х інженерні
■кадри

22 квітня — 112
років від дня на
родження вождя
світового проле
таріату Володи
мира І л л і ч а
Леніна

віт, а на смерть. Ось чому Леніна
Все життя товариш Ленін присвя
так ненавидять пригноблювачі усіх
тив одній меті — знищити повністю,
народів, — в його особі вони мають
в усіх проявах, навіть самих замас
противника, з яким не укладеш за
кованих і прихованих, рабство. Все,
спиною народу збитковий для народу
що допомагало, вело до знищення
договір. І не купиш ніякими прина
нерівності, поневолення, знаходило у
дами світу, бо він далекий від цих
Володимирі Іллічі самого
палкого
принад, ним володіла одна пристрасть
прибічника; все ж те, що зрощувало,
рееціло і неподільно—«Геть рабство!»
зміцнювало, захищало рабство,
мало
в ньому могутнього противника, — з
М. КАЛ І НІН.
рабством він вів бооотьбу не на жи* * *
нього красивих слів, нам не зобрази
€ люди, значення яких не осягнеш
ти, не окреслити те глибоке значен
словом...
ня, яке має його робота, яке має
Ось такою людиною не тільки для
його енергія, його проникливий розум
Росії, а й для всього світу, для всієї
для всього людства, не тільки для нас.
нашої планети є Володимир Ілліч. Я
О. ГОРЬКИЙ.
думаю, що скільки б не говорити про

| ЛЕНІНСЬКІ СТИПЕНДІАТИ

КРИЛА

ПЕРЕМОГИ

В. І. ЛЕНІНУ ВІД
БЕРНАРДА ШОУ
В особистій
бібліотеці
В, І. Леніна, що зберіга
ється в його робочому кабі
неті і квартирі в Кремлі, се
ред 10 тисяч друкованих
видань є книги, які явля
ють собою інтерес і безпе
речну цінність. їх
тільки
500. Вони складають розділ
«Дарчої літератури». В ньо
го увійшли не тільки книги,
але й альбоми, журнали,
які були надіслані В. І. Ле
ніну в дар. Часто надхсди
ли в кремлівську квартиру
книги-подарунки з-за рубе
жу.
Серед книг, подарованих
(зарубіжними авторами, >є
книга відомого англійсько
го драматурга-сатирика Бернарда Шоу «Назад до Мафусаїла», яку автор надіс

лав В. І. Леніну з таким
написом: «Леніну, єдиному
державному діячу Європи,
якому властивий
талант,
характер і знання, що від
повідають його посаді. 16
червня 1921 р. від Бернарда
Шоу».
Бернард Шоу не був осо
бисто знайомий з Володи
миром Іллічем, але з вели
кою повагою і неприхова
ним захопленням ставився
до самої особи вождя тру
дящих мас, вважав
його
єдиною у світі «людиною,
яка підноситься над іншими,
людиною, яку можна пос
тавити в один ряд лише з
небагатьма, але і в ряду
цих небагатьох Ленін на го
лову вищий за інших».

З перших же років, іс
нування Радянської держа
ви Бернард Шоу назвав се
бе її другом. Він активно
приєднався до руху «Руки
геть від Росії!», захищав
Жовтневу революцію в пре
сі, затаврував ганьбою тих,
хто розв’язав антирадянсь
ку кампанію в Англії, з зах
ватом говорив про історич
ну заслугу В. І. Леніна.
«Майбутнє, — заявив він,
— з Леніним, Ленін — ве
ликий розум і серце цього
століття».
«Я щасливий, — написав
англійський письменник в
редакцію «Известий» у 1924
році, — що у той час, як
британський уряд витратив
100 мільйонів фунтів стер
лінгів на фінансування во
рогів Леніна, я вітав його
тоді як найвидатнішого дер
жавного діяча Європи в на
писі на одній з моїх книг,
яку я надіслав Леніну».

