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Робочих місць
вистачає

г

Зважаючи на
нинішню
економічну розруху, чимало
тривог пережив новий фа
культет інтеграції навчання з
виробництвом. Річ у тому,
що за програмою технічного
університету треба організу-вати роботу великих
груп
студентів на підприємствах
впродовж цілого семестру,
котрий триває аж три місяці.
Що скажуть на це вироб
ництва? Чи вистачить у них
робочих місць?
І ось ці тривоги, здаєть
ся, помаленьку розвіюються.
Скажімо,, коли на
Хар
ківському тракторному заво
ді дізналися, що наш інсти
тут може привезти на
ви
робничу практику
велику
групу студентів, котрі здо
були робочі професії, то це
повідомлення було сприйня
те з помітним ентузіазмом),
Погодились одразу ж надати
їм
місця в
гуртожитках,
сплатити витрати за
проїзд.
Такий же контракт підпи
сано з підприємствами Смі
ли, готуються вони також з
виробничими
об’єднаннями
інших міст.
Зараз адміністрація вузу
вирішує питання, щоб сту
денти разом з робітничою
професією отримували й тру
дові книжки з відповідними
помітками.

Цифри
для роздумів
Міністерство освіти
зро
било цікавий аналіз регіо
нального розподілу студент
ства щодо кількості населе
ння, а також щодо можли
востей забезпечення моло
дих спеціалістів роботою за
фахом.
Основна маса студентів
(67,3 процента) навчається у
вузах Києва, Харкова, Д ні
пропетровська, Одеси, Льво
ва, Запоріжжя і Донецька.
На Вінницю припадає два з
половиною відсотки планово
го прийому республіки.
Найбільше студентів
у
Києві — 16,7 процента від
населення, яке в ньому про
живає. В Харкові ця
циф
ра становить 14.6 процента,
в Одесі — 8,6, в Донецьку
7,1, у Вінниці — 2,4.
Дуже ц'кава статистика!
державного замовлення на
випускників вузів. У Києві
робота гарантується
25-ти
процентам молодих
спеціа
лістів, в Запоріжжі — 47,
Дніпропетровську
—
43,
Львові — 33, Одесі — 16,
Харкові — 17, Вінниця
у
цьому списку десь посере
дині. Державне замовлення
надходить на 29,5 процента
випускників, тобто, гарантію
влаштуватися на роботу по
закінченню інституту має ма
йже кожен тріетій.
Чи не вперше Міністер
ство аналізує також проб
лему безробіття
молодого
фахівця. На початок жовтня
у Вінниці зареєстровано 912
безробітних — 512 з них
(57,1 процента) мають ву
зівські дипломи. В Донець
ку серед безробітних
70,5
процента з вищою освітою,
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ЗМІНИ В НАВЧАННІ
^ ЗАОЧНИКІВ
Як не складно
вчитися
без без відриву від вироб
ництва, як не складно дома
гатися прй цьому
високої
якості знань, вища
школа
мусить і далі вдосконалюва
т и цю систему.
Власне, маємо сотні при
кладів сумлінного ставлення
заочників до своїх студент
ських обов’язків, що особ
ливо важливо нині, коли до
лю людини вирішуватиме не
«бумага» (диплом), а вмін
ня використовувати
набуті
знання в умовах ринкової
економіки).
І хоча ця публікація має
мету звернути увагу на де
які зміни в навчальному про
цесі заочників, хочу скори
статись нагодою і назвати
кращих студентів та викла
дачів, котрі можуть служити
за приклад іншим.
Серед
студентів це — Вандзіляк
A. Я. (Н МП 88), Діхтяр
0 . Й. (ПЦБ-88),
Кирилюк
B. П (І АГГ-87), Зволейко
Н. В. (ІЕ О М -87).
Слюсар
М. Ф. (І
АТ-87),
Трігер,
1. В. (КІТ-89), Жереб В. Є.
(і
ТМ-87), Юрченко В. Ф.
її ’ ЕСМ-87); серед викла
дачів — Марченко
Олена
Іванівна, Соляниченко М ики
та Олександрович,
Сапон
Микола Степанович,
Середюк Іван
Павлович,
Чернига В ’ячеслав Васильович,
Балицький Віталій Григоро
вич. Немировський Ігор Аб
рамович, Волков Юрій Іва
новим* Корчинський Георгій
Антонович, Рогальський Бро
ніслав Станіславович та ін
ші. Хочеться подякувати цим
людям і побажати подаль
ших успіхів.
А тепер — про зміни.
В травні минулого року,
детально розібравшись з на
вчальним процесом
заочної
форми, учена рада
внесла
ряд, змін. А саме:
— і для літньої, і для зи
мової сесій установлені тер

