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ПРИВІТАННЯ І
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Много и раньше,
наверное, знал

І

Весен чудесних наш край,
В тисячу раз стала краше
весна
Вместе с тобой, Первомай!
Лозунги мира, свободи,
труда
Висветил праздник везде.
Верю: в борьбе за них
будет тверда
з *
Воля всех честньїх людей
Мьі революции нашей
у
огнем
Свет зажигаем другим, »
Братским народам
надежду несе.
Гордим /гримером своим,
м.
Без солидарности
Славних побед
М и би достичь не смогли.
В день Первомая горячий
привеї
Шлем хлеборобам
советской земли.
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Мір АБАР.
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З буйним цвітінням садів і зелен
ню ланів приходить до нас Першо
травень. Праця і Мир — символи
свята, яке урочисто відзначає прогресивне людство світу.
Першотравень оглядає наші тру
дові звершення, надихає працюва
ти ще натхненіше, заповзятіше. На
ша праця — це відмінне навчання,
активна участь у важливих розроб-
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ТРАВНЕВЕ СВЯТО

Світле свято — 1 Травня! В цей
день навіть сонце, світить я-скравіше, посмішок більшає, Віід того,
^ Що свято міжнародне!
V»
О С Ь як
ЯіК
Ж
ГЯЛ У Є
ПТУГ
Ось
згадує
про
сімнадцяті
роковини Першотравня
Климент
Ц Єфремович ВороніЩІОВ.
^
«Люди прийшли до заводу свят
^ ково одягнені, з червоними прапо
рами. На .площі біля заводу (Від
бувся великий мітинг, на якому
виступили наші партійні оратори.
к Ще зранку міісто побачило на са
мій високій заводській трубі вели
чезне червоне полотнище. Партій
ний комітет не давіаїв нікому зав
дання встановити цей прапор. Це
зробив по своїй ініціативі хтось
із молоді. Робітники з гордістю
показували один одному на пра
пор, що майорів, як заклик до
боротьби, а у ворогів революції
воно викликало
пе
^ ш/ліі
ошиї'Иййлц розгубленість
ри-З'їушіешість і не-

реполох. Міські власті віддали поліції наказ покінчити з цим «неподобством». Але це виявилось не
так то їй .просто: ніхто з робітників не хотів лізти на трубу і з німати червоний прапор. Тоді заводський пристав став вимагати цього
від городових, пропонуючи досить
велику
Однак І по. . . суму грошей.
.
ліцейські не
хотіли
ризикувати:
адже кожен з них твердо знав,
що робітники ніколи не простять
цієї підлості і рано чи пізно доведеться відповідати за неї перед
народом...
Прапор
продовжував майоріти
над Луганськом.
З тих пір в день 1 Травня трудящі виходять «а вулиці з яскравими транспорантами, під кумачевими прапорами, заявляють про
івиш
свою солідарність .,..
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НАПЕРЕДОДНІ СВЯТА

ЗЯРЯСПІ
Першотравень!
Разом з усім радянським
народом вийдуть на святко
ву демонстрацію вранці 1
Травня студенти, викладачі,
співробітники нашого інсти
туту.
Широкою колоною
пройдуть вони прикрашени
ми вулицями міста.
Червоні банти на грудях,
гвоздики, щасливі посмішки.
Над колоною заполуім'яніють транопоранти з написа
ми «Хай живе Комуністич
на партія Радянського Со
юзу», «Рішення XXVI з'їзду
КПРС — в життя», «Хай
живе нерушима
єдність
партії і народу!» Студенти
понесуть, плакати, портре
ти вождів проле т а р і а
ту: Маркса, Енгельса, Ле
ніна, членів Політбюро ЦК
КПРС.
В святковій колоні кро
куватимуть студенти і ви
кладачі восьми факультетів
інституту, де
навчаються
студенти з дванадцяти спе
ціальностей. Всього 7,5 ти
сяч студентів, з них 4,5 ти
сячі стаціонару і 3 тисячі

ках для народнога
господарства
науковців і студентів
З наступаючим святом весни,- ,д0:
.рогі юнаки і дівчата,. викладачі
ачі і
співробітники інституту! Щастя вам,
міцного —
здоров’я,
нових успіхів ^у
г --- ,
——навчанніі і в науковій праці, на благо нашої
ої любимої Батьківщини!
ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ,
МІСЦЕВКОМ,
КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ.

