізичного виховання до
шкільнят створені в інсти
тутському клубі). До їх 
послуг — гуртки худож
ньої самодіяльності, спо

ртивні секції, влаштовую
ться новорічні ялинки, а 
на кафедрах Ф А М , Р І Ф , 
Е Ф , у відділах С К ІБ  
«модуль» —  регулярнії ви
ставки ДИТЯЧОГО Малюнка.

однак не можна ствер
джу ваги, що тут уже. все 
в повному порядку, всі 
форми й методи вичерпа
ні. Не складає, наприк
лад, особливих органі
заторських і матеріальних 
труднощів проведення ди
тячих ранків у клубах ін
ституту й гуртожитків до 
8 березня, і травня, 7 
листопада. Мало влашто
вуємо за участю дітей 
спільних походів до лі
су. спортивних змагань, 
вечоріє відпочинку.

В профгрупах тривають 
давні безплідні дискусії і 
суперечки про потрібність 
чи непотрібність примусо
вого продажу квитків на 
спектаклі, цю енергію 
можна було б з більшою 
користю затратити на ко
лективні походи в театри, 
зали органної і камерної 
музики, на наступні твор
чі зустрічі з авторами цих 
програм, режисерами, ар
тистами, що, без сумніву, 
збагачувало б духовний 
світ людини. На жаль, все 
це поки що тільки з об
ласті добрих побажань.

Майже перестали прово
дитись факультетські ве
чори «Тато, мама, я — 
дружна сім’я», які впро
довж 87— 88 років сил
кувались відродити під 
«новим прапором» — 
«Нумо, факультет». Не 
вдалась також організація 
міжфакультетських вечо
рів відпочинку і спорту. 
А можна було б проводи
ти їх за типом кавеенів, 
починаючи з кафедр і

кінчаючи міжвузівськими 
фіналами, і головне тут — 
за ентузіазмом, ініціати
вою, бажанням зробити 
щось приємне для свого 
колективу, Не треба че
кати вказівок, дозволу на 
пошук і дерзання. Твори 
і пробуй сам!

Відомо, що наш інсти
тут славиться спортивни
ми досягненнями в рес
публіці і країні. На жаль, 
ні викладачі, ні співробіт
ники у цьому «не винні». 
Для багатьох з них фіз
культура — річ малозна
йома. А від цього — хво
роби, бюлетені, зниження 
якості праці. Тим часом, не 
секрет, що тільки бадьо
рий, духовно сильний мо
же мати справжню втіху 
від роботи. Втім, агітува
ти за фізкультуру зайве, 
в ї ї  безперечній користі 
переконані всі. Треба не 
лінуватись, брати за 
взірець тих, хто поряд, 
у кого з цим — повний 
порядок.

Чимало належить ще 
зробити і в оздоровленні 
морально - психологічного 

 клімату в різних підро
зділах ВПІ. Не всім при
пали до вподоби умови 
перебудови, гласності де
мократизації, дехто розу
міє їх, як вседозволеність, 
право на негативістські 
настрої, крайню агресив
ність. Ми повинні виходи
ти з одного — чи прино
сять наші вчинки її слова 
користь спільному ділу, 
чи наші розмови перетво
рюються в реальні справи?

В. ПОПОВ, 
заступник голови про
фкому ВПІ з питань 
ідейно - виховної ро
боти.

Як поселяємо в гуртожиток
Багато говоримо ми 

про студентське самоуп
равління, але поки що 
тільки говоримо, ОСКІЛЬ
КИ профспілковий комі
тет студентів і комітет 
комсомолу в розподілі 
місць у гуртожитках уча

сті не беруть. Нас тільки 
ставлять перед фак
том, а всі питання роз
поділу перебувають фак
тично. в руках проректо
ра М. Є. Іванова.

В 1987 році факуль
тет машинобудування 
одержав 500 місць в гу
ртожитку номер 2, а в

1988 році, як тільки ві
дкрили ФПК, механікам 
дали 314 місць. - Отже, 
на 200 менше.

В зв’язку з цим, кожен, 
хто у вузі з Вінницько
го району, зостався без 
житла. 66 чоловік пере
йшли на квартири. Та
ким чином, проблема на
була гостроти.

Коли за спільним рі
шенням профбюро, факу
льтетського комітету ко
мсомолу і студради обі
йшли гуртожиток номер 
2, виявилось, що кімна
та самопідготовки від
дана для проживання.

Без дозволу і відома 
студради проректор О. І. 
Тарануха поселив в ізо
л я т і  студента п’ятого 
курсу Зісмана - Гаврилі- 
на з дружиною, яка у 
ВПІ не навчається. Ось 
вам і самоуправління.

Студенти кажуть тепер: 
«Добре живеться тому, 
хто має «лапу», і запе
речити проти цього ні
чого. Якби поселенням 
в гуртожитки займались 
профбюро і комітет ко
мсомолу, таких непоро
зумінь не було б.