□ ПРЕС-ЦЕНТР СУБОТНИКА □
В справжнє свято кому
ністичної праці перетворив
ся ленінський комуністичний
суботник у Вінницькому по
літехнічному інституті. Ро
боти велися злагоджено І
ритмічно. Викладачі і сту
денти дружньо працювали
на будівництві та впорядку
ванні території інституту.
На знімку нашого корес
пондента Олександра Суворова зафіксовано групу
політехніків в останній день
суботника — 17 квітня.

Л. ШЕСТАКОВА.

Дощ зірвався раптово
Власне, його чекали ще
зранку, коли важкі, свин
цеві хмари обложили не
бо. Але піднявся вітер, і
більшість учасників чем
піонату країни з багато
борства І ПО з
полег
шенням зітхнули. їм за
лишався останній вид —
крос. А бігти
мокрою
трасою набагато важче,
ніж звичайною. Та вітер
розігнати хмари не зміг.
Дощ з кожною хвилиною
посилювався. І барвисті
майки учасників
вмить
поприлипали до спини.
А події на трасі роз
гортались
драматично.
Всі ці дні збірні Росій
ської Федерації та Укра
їни йшли нога в ногу.
Остаточно долю першого
місця мав
визначити
крос. А тут ще цей ніко
му не потрібний дощ . Ва
лентина Ляндебургська
уважно стежила за дія
ми своїх подруг по збір
ній. Ось стартувала Іра
Костюченко. Легка атле
тика її улюблений вид.
Та й фізичні дані у неї
саме підходять до кросу.
Але волога земля
під
ступна. Тут не розжене
шся.
Всі члени команди зіб
ралися на фініші. А спор
тсменки уже наближа
ються до переможної
прямої. Важко їм дають
ся останні метри. Рап
том Ірина наважується
на ривок. Зібравши всі
сили, вона першою відчу
ває на грудях фінішну

стрічку і... потрапляє в
обійми друзів.
Ще відчуваючи підба
дьорливий потиск Ірининої руки, Валя вийшла на
старт. Дощ потихеньку
вщухав. Але це не ря
тувало становища
—
земля встигла розмок
нути.
Постріл
суддістартера ніби
штовх
нув
спину учасниць
забігу. Нині головне —
обрати правильну пози
цію. І витримати темп.
Перші десятки метрів на
диво даються легко . В о
но й зрозуміло: сили у
всіх є. Траса позначить
ся пізніше, коли підступ
на втома буде намага
тись пов'язати ноги, ко
ли бракуватиме легеням
кисню . І це буде не лише
перевіркою сил, а й ха
рактеру.
У Валентини Ляндебургської він є. Не кож
ний зможе сім років під
ряд відвідувати одну й
ту ж секцію. Особливо
-тоді, коли результати ні
як не зростають , і роз
чарований тренер уже об
минає тебе своєю у в а 
гою. Вона ж з третього
по десятий клас змогла
домогтися лише другого
розряду.
Пізніше, під час нав
чання в т е х н ік у м ів и 
пробувала свої сили у
багатоборстві ГПО. А ле
7оді ним не захопилась,
хоча й виконала норма
тив кандидата у майстри
спорту. її більш вабили
плавання,, баскетбол,