заочної і вечірньої

форми

навчання.
Навчання і виховання ве
дуть 500 викладачів, з них
200 мають вчені звання і
ступені. Серед ведучих; педа
гогів і вчених — ректор інститу заслужений діяч нау
ки УРСР, .професор Кузш
мін Іва,н Васильович, профе
сор Карпов Юхим Авдіиов ич, Ос адч ук Вол од имир
Степанович,
Друкований
Михайло Федорович, Пономарчук Анатолій Федосієвич, Стахов Олексій Петро
вич, доценти Налбандян Д а
вид
Беглярович, Волков
Юрій Іванович, Тхорівський
Адольф Максимович, Бондар
Василь Іванович та інші.
В колоні Вінницького по
літехнічного інституту ве
дучі вчені: ректор, доктор
технічних наук, професор
І. В. Кузьмін, який очолює
школу по створенню авто
матизованих
систежм уп
равління, підготував більше
80 кандидатів і 30 докторів
наук, надрукував більше 200

наукових праць — такий
його особистий вклад в під
готовку .наукових кадрів і
розвиток науки.
Доктор технічних наук,
професор О. П. Стахов —
кращий винахідник інститу
ту, автор більше 50 автор
ських свідоцтв, ряд винахо
дів патентується в соціаліс
тичних і розвинутих капіта
лістичних
країнах.
Вже
одержано 27 патентів.
Урочисто крокуватимуть у
святковій колоні студенти відмінники. В інституті 59і
студент, які навчаються на
«відмінно», з них п'ять ле
нінських стипендіатів. Це
Луковніков Сергій — секре
тар комсомольського бюро
енергетичного факультету,
Ляндебурська Валентина —
секретар
комсомольського
бюро курсу та інші.
Студенти політехніки бе
руть активну участь в гро
мадсько-політичному житті
країни. Всі вони пройшли
школу трудового вихован
ня і політичного, загартуван
ня. Ними побудовано народ
но-господарських об'єктів на
суму в мільйони карбован
ців.
*
Серед учасників демонст
рації кращі спортсмени ін
ституту — Ляндебурська
Валентина, кандидат в май
стри спорту* чемпіонка СРСР
по морському багатоборст
ву, призер УРСР по Ш О,
Власкж Генадій — канди

дат в майстри спорту по
легкій атлетиці, Хутієв Юнус
— майстер спорту гіхз бо
ротьбі дзю-до,
Панкеєв
Анатолій — майстер спорту
ПО( стрільбі з луку, член сту
дентської збірної СРСР.
Студенти інституту актив
но. займаються художньою
самодіяльнінстю.
Успішно
працюють гуртки: народно
го танцю, вокально-інстру
ментальний, хор, драматич
ний, духовий оркестр та ін
ші, в яких активну участь
беруть 420 студентів. Серед
кращих учасників художньої
самодіяльності можна на
звати Ірину Гайду,, Сьєру
Блассу та багатьох інших.
Самодіяльні артисти неод
норазово добивалися знач
них успіхів на міській і об
ласний сцені, займали при
зові місця. Колектив худож
ньої самодіяльності став ла
уреатом фестивалю само
діяльних мистецтв міста.
В святковій колоні демон
странтів пройдуть виклада
чі, співробітники, інженери,
робітники інституту і СКБТ
«Модуль», які своєю напо
легливою пр ацею в носять
гідний вклад в здобутки
нашої країни, в успішне ви
конання величних накрес
лень історичного XXVI з'їз
ду КПРС.
В. ОСІПЧУК,
наш кор.

