
Працівники вузів і техні
кумів! Готуйте ідейно загар
тованих, висококваліфікова
них спеціалістів!

Розвивайте науку, зміцнюй
те зв'язок з виробництвом!

(Із  Закликів Ц К  К П Р С  до 64-ї роковини В е
ликої Жовтневої соціалістичної революції).

Так, велика хвилююча по
дія відбулася в приміщенні 
цирку «Радуга», що розта
шувався в міському парку 
культури та відпочинку іме
ні Горького. Сотні юнаків І 
дівчат вузу прийшли сюди, 
щоб скласти звіт про зроб
лене протягом минулого лі
та.

Урочистість відкрив голо
ва комітету профспілки Ва
силь Іванович Ковальчук. 
Під бадьорі звуки маршу 
бійці загонів, всі присутні 
в залі вітають Червоний 
прапор інституту. Його ку
мачеве маєво відгукується 
в серці кожного знамени
тим «даєш!», яке народже
не на легендарних комсо
мольських будовах.

Прапор несуть кращі з
кращих студентів. Це Ми-
кола Чеблатов, Олена Ма

н ова і Віктор Морехо- 
дов.

Схвальними оплесками 
зустрічає зал пропозицію 
покласти за доброю тради
цією живі квіти до ..п ідн іж 
жя пам’ятника засновнику 
Комуністичної партії і Ра
дянської держави В. І. Ле
ніну. Слово надається про
ректору з навчальної ро
боти Володимиру Денисо
вичу Свердлову.

— З року в рік посланці 
вузівського комсомолу бе
руть участь в розвитку ви
робничих потужностей За
хідного Сибіру і Далекого 
Сходу, — говорить він. — 
Маршрути будзагонів про
лягли через північ Тюмені, 
Нечорноземну зону РРФСР, 
степи Казахстану і об’єкти 
БАМу. Ось і цього року 
шістсот двадцять бійців сту

ден тськи х загонів із ембле- 
мою Вінницького політех-

нічного трудилися в бага
тьох куточках нашої кра
їни. їх зусиллями освоєно 
два мільйони шістсот тисяч 
карбованців. Це — рекорд
на цифра а порівнянні з ко
жним із попередніх років.

За цифрою — напружена 
праця бійців студентських 
загонів, комітету комсо
молу, вміле керівництво 
цією важливою справою з 
боку партійних та громад
ських організацій факуль
тетів і інституту в цілому. 
Як тут не згадати тих, чий 
внесок в досягнення успіху 
найбільший. Тільки силами 
будівельних загонів, що 
трудилися в Тюменській об
ласті, виконано обсяг робіт 
на один мільйон п’ятдесят 
тисяч карбованців. Чимало 
добрих справ на рахунку 
загонів «Спартак» — інже- 

нерно-будіаельного факуль
тету (командир Микола Че 
блатов, комісар Микола Бо- 
рисюк), «Прометей» — 
енергетичного факультету 
(командир Олександр Бі- 
лаш, комісар Віктор Море- 
ходов), «Поділля» — ма
шинобудівного факультету 
(командир Юрій Охотюк, 
комісар Микола Мельник), 
«Кварц» — радіотехнічного 
факультету (командир Олег 
Тарасовський, комісар Єв- 
ген Грицай). Самовіддано, 
по-ударному працювали 
Дмитро Олійник, Ольга Іва
нова, Петро Подружняк та 
багато інших. Наприклад, 
бригада Бориса Нерсесяна 
при плані 35 погонних мет
рів утеплювала за зміну не 
менше 100 погонних мет
рів трубопроводів у Тю
менській області.

щих бійців С БЗ грамотами 
та цінними подарунками за
читує член парткому, до
цент Юрій Степанович Да- 
нилюк.

Гордо описуючи коло 
арени цирку, Червоний 
прапор в у з у  немовби 
стверджує визнання зрілої 
творчої сили його господа
рів, їх вічно мол о д о ї  
енергії, в яку вірять, на 
яку покладають великі на
д ії.