А. ДАЛЕХАЖІЄВ, 
голова профбюро МБФ.

ПРОШУ допомоги
Як писалося в попе

редньому номері газети 
«За інженерні кадри», 
наш «Комсомольський 
прожектор» погас і на 
його попелищі ні жари
ни, ні вуглика. Ті жари
ни треба «роздмухувати» 
мені, як начальникові 
новообраного штабу, але 
мушу сказати відверто 
— великої впевненості 
в тому, що це вдасться 
зробити, у мене поки що 
нема. Справа в тому, що 
я начальник з гірким до
свідом — очолював і той 
штаб, при якому про
жектор погас, (не горі
вши, правда). Я прий
няв його в квітні нині
шнього року якраз пе
ред сесією, кинувся шу
кати штабістів, а вони 
уже то в армії, то на ос
танніх курсах.

Були великі надії, що 
звітна комсомольська ко
нференція, котра відбу

лася 2 грудня, поправить 
діла, пошле до штабу 
найбойовитіших, найак
тивніших і вмілих. Про
жектору потрібні не про
сто бійці, а люди, які 
вміють фотографувати, 
малювати, писати плака
тними перами одне сло
во, ті, котрі могли б ви
пускати газети, блискав
ки, листки в привабливо
му художньому офор
мленні. Але з майбутні
ми прожектористами, 
на жаль, знову ніхто по
передньо не говорив., ні
хто не питав, хочуть во
ни туди йти, чи не хо
чуть. Для «галочки», для 
звіту, для самозаспокоєн
ня проголосували за ко- 
го-небудь. І знову «про
жектора» нема з ким 
робити.

Свіжий приклад. Треба 
було зробити елемента
рне — написати листів
ку - звернення до всіх,

хто співчуває горю наших 
братів вірменів, котрі 
потерпіли від СТИХІЙНОГО 
лиха, з проханням зда
вати кров і жертвувати 
гроші на банківський ра
хунок 700412. Підійшов 
я до однієї з новообра
них прожектористов (до 
речі, у штабі чомусь всі, 
крім мене, дівчата). Тре
ба, мовляв, написати ли
стівку, тебе ж обирали. 
Вона не відмовляється, 
але зараз не може, за
йнята.

Повірте — опускають
ся руки. Поки не пізно, 
треба нашу спільну три
буну гласності підніма
ти всіма силами, треба, 
щоб комітет комсомолу 
нарешті висунув до йо
го штабу не кого попа
ло, а людей енергій
них, небайдужих, по- 
справжньому активних;.

І. ЗАКУСИЛО, 
начальник штабу «Ко
мсомольського проже
ктора».

ТЯ Н Ь -Ш А Н Ь -ГОРИ НЕБЕСНІ
Гуркіт обвалу обриває 

і без того нетривку у 
високогір’ї ниточку сну. 
З десяток чоловік висо
вуються з наметів, щоб 
з’ясувати, що сталося. 
Виявляється, нічого се
рйозного просто обвали
вся сніговий козирок на-

говерть сніжинок за
гін починає підйом по 
боковій морені до місця 
витоку льодовика, півкі
лометрового пролому у 
гірському хребті. Крок 
за кроком піднімаємося 
вгору, «пробиваємо» хма
ру, крізь прозорий сер-
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метений за ніч на уступі 
скелі, найближчої до мі
сця нашої стоянки. Кри
жаний подих з цирку Ак
сайського льодовика ле
гко огинає вал старої 
бокової морени, за якою 
мальовничо розкинулося 
наметове містечко. Мо
розний вітер примушує 
пірнути назад у свої 
«домівки», зануритися у 
зігрітий спальний мішок.

Четверта година ранку 
— час підйому чергових, 
о п’ятій — вихід на сні
гові заняття. Заздримо 
щасливчикам, у яких ще 
ціла година нічного сну. 
А, між тим, руки звично 
підкачують залитий ще 
звечора бензином примус, 
ставлять на вогонь ка
занки з водою...

Альпіністи недарма 
жартують, що їхній вид 
спорту — найкращий спо
сіб перезимувати літо. 
Під легку (липневу!) кру

панок мерехтять зірки. 
Вони великі тут, як ні
де, на рівнині. Перед ви
ходом на льодовик уча
сники підйому зв’язую
ться страховочними мо
тузками і відділення ро
зходиться зі своїми ін
структорами по місцях 
занять, обминаючи тем
ні провалля.