Лише коли поступила
до політехнічного інсти
туту на факультет авто
матики та обчислюваль
ної техніки, вона поста
вилась
до
комплексу
1 ПО
більш
серйозно.
Вже на третьому курсі
Валентину
зарахували
кандидатом до збірної
республіки. Потім
ось
цей чемпіонат країни.
Валя приїхала на ньо
го з чемпіонату СРСР з
морського багатоборства,
ое стала чемпіонкою в
командному заліку і впе
рше виконала норматив
майстра спЬрту. Ие всти
гли її, Ленінського сти
пендіата, привітати дру
зі в інституті з спортив
ним успіхом, як прийшов
виклик на
підготовчий
збір. За два тижні вона
не встигла перебудува
тись настільки, щоб роз
раховувати на нагороди.
Адже у морського бага
тоборства своя програма.
А ле очки, здобуті, тут,
на трасі, ідуть до коман
дної скарбниці.
Д о фінішу вже неда
леко. Гаряче пульсує жи
лка на скроні, вчащає
ться дихання . Спорт
сменки розтягнулися по
трасі, Валентина в числі
лідерів.
«ВпередІ» — наказала
собі Валентина, і вона
прискорює свій біг. Ось
недалеко вже й фініш.
Знайомі обличчя друзів.
Валентина відривається
від суперниць і першою
перетинає лінію фінішу.
А далі все немов уві сні.
Вона навіть не чула сло
ва судді-інформатора. А
вони були приємні.
— В забігу перемогла
Валентина Ляндебургсь
ка з команди України.
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В. БРЕДУН.
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Ленінські
уроки
На першому курсі відбу
лись Ленінські уроки, при
свячені 112-й річниці з дня
народження творця нашої
держави, вождя трудящих
всього світу В. І. Леніна.
Багато сил доклали вик

ладачі
кафедри
історії
КПРС, щоб уроки пройшли
на високому ідейно-теоретич
ному рівні, цікаво і змістов
но. Приміром, у групі ІАТ81, де викладачем історії
партії молодий
комуніст
Л. П. Громова, з бесідою
«Ленін — найлюдяніший із;
людей» виступила працівник
читального залу кафедр сус
пільних наук, ветеран праці,,
учасниця Великої
Вітчиз

няної війни 3. У. Постніхова. Вона також розпо
віла молоді про образ Ле
ніна у літературі, образо
творчому мистецтві, в кіно
і театрі, порадила, до яких
книг звернутися, щоб кра
ще узнати про життя і ді
яльність Володимира Ілліча.
Н. КЛИМЕНКЦ,
лаборант кафедри істо
рії КПРС.