2 стор.
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«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» ш т ш ш ш т т т т т ш т т ш т т т т т т 30 квітня 1982 року.
ДЕНЬ ВИБОРІВ ДО МІСЦЕВИХ
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

РАД

ЗУСТРІТИ
У ВСЕОЗБРОЄННІ
20 червня 1982 року ра
дянські ЛЮДИ у 'СВЯТКОВІЙ,
урочистій обстановці відда
дуть свої голоси за канди
датів у місцеві Ради народ
них депутатів — кращих
представників
робітничого
класу, колгоспного селянст
ва радянської інтелігенції.
Всюди в нашій країні йде
висування кандидатів в де
путати. Своїми обранцями
народ називає кращих тру*
дівників і громадських дія
чів. Так, кандидатом в де*
путати обласної Ради на
родних депутатів по ЗС ви
борчому
округу колектив
Вінницького політехнічного
інституту назвав ректора ін
ституту професора, докто
ра технічних наук, лауреа

та Державної премії УРСР,
в галузі науки і техніки
II В. Кузьміна. Йде вису
вання кандидатів в депута
ти також У міську І район
ну Ради,
В нашому інституті утвоно чотири виборчих дільниць:
в учбовому корпусі № 2,
в другому, третьому, чет
вертому гуртожитках, уч
бовому корпусі інженернобудівельного
факультету,
Активно ведеться робота
з виборцями — в агітпунк
тах виборчих дільниць мож
на послухати лекцію, відві
дати бесіду, вечір запитань
і відповідей. Активісти роз
почали випуск стінної га
зети «Голос виборця». Мо
лодь, що візьме участь у

виборах вперше, може ов/
найом йтися на агітпунктах
з системою проведення ви
борів в СРСР, одержати
відповідь на будь-яке питан
ня, пов'язане з виборчою
системою нашої країни.
Агітатори уже приступили
до складання списків ви
борців. Отож, підготовка до
цієї важливої політичної
кампанії — виборів розгор
нута широко, і можна з
впевненістю сказати, що
колектив нашого інституту
зустріне день 20 червня у
всеозброєнь
Р. УРЛАПОВА,
доцент кафедри науко
вого комунізму, зав.
агітпунктом
виборчої
дільниці № 50.

ДО 60-РІЧЧЯ СРСР
Цими днями редакція
нашою газети отримала
листа з далекого Казах
стану, від вчительки Раїси Курмашевої.
Вона
повідомляла, що на пер
шому курсі ІБФ навчає
ться її подруга
Надія
Титаренко, активна ав
торка нашої газети. Дру
гого травня у Наді день
народження, і Раїса про
сить побажати їй успіхів
у навчанні, щастя, а її
мамі — мирного неба.
Редакція газети «За
інженерні кадри» приєд
нується до побажань Раїси Курмашевої.
...З Раїсою я познайоми
лася в серпні 1980 року в
Москві
Було
холодно.
Йшли дощі. На Ленінських
горах дув пронизливий осін
ній вітер. В небі по-осінньо
му висли важкі темні хма
ри.
Ми поступали до Москов
ського державного універ
ситету на юридичний фа
культет.
...В кімнаті гуртожитку
Філіалу Будинку Студента
нас четверо: Рая Курмашева з далекого Казахстану,
русява білоруска Свєта, дру

«К уди б не завели
нас дороги»...
гокурсниця Таня Козлова з
Орла І я, з України. Як зас
піває Рая — пісня за душу
бере, тепліше стає в кімна
ті. Сядемо кругом неї, спі
ваємо.
...Раїса рано залишила
ся без матері. Виховувалася
в школі-інтернаті. Всі тур
боти про малолітнього бра
тика,хвору бабусю і батька-тракториста лягли на її
плечі. По вихідним дням,
приїжджаючи додому, до
помагала сім'ї.
Школу закінчила із зо
лотою медаллю. Навчаючись
у десятому класі, одночас
но, як і я, вчилася заочно
на підготовчих курсах МДУ.
Стати юристом — давня Раїсина мрія. Бути справедли
вим, чесним, самовідданим,
принциповим і вимагати цьо
го від інших — справжня
мета життя, як говорила
Рая. Вирішила твердо: стати
на охороні радянського пра
вопорядку.