Сонячне проміння до
сягло протилежної СТІНИ 
цирку І вже визолотило 
й висріблило вершини гір 
— Боксу, Теке-Тору, Ак- 
Тоо, Піку Вільної Кореї. 
Звідтіля долинає гуркіт 
перших каменепадів. А 
тут, на сніжнику Коро
ни, справжньої цариці 
цирку, панує тінь і мі
нусова температура. Сві
жий сипучий сніг легко 
проникає під найменшу 
незаправлену складку

одягу. Втім,- його холод
ний- дотик не такий вже 
й неприємний, бо від 
світанку пройдено вже 
сотні метрів підйому І 
спуску, а у зв’язках, по
явилися десятки пунктів 
страховки, в діло пішли 
сотні метрів мотузків. То 
ж поки сонце добирає
ться до нас, ми добряче 
зігрілися. Одягаємо за
хисні маски та темні оку
ляри, щоб уникнути уль
трафіолетових опіків.

Залишилося ще відпра
цювати прийоми самоза
тримання та спуск «глі
сером». При такій кру
тизні в звичайних альпі
ністських черевиках мо
жна спускатися вниз не 
гірше, ніж на гірських 
лижах.
Біля підніжжя сніжника 

встигаємо зробити бе
зліч знімків, зберегти на 
пам’ять враження одно
го із двадцяти днів, про
ведених на альпіністсь
кій учбово - спортивній 
базі «Ала - Арча».

Вони дали нам (до ре
чі, пора і представитися: 
члени альпіністсько-ту
ристського клубу ВПІ 
«Одісей» В. Маліцький, 
В. Головатий, О. Лубя- 
ний) багато приємних 
зустрічей з цікавими лю
дьми, стали приводом 
нових знайомств. Та го
ловне — ми подружили
ся з природою і горами 
Західного Тянь-Шаню, 
новою вершиною — Ади
чене (4404 м). Поповни
лися знаннями і досві
дом техніки й тактики 
альпінізму, підтвердили 
право на біло - блакит
ний значок з контуром 
Ельбруса і сріблястим 
льодорубом — «Альпі
ніст СРСР».

В. ГОЛОВАТИЙ, 
студент радіотехніч
ного факультету.

Секція альпінізму запрошує всіх бажаючих. Тре
нування — щодня о 17.00. Збір — коло клубу 
«Одіс ей» (11-й поверх кафедри фізвиховання).

Р ЕПЛ І КА

Горе-фізкультура
Може це комусь ви

дасться й дивним, але 
мені здається, що одні
єю з головних проблем 
для студенток є фізкуль
тура. Зараз зима, а всі 
заняття неодмінно від
буваються надворі. До
бре, що хоч до лісу пе
рестали ГОНИТИ. По пер
шому снігу, правда, біга
ли. В кросівках і ке
дах! Уявляєте?

Мимо власної волі ді
вчата перестають ходи

ти на фізкультуру — 
шаленіє грип. Але ж пе
ред сесією треба отри
мати залік (та ще й 
диференційований), а ні, 
то не допустять до екза
менів.

Ось так питання, дріб
ніше за макове зерня, 
перетворюється в проб
лему.

Добре хлопцям. Для 
них — футбол, волейбол... 
в спортивному залі. А 
дівчат у спортзал пуска

ють тільки тоді, коли, 
треба підлоги мити. Для 
нас там занять ніхто не 
організовує.

Як не прикро, але де
канати у це не втруча
ються, а кафедру фізку
льтури таке становище, 
мабуть, цілком влашто
вує.

Аліна КАЧАНІВСЬКА, 
студентка групи ЗАТ- 
86, ФАМ.

Пам’яті товариша
Зупинилось серце про

фесора Добжинського.
Всі, хто знав Михайла 

Станиславовича, кому до
велось працювати поряд 
з ним, втратили м’якого, 
добросердного, чуйного 
друга. Душа його вміща
ла багато тепла, котре він 
роздаровував з безмежною 
щедрістю, не шкодуючи 
часу і здоров’я.

Життя професора було 
нелегким. Багато років пе
ребував у засланні, як 
син «ворога народу». Во
ював добровольцем на

фронті. Навіть середню 
школу йому довелось кін
чати в армії заочно.

Труднощі не зламали 
М. С, Добжинського ні 
морально, ні фізично. 
Справедливість перемогла. 
С кіінчив два вузи, працю
вав на залізничному тран
спорті, в Сибірському 
відділенні АН СРСР, по 
тому в Сибірському НДІ 
енергетики, захистив ка
ндидатську й докторську 
дисертації, став лауреа
том Державної премії 
СРСР.

Дише два роки тому 
професор повернувся на 
Україну, в той край, де 
народився. У Вінницькому 
політехнічному він завіду
вав кафедрою електропос
тачання промислових під
приємств міст і сільського 
господарства. Життя його 
зупинилось дуже рано, на 
шістдесят третьому році: 
Тим більший біль, тим ва
жче горе... Пам’ять про 
нього в наших серцях, 
поки вони б'ються.

Друзі по роботі.

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.
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