3. МИХАЙЛЮК 
На знімках; вгорі — пра

пороносці відкривають свя
то; внизу — члени студент
ських будівельних загонів, 
співробітники Інституту під 
час урочистих зборів.

Фото О. Мякишєва, 
студента 5 курсу ІЕС-77.

Інформація
Кожної третьої п'ятниці 

місяця відбуватимуться чер
гові заняття у всіх формах 
навчання в мережі партій
ної, комсомольської та еко
номічної освіти.

* *  *
Студентам—шанувальни  

кам пісні. Заняття хору ви
значене на вівторок і п'ят

ницю. Початок о шістнад
цятій годині. В ці дні тре
ба особливо дбати про доб
рий настрій — ваш і ваших 
товариша чи подруги. Л и 
ше за таких умов пісня б у 
де радістю і незмінним су
путником.

* * *
Д уховий оркестр не лише 

створює бадьорість на уро- 
чистих демонстраціях, війсь

кових парадах. Ц е невід
ємна частка людського жит
тя взагалі. І  помиляється 
той, хто думає, що в кос
мічний вік чудову нашу су
путницю — духову музику — можна отак безцеремон
но «закинути» в архів. Во
на живуча і існує тисячо 
ліття. І  що характерно, не 
збирається суперничати з 
електронною музикою, Іо *

ніка і гітара — це одне, 
а вальс, виконаний духовим  
оркестром; це — вальс...

Отже, заняття духового 
оркестру в кожний вівторок 
і четвер в актовому залі о 
вісімнадцятій годині.

А  для прихильників ле
бединого руху  — учасників 
ансамблю бального танию — двері відчинені в понеді
лок і четвер.

Звітно - виборна конференція профспілкової організації нашого інституту проходитиме під знаком величних накреслень історичного X X V I з’їзду К П Р С . Як відомо, партійний форум країни визначив нові завдання на одинадцяте п’ятиріччя і на перспективу. Нині зусилля радянських людей сконцентровані на виконання цих завдань в різних галузях народного господарства.В реалізації величних і відповідальних завдань важливе місце займає соціалістичне змагання, рух за комуністичну працю. Профспілкові організації ф акультетів повинні домагатися, щоб соцзобо- в’язання були всебічно обгрунтованими. Для цього необхідно створити всі умови для їх виконання. Лише за таких умов проблеми, що виникають в навчала кому процесі, будуть вирішуватись творчо.Викладачі, співробітники, весь колектив нашого інституту покликані повсякчасно спрямовувати свою діяльність на виховання молодих спеціалістів в дусі комуністичного ставлення до праці. Вагомий внесок в розвиток науки, впровадження найновіших досягнень у виробництво наших учених, які є членами профспілкової організації, Н ТО, В Т В Р . Вони і далі повинні зосереджувати свої зусилля на прискорення комплексної механізації і автоматизації, розвитку А С У , впровадження Е О М  у виробничий і навчальний процеси.Також не остання роль науковців вузу в реалізації через Н ТО  і В Т В Р  ряду цільових програм науково - технічного прогресу і організації соціалістичного змагання з метою їх дострокового і якісного виконання.По всій країні розгорнулося змагання науково - дослідних інститутів, вищих учбових закладів, конструкторських бюро за успішне виконання комплексних науково - технічних програм. По всій країні продовжується рух за економію палива, сировини, електроенергії і матеріалів. Працівники нашого інституту беруть в цих заходах активну участь.
Р. УРЛАПОВА, 

член місцевкому.

А В Т О Г Р А Ф И
Б У Д З А Г О Н І В

З В ІТ У Є  Т Р Е Т ІЙ  Т Р У Д О В И Й
Р  Е П О Р Т А Ж  із зльоту студентських будівельних загонів, присвяченого підбиттю підсумків роботи у третьому трудовому семестрі.
Але не тільки новобудо

ви з автографами будза
гонів. Наприклад, в активі 
загону «Механік», бійці 
якого працювали на сіль
ськогосподарських роботах 
в межах області, — 15 про
читаних лекцій, 9 організо
ваних вечорів відпочинку і 

дискотек, 3 суботники по за
готівлі кормів, більш як 
100 гектарів зібраної со
ломи, надана допомога ше
сти сім ’ям ветеранів Вели
кої Вітчизняної війни, 600 
карбованців грошей, пере
рахованих у фонд п’ятиріч
ки. А коли дійшло до ор
ганізації будівельного заго
ну для роботи на головній 
будові області — 40-го цу
крового заводу, командир 
«Механіка» Петро Осовсь- 
кий першим подав заяву і 
очолив новий загін.