міни ліквідації заборгованою
ті: в зимову — до 15 квіт
ня; в літню — до ЗО серп
ня, В разі невиконання цих
умов студент відраховується
з 7вузу;
>— курсові проекти, роз
рахункові та контрольні ро
боти виконуються
згідно
графіка, але не пізніше, ніж
за 15 днів до початку е к 
заменаційної сесії.
Тільки
за такої умови
видається
довідка — виклик на додат
койу відпустку;
— як і для студентів ден
ної форми навчання, введе
но три можливості перездач
незадовільних оціккж: пер
ша —- разом з групою
в
строки, передбачені розкла
дом; друга — за дозволом
деканату, в
установлений
ним термін; третя— комісії,
до складу якої, крім викла
дача. входять зав. кафедрою
і один з керівників декана
ту. Якщо студент і в цьому
разі одержав
незадовільну
оцінку,, то він відраховуєть
ся;.
— ускладнено повернення
раніше відрахованих студен
тів — хоч є вакансія, хоч
ліквідована
академрізниця,
потрібно ще пройти співбе
сіду з профілюючих дисцип
лін.
Подальші зміни були за
проповані і прийняті ученою
радою в листопаді 1992-го
року. Основною зміною бу
ло — перенесення осінньої
установчої сесії з вересня на,
червень у такі терміни:
II курс — з 16 по
25
червня,
Ш курс — з 17 по 26
червня,
IV курс — з 13 по 20
червня,
У—Л/І курси — з
29
травня по 5 червня.
Установчу сесію для
і
курсу проводити у вересні.
Що дають ц! С"Гн’':?

Уже два роки наш інсти стану здоров’я.
Характерно, що саме ті,
тут працює в нових умовах
по підготовці інженерних ка хто прийшов до нас не зз
розчару
дрів: бакалавр - інженер-ма- покликанням або
гістр. Першими стали навча* вався, і навчаються гірше.
На першому курсі бли
тися за програмами техніч
тридцяти
процентів
ного університету студенти, зько
навантаЖіення
які нині перебувають
на навчального
припадає на ті 13 тижнів,
другому курсі.
Саме до цього континген що відведені для засвоєння
ту і проявляє свій постійний робітничих професій. Годі й
це
інтерес лабораторія
соціо доводити, що справа
логічних досліджень, їх гро дуже важлива. Всі факуль
мадська думка з багатьох тети, в тому числі й Інтегра
виробницт
позицій, зокрема, вивчалася ції навчання з
в лютому минулого
року. вом, докладають багато зу
краще
Дані цього опиту обговорю силь, щоб якомога
вались на засіданні ректора оранізувати практику першо
ту і опубліковані в
газеті курсників. Але Ї М неймовір
но важко боротися з еконо
«За інженерні кадри».
Отж)е, після шкільної па- $ мічним хаосом, що діється
рти
наші респонденти
бі- } нині на промислових під
льше року провчилися в с т і-; приємствах. З цієї причини
нах вузу. Як змінилися за > тільки 53 проценти респон
цей час їхні погляди
на дентів відзначили, що в ос
життя, які труднощі, склад новному задоволені практи
ності з ’явилися? — на ці кою на робочих місцях. Зде
та інші запитання ми шука більшого це студенти факу
ли відповіді з
допомогою льтетів Ф ТМ Б та ФА.
Нема сумніву, що осво
анкетного опиту, а
також
професії
багатьох особистих
бесід. єння робітничої
Опитом були охоплені
37 перебуває в прямій залежно
навчальних груп, тобто, 88 сті від порядку на виробни
відсотків загальної їх кіль цтві. Однак ми хотіли з ясуватиі також, що в цьому
кості.
на
Одне з перших
питань плані не доробляється
звучало так: «Чи правильно факультетах.
Опитувані свідчать, що з
ви обрали життєвий шлях,
ставши студентом Вінниць вини окремих викладачів бу
вають зриви занять, або ж
кого політехнічного?»
Позитивно відповіли
40 порушення розкладу.
процентів опитаних. Найви
Стосувались наші
запи
щий показник оптимізму на тання також умов побуту та
Ф ІТ К І — 53
проценти, проживання студентів в гур
Ф Р Е —49, Ф Т М Т — 46. Двад тожитках.
цять два відсотки ще вага
Певна річ, бідність дер
ються, як відповідати: вони жави позначається і на жит
поки-що не визначились ос ті студента. Більшість скар
таточно. 18 відсотків
до житься на те, що в гурто
свого навчання в інституті житках не працюють кухон
ставляться байдуже — треба ні гтити — нема де при
думати, що якби була мож готувати страв?/, бо, КОЛІ';
ливість, то вони з задово
користуватись послугами їда
ленням поміняли б політех льні, стипендія не витримає.
нічний на якийсь інший ін
Багато незадоволених кра
ститут. Кожен п’ятий напи
сав однозначно—«у
виборі діжками особистих речей і
пияцтвом в гуртожитках. Ве
помилився».
Порівнюючи в'дповіді цих ликі надії в них на те, що
же студентів на
запитання, проректором з виховної ро
боти призначена -ї. Б. ь 7.
попередньої анкети, ми по
мітили, що деякі з
них яльська, яку знають, як во
втратили інтерес до навчан льового й наполегливого ор
ганізатора. Сподіваються, що
ня. Які ж причини?
Близько сорока процентів вона сформує команду ентускаржаться на велике навча ■зіастів, котра буде активно
займатися тільки
студента
льне навантаження, а особ
і
ливо багато скарг з факуль ми, тільки їх вихованням
тетів - будівельного — 50 побутом.
Але ми знаємо з досвіду,
процентів та автоматики —
що одна команда, хай навіть
45.
39 відсотків
зв’язують і найбоєздатніша, не вирі
своє розчарування з важки шить ус'х проблем, якщо до
ми матеріальними умовами. студентства не повернеться
На факультетах інформацій обличчям весь педагогічний
посилено
ної технології і радіоелек колектив. Треба
між
троніки на це
скаржиться скорочувати дистанцію
педагогом і студентом.
майже кожен другий.
10 відсотків респондентів
М. СИНЕЛЬНИХ,
заявили, що вступали до ін
Ж. ХЛИСТОВА,
ституту не за покликанням,
На фото: триває захист курсових
співробітники
лабора
стільки ж-що розчарувалися
проектів у студентів заочного нав
торії соціологічних до
у виборі. Чотири відсотки
чання, Один з моментів захисту на
сліджень,
скаржаться на
погіршення