2 стор.
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23 квітня 1982 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
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вати над їх ліквідацією.
Колективу
інституту
ще немало
доведеться
попрацювати, щоб зро
бити територію нашого
інституту справді зраз
ково чистою. Гарно, зе
лено лише біля парад
ного входу, а зразу ж за
рогом, у дворі корпусу
№ 1, в око впадають ку
па будівельного каменю,
біля нього
невеличкий
ло будівельний матері хвилину від термінових
смітничок, який так і не
це, псує ненажерлива їрмога головної групи на
спромоглись
прибрати
жа. Зараз труби ще мо ал. Чому б, скажімо, не справ і подумати, як же
родного контролю і про
під час суботника. Отож,
/передави ^х ша будів зберегти чи розумно ви жектористів дати відпо
жна врятувати, але для
цього треба «здогадати ництво гуртожитку? Не користати будівельні ма відь, коли виявлені не
перший, навіть поверхо
вий огляд свідчить, що
ся» покласти їх під якийхай це краплина порів теріали, з якими їх під
доліки будуть усунуті,
не все у нас гаразд. Тому
няно із затратами
на
иебудь навіс. Адже мине
леглі поводяться, як з лишилась незадоволеною.
ми і пропонуємо, вам,
ще деякий час і їх до спорудження, та все ж
непотрібом.
Отож, як мовиться, «крик
шановні читачі, взяти за
кошти, витрачені на ви
ведеться викинути
на
у пустелі» не був почу
Народні контролери та
очно участь у спільному
дост а в к у,
смітник. От вам і еко робництво,
тий господарниками, зо
їх помічники—активісти
рейді головної групи на
номне, розумне
витра врешті , закупку блоків
«Комсомольського
про крема, проректором по
родного контролю
та
чання цінних будівельних
будуть використані
за
жектора» — чимало роб адміністративно - госпо
«Комсомольського
про
матеріалів, а головне — призначенням.
лять, щоб перекрити ка дарській роботі О. І.
жектора»,
подивитися
високоефективне!
секретарем
Це — господарство
нали втрат матеріальних Таранухою,
очима народних дозор
Поруч виситься, як
завгоспа В. М. Жирнова.
цінностей. Матеріали рей парторганізації адмініст
ців не на парадну сто
влучно висловився один
Безперечно, справ у ньо ду, проведеного нещо ративно - управлінського
рону, а, так би мовити,
із членів рейдової брига го багато, і вислів «кру давно цими громадськи апарату М. О. Синельнина інший бік медалі.
ди, пам’ятник безгоспо титься, як білка в коле ми організаціями, зда ком, партгрупоргом АХЧ
дарності — складені один сі» точно відповідає зов
Картина не милує око.
валося б, повинні нареш А. Л. Добровольським.
на одний залізобетонні
У дворі корпусу № 1
нішній стороні діяльно ті- звернути увагу
ке А можливо, вони зроби
ли вигляд, що до відо
просто неба лежать тру
блоки. Уже мабуть за сті господарника. Розумі рівних працівників АГЧ,
би, до того ж, не один
ма їх не дійшли заува
булись імена авторів цьо ємо, що'не менш зайняті
партійних працівників на
ження дозорців?!
рік. їх миють теплі вес
го «монумента», а гос і відповідальні працівни вказані
неподобс т в а,
Думати так у нас є
няні і холодні осінні до
подарники -ніяк не про ки адміністративно-гос Учасники рейду випустили
щі, вкривав ковдрою сні
торують до нього стеж подарчої частини. І все ж фотогазету, вона провн- підстави. Адже не впер
ше газета критикує ро
ку, щоб прибрати, або
гу зима, безжально роз
насмілимося запропону сіла на -видному місиі
а
жарює палюче лійгне сон
ще краще, пустити в ді вати їм відірватися на
майже два тижні, а ви боту господарників,
%
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ГП Е В Ш КІЛЬНІ
роки
*-Ц Аліса Некрасова дуже
захоплювалась математикою,
особливо алгеброю, мріяла
своє життя присвятити тон
ним наукам. Вона заздри
ла вчителям, котрі, буваючи
в піонерських таборах, пра
цювали там вожатими. М о
жливо, вчителькою краще
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ша група на факультеті а в
томатики і обчислювальної
техніки — найдружніиіа. І
коли я запитала, з ким во
на найбільше дружить
в
їх групі, Аліса відповіла з
гордістю, що дружить
зі
всіма, що студентський ко
лектив у них дуже дружний.

в

Д РУЗ ІВ
стати, думала Аліса, але по
тім переконувала себе, що
не справиться з обов’язка
ми, не вистачить
терпін
ня виховувати підростаюче
покоління. Вирішила посту
пати у Вінницький політех
нічний інститут. В її атеста
ті булу лише одна четвірка
— з геометрії, а з усіх ін
ших предметів сяяли весе
ло п’ятірки, і тому, як ви
здогадалися, вона поступи
ла в інститут зразу ж, того
ж року, коли закінчила шко
лу. Аліса вчиться добре і
тепер лише четвірки і п'ятір
ки в неї. Та треба не тіль
ки добре вчитися, але
й
брати активну участь в гро
мадському житті. І Аліса
Некрасова саме така сту
дентка, котра не «біжить»
від громадських доручень.
За організаторські здіб
ності її вибрали в культ
масовий сектор, і вона
з
обов'язками
справляється.
Нещодавно брала участь в
«Гуморині-82». І коли по
літехніки зазнали поразки,
вона дуже засумувала.
Аліса вважає, що їх пер