Значний обсяг робіт ви
конується студентами і в 
період осінніх польових 
робіт. Тисяча юнаків і д ів
чат протягом вересня тру
дилися на бурякових і ово
чевих плантаціях, в садах 
господарств області. Ш іст
сот сімдесят першокурсни
ків і нині надають допомо
гу колгоспникам і працівни
кам радгоспів. І тут також 
є чудові зразки високопро
дуктивної, ударної праці. 
Зібрано 6070 тонн яблук. А 
бригада з енергетичного 
факультету в складі комсо
мольців Сергія Павлюка, 
Світлани Ботко та Ігоря 
Духницького встановили на 
Барському консервному за
воді рекорд, виконавши 
змінне завдання на 180 про
центів.

Окремо варто відзначи
ти роботу внутрівузівських 
будівельних загонів. Першо- 
прохідцями тут були бій
ці інженерно-будівельного 
факультету на чолі з ко
мандиром Василем Войтен- 
ком, які спорудили один із 
двох блоків приміщення 
свого факультету. Причому, 
роботи виконали якісно і в 
зазначений строк.

Підтримали їх почин сту
денти машинобудівного ф а
культету. На будівництві 
їдальні на 530 місць загін 
виконав основний обсяг бу
дівельних робіт.

Нині на внутрівузівсько- 
му будівництві зайнятий но
вий загін. У його складі— 
студенти інженерно-буді
вельного та радіотехнічного 
факультетів. Вони присту
пили до будівництва примі
щення гуртожитку на 600 
місць, із здачею якого сту
денти інституту будуть за
безпечені житлом, і, без

сумнівно, юнаки та дівча 
та докладуть всіх зусиль 
щоб справитись із постав
леним завданням.

Підсумовуючи досягнен
ня студентських загонів 
треба визнати й те, що ус
піхи могли б бути небагате 
кращими, говорить в своїй 
заключній промові В. Д . 
Свердлов. Адже не всі ре
зерви приведені в дію, не 
всі можливості поліпшення 
роботи СБЗ використані 
сповна. Такий факт. У серп
ні в Ладижині на будів
ництві вінницького «Арте
ка» проводився республі
канський конкурс. Серед 
призерів будзагонів з Він
ницького політехнічного не 
було. Це говорить про те, 
що необхідно підвищувати 
професійну майстер н і с т ь  
членів СБЗ.

Більше варто залучати 
до будзагонів другокурс
ників. Адже вони — най
більш вільні у літній час. 

Докорінного поліпшення ви
магає технологічна та тру
дова дисципліна бійців за
гонів, організація супер
ництва між ними.

Цю ж думку продовжив 
секретар комітету комсо
молу Інституту Олександр 
Поляков. Він закликав усіх 
студентів у наступні тру
дові семестри високо нес
ти звання бійця будівельних 
загонів Вінницького полі
технічного.

Від імені учасників тре
тього трудового семестру 
виступили командир буді
вельного загону «Спартак» 
Микола Чеблатов та боєць 
сільськогосподарського за
гону Ольга Іванова. Вони 
запропонували в рік XIX

з ’їзду Ленінського комсо
молу усім політехнікам по
надувати Вітчизну новими 
здобутками в навчанні та 
праці. «І нехай символом 
нашої вірності справі ве
ликого Леніна стануть від
мінні знання, зведені мо
лодими руками впорядко
вані села і- міста, оновлені 
землі», — сказали вони.