Для студентів — уникне
ння необхідності зайвий раз
приїздити до інституту, оскі
льки установча сесія розпо
минається зразу ж по закін
ченню літньої екзаменацій
ної. Крім того, всім приїж
джим легше у цей час одер
жати місця для проживання
в гуртожитках — вони
ві
ЛіЬНІШІ.'

Д /я факультетів — наяв
ність вільних аудиторій. Крім
того, легше планувати пра
цю викладачів, які в цю по
ру, в основному, уже заве
ршили роботу на стаціонарі.
Правда, є тут і недоліки.
В студентів починається ус
тановча сесія
наступного
курсу (до переводу їх
на
Цей курс), і, оскільки в ба
гатьох є заборгованість, яку
вони старатимуться ліквіду
вати, то це заважатиме нав
чальному процесові.
Тому
тут велика відповідальність
покладається на
деканати,
які повинні чітко відпрацю
вати строки перездач не на
шкоду установчій сесії (на
каз ректора № 239). Напра
влення на перєздачі видава
тимуться на конкретні дні в
кінці сесії
Під нас сесій деканати
слідкуватимуть за
своєчас
ною (зразу після екзаменів)
здачею викладачами відомос
тей. Перевірка на минулому
тижні показала, що більшість
факультетів у цьому
ділі
ще не домоглись належного
порядку.
Написано цю статтю для
того, щоб ще раз звернути
увагу викладачів і студентів
на зміни, внесені ученою ра
дою. Ще раз тому, що опи
тування студентів і навіть
працівників деканатів
свід
чить, що з цими рішеннями
поки-що недостаньо знайомі
і студенти, і викладачі.
В. СВЕРДЛОВ,
ялеректор.

машинобудівному
сував

наш

факультеті

фотокор

С.