К Р А ЇН І

Коли їх курс їздив в рад
госп с. Федорівки допома
гати збирати яблука, всім
було дуже весело. Студенти
першої групи знімали там
фільм і дуже було цікаво
петім, коли уже повернулись
у Вінницю, переглядати йо
го. Цікаво пройшов КВВ, в
радгоспі студенти випуска
ли веселі, жартівливі газети.
Група, в якій навчається
Аліса Некрасова, дуже ве
села, кожен тут намагаєть
ся чимось розвеселити один
одного. А студенти зібра
лись серед них талановиті.
Ось хоча б Володя Козлов.
Він добре вміє малювати, а
Ігор Федоров пише вірші, і
тому, коли треба написати
щось цікаве у
віршованій
формі або поздоровити імє
нинників з днем народжен
ня, то він разом з Алісою
Некрасовою складає тексти.
А Оксана Патлата дуже до
тепно дівчина. Вона
теж
вчиться на четвірки та п'я
тірки, як і Аліса. Всі вва
жають її якоюсь незвичай
ною, особливою
дівчиною.
Встигає Оксана займатися
й в танцювальному гуртку.
Як і Тоня Білик, вона вміє
добре грати на гітарі, так

що їм навіть деякі хлопці
заздрять. Оксана
здяжди
життєрадісна, чесна, вона не
вміє сумувати. А Олена Ко
валь вміє бути не
тільки
серйозною, але і веселою.
Аліса Некрасова
сказала,
що з Оленою їй завжди ці
каво: і разом повеселитися
можна і разом готуватися
до екзаменаційної сесії. А лі
са дружить не тільки з Оле
ною, але і з іншими. Така
говірка вона і славна дівчи
на, дуже життєрадісна.
В їхній групі, крім неї,
ще дванадцять дівчат і три
надцять хлопців, і вона з
усіма дружить. Вчиться в
їх групі Діма
Лостенко,
котрий завжди готує програ
ми для факультетської дис
котеки.
Він
задумливий,
мрійливий, добре розбирає
ться в техніці і радіоапара
турі, і тому його в групі на
зивають «царем магнітофо
нів».
«Коли комусь
потрібно
допомогти в навчанні, то
вариші роз’яснять по-друж
ньому», — говорить Аліса.
І вона дуже рада, що вчи
ться саме в цій групі, де
зібралися славні дівчата та
хлопці, котрі ніколи не ну
дьгують.
«Швидко летять студент
ські роки, — говорить А лі
са, — здається зовсім не
давно .ми вчились на пер
шому курсі, та скоро вже
будемо закінчувати третій
курс. А недавно ми вже кін
чили вивчати математику, і
так жаль.. Все життя хоті
лось би присвятити матема
тиці». Майбутня професія—
— інженер А лісі дуже подо
бається, і коли про, це го
ворити з нею, вона мрійли
во посміхається...

«За инж енерн ь їе кадрьі» — орган парткома, профком*,
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□ ПРО ТИХ, ХТО ПОРУЧ □

а л іс а

вони ні пари з уст. Три
контролери
піднімали питання про
необхідність налагодити
в інституті роботу примусової вентиляції. І ні
на один із виступів
керівники АГЧ не відповіли Роботи, виявляє
ться, ще й не починалися,
тож дозволено буде СПИ.
тати у них: як ви, шановнІ товариші,
реагуете
ете на
на зауваження
зауваження народних контролерів та
виступи
агатотиоаж ки?
виступи ббагатотиражки?
Дивує і бездіяльність
комуністів, які працюють
у цьому підрозділі. Во
ни також крізь пальці
дивляться на «творчу»
працю товаришів Ж ир
нова, Яковишина, Могилевського. Отож і спра
ва не посувається з міс
ця.
Колектив нашого ін
ституту славиться доб
рими починаннями, зав
зяттям в роботі. Багато
сил доклали викладачі,
службовці і
студенти,
щоб рідний вуз був зраз
ковим. На перший пог
ляд, цього досягли. Але
це тільки на перший
погляд. Глибинний же
рейд дозорців
показав
не зовсім блискучу дру
гу сторону медалі.
Рейдова
бригада:
A. ТХОРІВСЬКИЙ,
— галова головної
групи народного кон
тролю, В. САЛИМОВСЬКИИ — го
лова сектору адміні
стративно - гос п одарської діяльності,
B. КЛИМЧУК — го
лова сектору еконо
мії і бережливості
М. БОБІК —студент
IV курсу РТФ.