На- трибуну піднімається 
секретар комітету комсо
молу комбінату «Вінниця- 
промбуд» Володимир Іва- 
новим Смирнов. Він вислов
лює вдячність за надану 
студентами допомогу у 
спорудженні важливих на

родногосподарських об’єк
тів.

Святковий наказ по інсти
туту про нагородження кра-

Наші
завдання
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Сонце сідало за обрій. 
Розхлюпало яскравими бар
вами тепло. У верболозах 
і тінистих подвір'ях уже 
тулилося надвечір’я. Сільсь
кою вулицею мчить зграй
ка підлітків і малюків, здій 
маючи обіч бруківки хма 
ринки пороху, в якому від
чувається знайомий і вже 
трохи призабутий з а пах 
молока, змішаний з терп
ким полином.

Втручаюсь в цей гамір
ний, непосидючий світ:

— Хто мені скаже, де 
тут працюють студенти?

— У нас сторонніх не-
має, — зупиняється на 
мить ясноокий хлопчик і 
додає: Ми всі тут липів-
чани, а ті, хто вас ціка
вить, біля ставка і навіть 
трошки вище — будують 
дуже кумедний тротуар, 
тобто гарний. — І знову — 
веселий гомін вулицею і 
цей змішаний присмак, який 
відчуєш тільки в селі.

Спускаюсь до ставка, за
дивляюсь в синю гладінь 
водички-живиці, накидаю 
оком на красуню-вербичку, 
що купає довгі коси свої й 
тихенько перешіптується з 
кленом, іду далі.

А ось і наші хлопці. До 
пояса роздягнені, засмаглі, 
в очах лукавий усміх. В 
м'язистих руках видзвоню 
ють кельми, хтось орудує 
лопатами— кладе необхідну 
«порцію» розчину, хтось 
розвантажує камінь. Це і є 
той «кумедний, гарний тро
туар» з водостічним кана
лом. Його будують члени 
студентського будівельного 
загону «Квант».

Командир Петро Воло
шин, такий же, як всі, со
нячний і, незважаючи на 
тридцятиградусну спеку, 
бадьорий, відкладає інстру
мент, за звичкою збиває 
набакир білого берета, від
повідає міцним потиском 
руки на привітання. За 
якусь хвилину ми опинились 
в культурному центрі села: 
Будинок культури, середня 
школа, торговельний комп
лекс, кафе... Все це оздоб
лено клумбами, бетонними 
доріжками, аж сюди, до 
центральної вулиці.

Не домовляючись, відхо
димо трохи вище — подалі 
від цього творіння. Якраз 
звідси панорама, справді, 
вражає своєю оригінальні
стю, свіжістю.

— Ви справжні архітекто
ри! — висловлюю своє ра

боту те, що ми називаємо 
грішми.

— А куди пошлете тре
тю бригаду? — вихопилось 
у командира загону. Пет
ро чомусь зробив крок 
уперед, ніби його запитан
ня не зрозуміє голова.

— Хе, третя бригада, — 
придивлявся до хлопця Ме 
льник. — Третя бригада — 
це вже річ неординарна . 
Справа в тому, що наша 
Липівка бере участь в кон
курсі на краще село об 
ласті. Так ось, третя брига
да займеться оздоблюван
ням вулиць, майданів, різ
них культурних комплексів

— Згода! — пролунало 
десь всередині вишикува- 
ного загону.

— Тут однієї згоди не ви
стачить, хлоп'ятка. Згадай
те, коли ви приїздите до 
рідної хати, вам обов'яз- 
ково хочеться на батьківсь
кому подвір'ї попрацюва
ти: паркан полагодити, до
ріжку викласти аж на вули
цю, деревце посадити. І 
все це ви робите з любо
в'ю, з ласкою... Якщо з та
кою жадобою працювати
мете на оздобленні села, 
тоді, як то кажуть, по ру
ках...

Голова правління в них 
не помилився. Може, то 
му зграйка хлопчиків і дів
чаток так славно відгукну
лась про членів «Кванту»: 
ми всі тут липівчани...