зафік

Лісовий.
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ІНЖЄНЄРНІ

У НАС П О Б У В А В
А ВІД й не помітили? І чути
не чули? Чи, .може, до вас
дійшло, що це просто опе
ратор і режисер Олександр
Іванович Коваль, знаний у
світі кінематографіст,
лау
реат Шевченківський,
про
майнув у нашому місті напе
редодні 270-ліття
великого
філософа зі своїм фільмом
«Сковорода», впродовж двох
десятиліть забороні підданим
і до замовчення
присудже
ним?
Так от, першокурсники к і
лькох факультетів політехніч
ного інституту і співробітни
ки технікуму електровакуум
них приладів,
пригадуючи
нині свої враження від фі
льму та зустрічі з одним з
його творців, стверджують:
то була зустріч зі Сковоро
дою! Дух філософа,
його
мудрість і пристрасть ожили
на екрані, своєрідно просту
пили і в неординарній поста
ті О ч' І. Коваля.
Щц 1971 року фільм був
заборонений особисто
Маланчуком — тодішнім ідеоло
гом ЦК КПУ, а кіноплівка
спалена. І лише випадково

уціліла копія.
Пролежавши
ма|йже два десятиліття на
полицях спецсхову,
стрічка
лише 1990 року вийшла на
більш-менш широку
глядацьку
аудиторію і відразу
здобула щире визнання. Тво
рці фільму — режисер
Ролан Сергієнко, автор сцена
рію Микола Шудря та опе
ратор Олександр Коваль ми
нулого року були удостоєні
Державної премії ім. Шев
ченка.
Аудиторію полонили висо
ка інтелігентність, ерудиція
і скромність
Олександра
Івановича, його закоханість
у мистецтво. Щиро і просто
розповів він про своє життя
і працю. Після
закінчення
Московського інституту к і
нематографії його творча бі
ографія розпочалась на Ки
ївській кіностудії ім. О. Д о
вженка. Тут у співавторстві
з іншими митцями О.
Ко
валь зняв цілу низку фільмів.
На жаль, чимало з них
зазнали сумної долі:
пиль
не
партійне
начальство
вперто вишукувало
в
них
крамолу і не пускало на ек

22 січня 1933 року.

КАДРИ»

ран. І все ж ряд кінострічок
нашого гостя, який завжди
орієнтується на національні
мистецькі традиції,
дійшли
до глядачів, завоювали їхню
симпатію. Кінотвори «Маланчине весілля», «Поріг», (про
Чорнобиль), інші
здобули
почесні відзнаки на прести
жних фестивалях.
Наш Олександр Іванович
приступив до здійснення сво
єї давньої мрії — створен
ня кіносеріалу «Історія Ук
раїни». Його творчу увагу
привернули світлі постаті ви
датних діячів української це
ркви, патріотів і подвижни
ків Андрія Шептицького та
Йосипа Сліпого, великої по
етеси Ліни Костенко.
Йде
збір і художнє осмислення
фактичного матеріалу, знято
ряд жадрів майбутніх
стрі
чок.
Словами щирої закохано
сті у молодь, твердою вірою
в її здатність примножити
духовні здобутки нашого на
роду закінчив він свій вис
туп: «Ми живемо в епоху,
коли здійснюється на очах
одвічнаї мрія
українського

СКОВОРОДА

народу про волю і незалеж
ність. Будьте гідними цього
часу, не гайте ні хвилини.
У наших руках майбутнє ук
раїнської Держави».
А потім (за
бажанням)
студенти писали
домашню
письмову роботу на тему:
«Що допоміг мені зрозумі
ти фільм «Сковорода»
та
що особливо зацікавило ме
не в майстерності його ав
торів» — і ми не впізнали
•рвоїх першокурсників, затя
тих «технарів», «прагматиків»
і т. д. і т. ін.
Гончаренко, гр
2РТ-92:
«Дивлячись цю стрічку, я
зрозумів, що культурний ду
ховний рівень нашої нації
не такий уже низький, як
пишуть деякі культурознав
ці. Просто цей рівень заби
то всіляким «ширпотребом»
типу дешевих
відеофільмів
і сумнівних газет. А
цей
фільм про Сковороду може
пробудити душу дуже бага
тьох людей.
Було цікаво
дивитися
фільм, який знято ще за
часів жорстокої цензури «Ім
перських» сил».