Десь через півроку захво
рів батько. Довелося Раї
стати заочницею юридичного
інституту, залишити Моск
ву.
Повернувшись до рідно
го села, пішла вчителювати.
Я ніколи не була в Каза
хстані. Але з Раїних листів,
з її оповідань, про їх край
при коротких зустрічах я
бачу далекий, загублений у
безкрайому казахському сте
пу радгосп
Узун—Булак,
що дрімає в передраковій
тиші Попереду
напруже
ний трудовий день. Багато
турбот у трударів: погрібно
підготуватися до сівби, від
ремонтувати машини, щоб
в строк провести весняну
компанію.
Читаючи її лист, бачу про
топтану до школи стежку,
Поспішають учні. Сьогодні
вони занадто жваві, бо зби
раються виступити з пісня

Щодня ми з радістю бе
ремо до рук свіжі газети,
сподіваємося почи т а т и
щось
цікаве,
Уявімо, з
якою радістю читали газе
ту
«Правда»
робітники
«Петербурга, коли отри
мали перший
номер цієї
газети 5 травня 1912 року.
Вона стала виходити кож
ного дня,
викликаючи в
робітників святковий на
стрій.
Перший номер га
зети зверстали до трьох го
дин ночі, а на вулиці в
цей час чекали робітники,
котрі прийшли за нею ще
з вечора...
Коли перший номер по
трапив в Париж до більшовиків-емігрантів,
які з
нетерпінням його
чекали
Володимир
Ілліч
Ленін
сказав: «Це наш прапор...»
За те, що газета несла
читачам правду, згуртову
вала робітників, царський
уряд невдовзі заборонив її
видавати.
Тільки 5 травня 1917 ро
ку «Правда» вийшла знов.
Ще вісім разів закривали

ми перед трудівниками рад
госпу. В цьому немала зас
луга їх класного керівника
Раїси Курмашевої.
Копітка робота вчителя.
Викладає вона німецьку мо
ву старших класах.
Але
знаходить час виступати з
лекціями в радгоспі.
Листи її до мене спов
нені м'яким гумором, тепло
тою. А як чудово вона опи
сує свій край1 Як цвітуть
маки та тюльпани у степу
весною. Як радіє вона, коли
радгосп цього року став ба
гатшим. Цієї весни значно
збільшилося поголів'я мо
лодняка овець.
Чудова людина Рая. По
дорозі в Москву або назад
після сесії вона заїздить до
мене. Ці теплі короткі зуст
річі ми називаємо святом.
На аеродромі перед злітною
смугою, розлучаючись, хо
четься плакати. А вона, оп
тимістка, намагається роз
веселити, і завжди: «Давай
споєм!» А закінчується наша
зустріч словами: «Дружити
все життя, куди б не заве
ли нас дороги
Н. ТИТАРЕНКО,
студентка.
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І ЦІКАВИЙ ВИД
І СПОРТУ
Спортивне орієнтуван
ня — це
пересування
по місцевості з допомо
гою карти і компаса. Во
но
однаковій мірі під
ходить для
молодих і
літніх, для чоловіків і жі
нок.
Орієнтування доситьтаки молодий вид спор
ту. В нашій країні во
но зародилося на
по
чатку 60-х років і швид
ко перетворилося в ма
совий вид спорту. Тра
диційними стали масові
популярні змагання, які
збирають тисячі
учас
ників. Це впершу чергу
«Приз
телебачення» в
Москві, «Четвер орієн
тування» в Естонії, «Бі
лі ночі» в Ленінграді.
Враховуючи
зроста
ючу популярність цього
виду спорту і перспек
тиви введення його до
програми
олімпійських
ігр, Комітет по фізичній
культурі та спорту при