Третій рік б у д у ю ть  
хлопці свинарники, конюш
ні, телятники, закладають 
фундаменти під майстерні 
на польовому стані. Третій 
рік «одягають» Липівку в 
красиві тротуари. І кого б 
командир не назвав: Павла 
Самойленка, Миколу Яро- 
щука, Олександра Омель 
чука — всі вони його на
дійні помічники, створюють 
важливий психологічний 
клімат в бригадах, завдяки 
чому загін «Квант» і цього

року занесений на Дошку 
пошани райкому комсомо 
лу, нагороджений другим 
вимпелом. Третій рік загін 
виконує і перевиконує свої 
завдання. В цьому році ос
воєно 161 тисячу карбован
ців, а планом передбача
лося 111 тисяч.

Багато це чи мало? «Кван- 
тійці» стверджують, що ма
ло. І ось чому. Загін по
стійно живе днем завтраш
нім — перспективним. А 
перспектива Липівки ваго
ма. І її, цю перспективу, 
кожен член загону бачить 
не тільки на папері. Є чи
малі кошти, і їх треба вкла
сти в розпочату добру 
справу.

Завершено, роботи по за
кладанню фундаменте до 
пам'ятника Володимиру Іл 
лічу Леніну, до меморіалу 
Слави. Також збудовано 
тротуар уздовж греблі. Ця 
споруда незвичайна — на 
вісна. Інші роботи здійсню
ватимуться в наступному 
трудовому семестрі 1982 
року. За цей час в загоні 
стануться зміни: ветерани 
отримають д и п л о м и , 
«Квант» поповнять новачки, 
але традиція — працювати, 
як на рідному батьківсько
му подвір'ї, залишиться 
бо Липівка стала для хлоп
ців рідною домівкою.

...Мчать центральною ву
лицею хлопчики й дівчатка, 
задивляються на панораму 
чудової інженерної спору
ди, за їхніми ноженятами 
здіймаються хмаринки по
роху, в якому відчувається 
тривожний, незабутній при
смак, змішаний з терпким 
полином. Присмак, якому 
притаманно народжуватись 
лише в селі. Діти махають 
лебединими рученятами: 
«Ми не прощаємось з ва
ми, дорогі липівчани, — 
шепочуть вуста навздогін 
«квантівцям», — ми чекає
мо вас наступного літа!»

А. ХВИЛЯ.

НЕЗАБУТНЯ ЗУСТРІЧ
День десятого Ж ОВТНЯ  

на нашому інженерно-бу
дівельному факультеті 
був незвичайним. В ау
диторіях, в коридорах 
помітне пожвавлення. 
Потім усі зібралися на 
своєрідні збори. Усі — 
це студенти, викладачі і 
молоді спеціалісти, які 
два—три роки тому отри
мали дипломи.

На таку зустріч прибу
ли декан факультету
A. С. Лінник, проректор 
з навчальної роботи
B. Д . Свердлов, завідую
чий кафедрою П Ц Б , 
д. т. н., професор А. Ф. 
Пономарчук, завідую
чий кафедрою будівель
них конструкцій, к. т. н., 
доцент В. Д . Борисенко, 
к. т. н., доценти П. і. 
Антонік, Г. В. Храмов- 
ський та інші. Всі вони 
сердечно привітали ко
лишніх своїх учнів, поба
жали міцного здоров’я, 
успіхів на ниві інженер
ній.

Випускники з захоп
ленням і вдячністю роз
повідали про свої спра
ви. Вони успішно працю
ють в народному госпо
дарстві, виконують важ 
ливі завдання, які вису
нув перед будівельника
ми країни X X V I з’їзд 
Комуністичної партії. 
Хтось з них тепер торує 
стежину в проектну орга
нізацію, хтось в трест 
або в управління, а ін
ший — безпосередньо 
має діло з риштування
ми — підіймає поверхи 
житлових будинків, при
міщення різних установ 
і закладів. Але на яко
му б об’єкті вони не 
працювали, розуміють, 
що їх обов’язок — бути 
гідними спадкоємцями 
своїх наставників.