ч! н.аР°Дн*

справах

Л. ПИЛИПЕНКО.

□ СПОСІБ ЖИТТЯ РАДЯНСЬКИЙ

Д ім — власний,
будова-громадська
Звичайний для сільської місцевості термін «інди
відуальний забудовник» втратив смисл у багатьох
селах Бершадського району. Тут набуває ©се бі
льшого ро&маху зведення
житла й інших приса
дибних споруд кооперативами забудовників.
Члени цих самодіяльних
товариств, об'єднавши
зусилля і ©становивши черговість, у вільний від
роботи час влаштовують суботники та недільники,
сходяться громадою до того чи іншого майбутньо
го новосела і в комплексі .виконують роботи. Як
засвідчує (Практика,
будівництво в такий спосіб
ведеться швидко, добротно й дешево.
В селі Джулинці кооперованими зусиллями зве
дено за минулий рік більше 10 добротних хат.
Його жителі спільною добровільною пращею бла
гоустроїли вулиці, створили квітники, зони відпо
чинку. Джулинці присвоєно звання «Село висо
кої культури, зразкового громадського
порядку
та високопродуктивної праці». Всього ж в районі
побудовано за рік 180 власних
будинків.
Свою діяльність кооперативи погоджують з прав
ліннями колгоспів та Радами народних депутатів,
які надають допомогу забудовникам
матеріалами,
«Новини Поділля».

НЕ ПОКЛ А ДАЮЧИСЬ НА БОГА
Вручаючи в руки
божі
долю своєї пастви, отці ка
толицької церкви, проте, не
мають наміру робити те ж
саме — з коштовностями,
що їм належать, зокрема з
творами мистецтва. Надто
вже байдужий
всевишній
до крадіжок, які почастіша
ли в музеях Ватікану, де
зберігається багато неоці
ненних шедеврів. Тому, хоч
бог усе бачить, церковники
звернулись за
допомогою

до сучасної техніки. В залах
картинних галерей встанов
лено сховані
телекамери,
змонтовано багато сигналь
них пристроїв, у тому чис
лі прилади інфрачервоного
випромінювання і лазерне
обладнання.
Тепер ченці, які чергують
біля контрольних пультів,
скаржаться, що, крім моли
тов,
вони вимушені зуб
рити формули з телемехані
ки і електроніки.

нові книги
Пакетьі
прикладних
гірограмм.
Методьі и
розработки. (Под ред
В. М. Матросова и О. Г.
Дивакова. — Новосибирск: Наука, 1981. —
223 с.
Книга
предетавляет
интерес для разработчиков прикладного программного обеспечения.
Пневматические
устройства и системи в машиностроении. Справочник (Под ред. Е. В.
Герца. — М.: Машиностроение, 1981. — 408 с.
Справочник
расчитан
на
инженеров, занимающихся проектированием
и зкеплуатацией
пневматических
приводов и систем управлення
Зффективность применения високомоментних
двигателей в стаїнкостроении. — М.: Машиностроение,
1981.—144
с.
(Злектроаїв ( т о м а т и к а
станков).
Книга
предназначена
для ИТР, занимающихся
проектированием и зке
плуатацией
станочньїх
злектроприводов.
Назарчук М. М., Панченко В. Н. Ограниченние
струи. — к.:
Наукова
думка, 1981—212 с.
Книга
предназначена
для научньїх и инженерно-технических работников, занимающихся разработкой и проектирова
нием струйньїх средств
циркуляции.
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