С. Посохін, гр.
ЗРТ-92:
«Фільм мене захопив, зда
валося. що я теж був у ті
часи, коли жив Сковорода...
У нас є чудові фільми,
але це не всім
зрозуміло.
Наш глядач любить фільми,
над якими не треба думати.
А думати потрібно!».
В. Пучко, гр. ІРТ-92: «За
допомогою фільму я вперше
познайомився з Г. Сковоро
дою. До фільму згадка імені
Г. Сковороди не викликала
ніяких думок, почуттів.
Я
не мав ніякого уявлення про
його творчість, діяльність. У
фільмі прозвучали уривки з
його творів, і мене вразили
слова про життєвий
шлях
людини... На все життя за
пам’ятаю слова Г. Сковоро
ди: «Бережи час, за допомо
гою часу можна переверши
ти самого бога». Фільм вра
жає своєю сучасністю. Ба
гато фільмів, знятих одноча
сно з фільмом про Г. Ско
вороду, або навіть пізніше,
зараз викликають іронію, ус
мішку. Від них віє старістю

Р Е К В ІЄ М
КОХАННЮ

штучністю, бутафорією. Цей
фільм мене вразив ‘ своєю
молодістю, неповторністю».
Та, звісно ж, не тільки
задля подяки кіномитцеві, чи
похвальби нашими студента
ми пишуться ці рядки. Адже
ця зустріч зі Сковородою
спонукала гостріше відчути і
наші проблеми, зокрема, к і
нофікації навчального
про
цесу, аналізу
кінообразу,
створеного художньо - доку
ментальним кіноекраном, до
лі самого того кіноекрану в
умовах сьогоднішнього вуль
гарного кіноринку і т. ін.
А хіба Не час подумати,
щоб і в масштабах
міста
(приміром, в.системі Облоно)
мати і пристойну фільмоте
ку документальних картин і
відповідне методичне забез
печення? Сьогоднішній укра
їнський документальний к і
нематограф
поєднує аналі
тику і поезію. Він заслуго
вує на більшу
увагу,
на
кращу долю в прокаті.
О. КРАВЧЕНКО,
викладач кафедри істо
р ії та теорії культури.

Що по чому
в їдальнях?

(ІС Т О Р ІЇ, ЗАПИСАНІ СТЕ
ПАНОМ ЛІСОВИМ З УСТ
СТАРИХ ЛЮДЕЙ).

І сЖ И М

ЗЛАГОДИ ВЖЬ
НЕ Б 7Л0
Сильно посварилася
з
своїм чоловіком, коли у нас
вже було двійко дітей. Тиж
день чоловік не
приходив
додому. Потім дізналася, що
він ночував у Мотрі.
Ми помирились.
Сім’я
збільшилась ще на два хлоп
чики, але душевної злагоди
між нами вже не було ні
коли.
Петра мого давно нема на
світі, а я все ждала, коли
помре моя кривдниця.
Торік її не стало. Пішла
на похорон. Коли
труну
опустили в яму, кинула жме-ньку землі, щоб не вмирати
мені з каменем за пазухою.
Напевне, смішно тобі слу
хати сповідь про кохання
від старої жінки, яка ще в
громадянську була дівкою?

ВОЄННИЙ РОМАН..
Наш авіаполк
базувався
на Далекому Сході1. Там я
стрів свою едину-незабутню.
Але почалась війна. Мене
відправили на фронт.
Пи
сав до коханої листи, а від
повіді не було.
Тут стала припадати до
мене краля з медчастини.^А
на війні романи швидко в’я
жуться * — року не минуло,
як відправив її до своїх ба
тьків народжувати немовля.
І тут надходить пака ли
стів від тієї, єдиної. Від
писав їй, що зі мною тра
пилось. А сам став шукати
смерті в боях, та з таким
сумлінням, що однополчани
мали мене за безстрашного
відчайдуха.
Усі ці нагороди, що ря
дами на піджаку
крап
лина води, яка неспроможна
змити гріх з моєї душі. Про
сьба у мене до тебе
—
збільш портрета з моєї лю
бові — хочу, щоб був він
зі мною в труні.
— Так і не бачилися з
нею пнсля війни?
— Три роки тому одержую
листа і зрезу лечу.
Добу
плакали обоє. За минулим.
Торік вернувся мій оста
нній лист до неї. З поміт
кою, що її вже нема.