Раді
Міністрів Радян
ського Союзу минулого
року видав наказ «Про
дальший розвиток спор
тивного
орієнтування,
в країні». Створена Все
союзна федерація спор
тивного
орієнтування,
республіканські, крайові,
обласні і міські федера
ції.
Цього року в нашому
інституті
створюється
секція спортивного орі
єнтування.
Бажаючих
займатися цим
захоп
люючим видом спорту
просимо
вступати
в
ряди членів секції спор
тивного
орієнтування.
Змагання по орієнтуван
ню мають важливе зна
чення. Вони включені в
нормативи комплекса.
ГПО по туризму, а в
безсніжних районах ви
користовуються при за
ліку норм замість лиж
них гонок.%
В найближчі дні від
будеться першість Він-

ницького політехнічного
інституту з спортивного
орієнтування,
присвя
чена 60-річчю утворен
ня СРСР. Змагання бу
дуть проходити в райо
ні лісового масиву «Ви
шенька». До змагань
допускаються всі бажа
ючі студенти, а також
викладачі і співробітни
ки інституту. Перемож
ці змагання
візьмуть
участь
у спартакіаді
вузів Радянського Сою
зу по спортивному орі
єнтуванню,
що відбу-

о
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„НАШ П Р А П О Р '
газету, а вона, як Фенікс,
вставала з попелу...
В газеті співробітничали
Д. Бєдний, О.
Горький,
Н. Крупська, Я. Свердлов
та багато інших таланови
тих публіцистів.
Відтоді 5 травня — день
заснування газети «Прав
да» — День
Радянської
Преси.
Л. ПИЛИПЕНКО.

ВІД РЕДАКЦІЇ:
За кілька днів
—
День
преси. Редколегія газети щи
ро вітає зі святом
наших
активних дописувачів, гро
мадських кореспондентів:
М. Бобіна, студента чет

вертого курсу РТФ
А. Тхорі вського,
голову
головної групи
народного
контролю.
Л. Пилипенко, студентку.

H. Титаренко,
студентку
першого курсу ІБФ.
Г .Скорюкова,
працівни
ка інституту, фотокореспон
дента.
О. Суворова, студента, фо
токореспондента.
В. Ковальчука,
голову
профкому.
Є. Марченка, працівника
інституту.
O. Мудрого, секретаря ко
мітету ЛКСМ.
Ю. Шмитька, працівника
СКТБ «Модуль».
Я. Кулика, зав. кафедрою
фізвиховання.
P. Урланову, працівницю
інституту.
I. В. Кузьміна, ректора ін
ституту, Ю. Ф. Ланова, гене
рального директора вироб
ничого об'єднання «Термі
нал», М. Р. Вальдмана, до
цента.
В. Ковальського, старшо
го викладача та інших ав
торів.
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Значение книги Л. И.
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«Воспоминания» для дальнейшего
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идейно-политического и
нравственного веспитания трудящихся. — К.:
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1982. —
77 с. 9 зкз.
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Торжество
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К.: Вища школа, 1982.
— 190 с. 2 зкз.
Кувмрков
П. П. и
др.
Унифицированние
монтажньїе плати. —
М.: Радно и связь, 1982.
— 102 с. 2 зкз.
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дин И. В. Теория опти
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деться в місті Тарту.
Сподіваємося, дальше
проведення поді б н и х
змагань послужать бла
городній справі пропа
ганди фізичної культу
ри і спорту,^ а також
популяризації спортив
ного орієнтування як
виду спорту і як виду
масового відпочинку.

Надежность знегретических
електромашин.
Сборник научньїх трудов. — К.: Наукова
думка,
1981. — 180 с.
2 зкз.

ОЛЕГ
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