А прибули на цю тра
диційну зустріч вчорашні 
випускники з різних 
країв нашої неосяжної 
Вітчизни: з Києва і
Свердловська, Запоріж
жя і Івано-Франківська, 
Краснодоиу і Сімферо
поля і, звичайно, з міста 
над Бугом і області. 
Чимало випускників різ
них років нині працює 
в нашому інституті. Се
ред них С. В Тацюк, 
Н. Н. Попович, В. П. 
Очеретний, В. І. Загреба 
та інші.

Інженерно - будівель
ний — наймолодший фа
культет вузу. Лише три 
роки минуло з того часу,

як великий загін інжене
рів - будівельників краї
ни поповнюють наші ви
пускники. Тому важли
вим і актуальним зали
шається: правильна ор
ганізація стажува н н я 
молодих спеціалістів. І 
немаловажна роль на
лежить у цих справах 
спеціальним кафедрам 
факультету.

І молоді інженери, І 
викладачі, і майбутні 
випускники, які брали 
участь в зустрічі, — всі 
дійшли одностайної дум
ки: інженер - будівель
ник повинен бути гідним 
високого звання радянсь
кого інженера, мати чіт
ку активну позицію, ви
ховувати в собі ділови
тість і людяність.

Так, сучасний інженер 
повинен постійно підви
щувати свій ідейно - по
літичний рівень, прагну
ти до вдосконалення 
своєї професії. Д уж е  
влучно висловився з 
цього приводу к. т. н., 
доцент П. І. Антонік: 
інженер, який працює 
менше трьох років, ще 
не інженер. А той, хто 
«ходить» в інженерах 
три роки і не працює 
над собою— вже не інже
нер. Отже, будемо 
прагнути, щоб серед на
ших випускників подіб
них випадків не трапля
лось.

Н. Ч Е Р Е Д Н И К ,
студент 5-го курсу
ІБФ .

З Н А Й О М Т Е С Ь : НАДІЯ  Т И Т А Р Е Н К ОУчителям
Присвячується педагогіч

ному колективу Воронови- 
цької середньої школи 
№  2.Учителі! Хоч миповиростали,Та, вилетівши з рідного гнізда,На все життя ми вас запам'ятали,—У нас частина й вашого труда.По Іллічу ви нас учили жити,Буть чесними і добрими, як він,Ви Батьківщину вчили нас любити,ї ї  степи, річок широких плин.Зусиль і вмінь доклали ви багато,Вели до світла, до наук основ.Ви пояснили нам такі поняття

Надія народилася
1962 року в місті Фа- 
лешти Молдавської РСР 
в родині інженерів. 1980 
року закінчила Воро- 
новицьку середню школу 
із золотою медаллю.

Цього року вступила 
до нашого інституту на 
інженерно - будівельний 
факультет.

Захоплення поезією 
прийшло до неї ще в 
дитинстві. Перший вірш 
«Ровеснику» надрукува
ла в обласній газеті «Він
ницька правда».

З побажанням Надії 
відмінного навчання, ус
піхів в громадському 
житті, написання нових 
змістовних поетичних і 
прозових творів пропо
нуємо читачам добірку 
віршів майбутнього ін

женера - будівельника.Як справжнє щастя,дружба і любов.У  нас живе частина думок ваших,Частинку серця й ми забрали в вас. Хоч залишили школу, але завше

Відкрили перед намив майбуття! Ви сіяли на мирнійтворчій ниві Розумне, добре, вічне скільки літ!Так будьте ж ви здорові і щасливі!Вам, наші рідні, цейземний уклін!Р о в е сн и к у
Им когда-то так же вот 

вручи їй,
Пожимав руки, аттестат. 
В ритме вальса и они 

кружили
Сорок с лишним лет 

тому назад.
На плечах — походные 

шинели,
На боку — подсумки для 

 гранат —
Вот такими их

запечатлели 
Сорок с лишним лет 

тому назад.
И ровесник твой, солдат

безусый,
Шел в атаку, сжав свой 

автомат.
Смертью храбрых пал 

на поле 
русском 

Сорок с лишним лет 
тому назад.,.