ЧИНОМ,

Ь І сА Н О вИ Щ В

дія складала 40 карбованців, погіршилось.
комплексний обід в нашій
Чому ж тоді до
нашої
їдальні коштував 60 копійок. їдальні ходять харчуватися з
Іншими словами, цих обідів інших вузів, технікумів, під
на стипендію можна було приємств?
Щоб порівняти ціни, про
придбати 66.
Нині стипендія виросла до ректор ВПІ О. І. Тарануха
2300 купонів, вартість ком 14 січня вирішив об’їхати
їдальні Інших
навчальних
плексного обіду — 45. От за кл г|ді в.
же, на стипендію — 51 обід,
І ось яку картину маємо.
і
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Смєтамз
100 / 27.80
Молоко
20 0 / 18.00
Сир з цукр. і
50 / 5/5
см етаною
16.38
Масло в ер ш к.
10 / 2.50
Салат (св. ка п .
з смет.)
100 / 10.99
Салат з б у р я ків
100 / 3.25
Суп з </»ВІЖ .
кап усти
250 / 7.69
Суп горох.
Котлети
19.99
Я єш ня
42,07

Чай

Проблеми екології в Ук
раїні є найболючішими. По
ділля в цьому відношенні,
на жаль, не виняток. Могут
ні підприємства ВПК,
які
працюють за
технологією
«після
нас хоч
потоп»
(ПНХП) успішно довели по
вітря,
рослинність, землю,
воду до екологічної катаст*
рофи,
Серед фахівців, які почали створювати технології
та пристрої захисту
від
шкідливого
перевантаження
екології, є і наші колеги-доценти А. О. Новіков, В. С.
Собчук, старший
науковий
співробітник М. А. Старовойтов, яких ви бачите у
лабораторії техніки високих
напруг кафедри
енергетич
них систем та мереж, (фото
вгорі).
Тут
розробляють
технології очищення газових
сумішей ‘ від шкідливих ре
човин, що виходять із труб
теплоелектроцентралей елек
тростанцій.
На знімку внизу — ін
женер 1-ої категорії В. С
Жеребцов за роботою в ла
бораторії техніки
високих
напруг.
Фото

С. Лісового.

Пюре ка р т.
С о ч н и к з сиром
Кенс
Булочка
/

X X Сі
Сі
27,30

27,80

Е

69

18,00

21,43
9,60

17.04
4,50

16,38
4,50

12,53
2,12

3.50

10.99
3.25

7,58
1,87

2 5 0 / 7.40

18,50
45,20
3,30
100/12.00
21,60

19,30

Чим пояснюється
такий
помітний перепад цін?
Насамперед тим, що їда
льня нашого інституту зві
льнилася від «обіймів» сис
теми громадського харчуван
ня і перейшла на
бюджет
ВПІ — зменшились торгівельні відрахування. Є
ще
також деякі запаси продук
тів, придбані за
меншими
цінами. Крім того, ВПІ збу
дував власне овочесховище і
картоплю, капусту, буряки,
моркву заготовляв сам,
що
теж обійшлося дешевше.

і і і і іе ;

11 ~

64,85
47,02

23 ~

5.63
2.63
16,08
18,33
2,45
7,14
15.00
19.00
11

Звичайно, добре було
б
нашій їдальні залишитися хо
ча б з тими цінами, які за
раз. Але це нереально. Н і
який оазис не зеленітиме в
пустелі, якщо до нього не
підведено водного каналу.
Який же канал
можемо
збудувати ми, коли навколо
така розруха і дорожнеча?
Як не прикро, але ціни зро
статимуть. Нема навіть пев
ності, що на день публікації
наша таблиця вже застаріє.
Якщо це трапиться, то вже
вибачайте!

ОГОЛОШЕННЯ
Завтра, тобто, в суботу
спеціально для викладачів,
співробітників і студентів по
літехнічного інституту в облмуздрамтеатрі буде здійсне
но постановку п’єси «Назар
Стодоля» в новій режисер
ській інтерпретації. Кажуть,
дуже вдалій. Квитки відпус
каються за половину варто
сті.
Хто хоче побувати на ви
ставі, звертайтеся до інсти
тутських профкомів.
*
*
*
Ще одне
оголошення.
Профком, співробітників ін
ституту проводить переєстра-

«За
— щотижнева _ газета колективу
____инженерньїе кадрьі»
...
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цію своїх членів. 23 з них
вирішили покинути профспі
лкові шеренги. Переважна}
більшість, звичайно, залиша
ється. Але, щоб у цьому ді-лі була повна ясність і по
вний порядок, кожному чле
ну профспілки треба
обо
в'язково написати одну
з
трьох заяв: або про вихід,
або про бажання сплачувати
членські внески без посеред
ництва бухгалтерії, або з
проханням, щоб вона, як і
раніше, вираховула суму вне
сків з вашої зарплати.
Отже, профком чекає.
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