И живет в народе память 
ныне,

Вся страна — от Бреста 
до Курил — 

Помнит тех, кто пал у 
стен Берлина, 

Тех, кто до Победы
не дожил

Э то все, что дорого
и близко, 

Пронесем сквозь юные 
года,

Подвиг моряков
Новороссийска 

Сохранится в сердце 
навсегда.

Присягая Родине на
верность,

Мой ровесник, вспомни 
тех ребяг, 

Кто шагнул из школьї 
в сорок первый, 

Сорок с лишним лет тому 
назад.

Видатний
географ

Радянський океано
граф, метеоролог і кар
тограф заслужений діяч 
науки Ю лій М ихайло
вич Шокальський (1856 — 1940) був одним з ви
датних географів свого 
часу. Його ім’я широко 
відоме в нашій країні і 
за рубежем. За шістде
сят років своєї наукової 
праці Шокальський зро
бив великий вклад в 
розвиток метеорології, 
картографії, гідрології, 
озерозназства. історії 
географічних знань, фі
зичної географії.

Особливий інтерес вче
ний проявив до галузей 
географії, які пов'язані 
з дослідженням океанів 
і морів — океанографії 
і картографії, морської 
метеорології, гідрогра
фії і картографії. П ід  
його керівництвом були 
проведені океанологічні 
дослідження Чорного мо
ря, йому належить пріо
ритет в організації ма
сових спостережень над 
течіями в Балтійському. 
Чорному, Каспійському і 
далекосхідних морях. 
Його узагальнююча пра
ця «Океанографія» ста
ла настільною книгою 
багатьох географів. П о 
ряд з науковою, експе
диційною, видавничою і 
різно мані тноіо організа
торською д ія л ь н і с т ю  
Ю . М . Шокальський про
тягом майже шістдесяти 
років вів плідну педаго
гічну роботу.

Великі заслуги Ю . М . 
Шокальського в розвит
ку російської і радянсь
кої географічної нау
ки, його ім’я назавжди 
вписано в її  історію.

Редактор 
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«За инженерные кадры»— орган парткома, профкома, комитета ЛКСМУ и ректората Винницкого политехнического института. 
Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі: м, Вінниця,вул. Київська, 4.

БЮ 03467. Зам. 4071. Тираж 1606.

дісне почуття, яке огортало 
мене з кожною миттю все 
дужче. ^

— Любимо ми нашу Ли- 
півку! — каже командир, і 
його погляд, замріяний і 
ніжний, стелиться туди, де 
працюють хлопці, туди, де 
вже залишили вони свій до
брий слід. —  А почалося 
все 1979 року, — продов- 
жує. —  Зріднились з людь
ми роботящими й тямущи
ми, з вулицями, які будуть, 
безперечно, найкращими з 
Томашпільському районі.

Петро Волошин таємниче 
всміхається, чогось недомо
вляє, а я його не кваплю 
— нехай ця «таємниця» по 
буде наодинці з його сер
цем, додасть йому впевне
ності й радості, нехай ста
не зрілою до кінця. Та ні, 
мабуть, вона, ця мета, з 
розумі майбутніх інжене- 
рів-радіотехніків визріла 
три роки тому...

Зібрав їх тоді, вперше, 
голова правління Микола 
Явтихович Мельник на под
вір'ї колишньої старенької 
школи, обійшов МОВЧКИ з  
лівого флангу на правий і, 
нарешті, мовив:

— В цьому приміщенні 
ви будете жити, харчува
тись, телевізором розважа
тись. Але головне в іншо
му — ви приїхали до нас 
працювати. Розділимо вас 
на три бригади. Одна брига
да будуватиме комплекс 
свинарників, друга впоряд
ковуватиме польовий стан. 
Все це, звичайно, важливе 
завдання для колгоспу. Ра
зом з тим — відоме, тради
ційне і, навіть, ординарне: 
зробив —  отримав за ро

Ми учні ваші будем повсякчас. Учителі! Майстри своєї справи,Скількох вже нас вививели в життя! Які дороги світлі іяскраві
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