
ЗІ СВЯТОМ ПЕРЕМОГИ!
СЛАВНІ ВЕТЕ

РАНИ! НАСТАВ
НИКИ МОЛОДІ! 
ВИХОВУЙТЕ МО
ЛОДЕ ПОКОЛІН
НЯ НА РЕВОЛЮ
ЦІЙНИХ, БОЙО
ВИХ 1 ТРУДОВИХ 
ТРАДИЦІЯХ КО
МУНІСТ И Ч Н О І 
ПАРТІЇ, РАДЯНСЬ
КОГО НАРОДУ!

Із закликів ЦК 
КПРС до 1 Трав
ня 1982 року

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ І

А ІПЖЄНЄРПІ
Газета видається

з лютого 1981 року.

ОРГАН ПАРТКОМУ, ПРОФКОМУ, КОМІТЕТУ ЛКСМУ 
ТА РЕКТОРАТУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Виходить раз 
на тиждень. П’ятниця, 7 травня 1982 року

РАДЯНСЬКІ 
ВЧЕНІ! ПІДВИ
ЩУЙТЕ ЕФЕКТИВ
НІСТЬ ДОСЛІД
ЖЕНЬ! ХАЙ МІЦ
НІЄ СОЮЗ НАУ
КИ 1 ВИРОБНИ
ЦТВА!

СЛАВА РАДЯН
СЬКІЙ НАУЦІ!

Із закликів ЦК 
КПРС до 1 Трав
ня 1982 року

9 ТРАВНЯ -  СВЯТО ПЕРЕМОГИ РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ 
ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ 1941 —1945 РОКІВ

Р О С Т И  
П А Т Р І О  Т А М И
Світлий небокрай 22 черв 

ня 1941 року.вкрила чорна 
хмара — фашистська Ні
меччина, віроломно розір
вавши пакт про ненапад і 
без оголошення війни кину
ла свої полчища на тери
торію Радянського Союзу 
на величезному фронті від 
Білого до 'Чорного моря.

В найтяжчі для країни 
дні Ленінський комсомол 
був бойовим помічником Ко
муністичної партії в органі
зації відсічі загарбникам, 
які прагнули знищити най
більше завоювання нашого 
народу — соціалістичний 
лад, перетворити б а г а- 
тонаціональний радянський 
народ на рабів, застосувати 
на практиці возведений фа
шистами в ранг державної 
політики геноцид щодо 
слов’янських націй. Зразу 
ж після початку війни ЦК 
ВЛКСМ прийняв постанову 
в якій говорилося: «В зв’яз
ку з віроломним, розбійним 
нападом німецьких фаши
стів на нашу країну ЦК 
ВЛКСМ вимагає від всіх 
комсомольських організацій 
посиленої пильності, дис
ципліни, організованості. ЦК 
ВЛКСМ вимагає, щоб ко
жен комсомолець був гото
вий із зброєю в руках би
тися проти нападаючого, 
зарозумілого ворога, за Ба
тьківщину, за честь, за сво
боду».

Сотні тисяч юнаків і дів
чат свято виконали вимогу 
партії і комсомолу — безст
рашно билися на фронтах 
Великої Вітчизняної, багато 
з них внесли свою частку у 
наближення Перемоги.

Численний колектив на
шого інституту вітає з Днем 
Перемоги у Великій Вітчиз
няній ветеранів війни і Ра
дянських Збройних Сил, зи
чить їм здоров’я, творчої 
праці на благо нашої Віт
чизни. Комсомольцями зус
тріли вони війну, двадцяти
річними заглянули в очі 
смерті, хлопцями, які- тіль
ки-но розпочинали жити, 
прийняли на себе команду 
ротами, батальйонами, пол
ками, щоб квітучого, жда
ного травня 1945 увійти в 
повержений Берлін і вста
новити переможний Черво
ний прапор над рейхстагом, 
щоб пронести над Євро
пою наш стяг Свободи, Ми
ру, Життя.

Ми не зможемо сьогодні 
назвати імена всіх наших 
шанованих колег, які бра
ли участь у боях з фашиз
мом, — назвемо окремих з 
них. Це — М. В. Архипов, 
В. Я. Сумін, І. Т. Корольов, 
В. М. Говоров, 3. І. Постні- 
кова, Б. С. Бугорський, Р. Я. 
Кігель, М. А. Булгаков, 
Д. Б. Налбандян та багато 
інших. Вони нагороджені

бойовими орденами і меда
лями, зараз ведуть активну 
роботу по вихованню моло
ді.

Не брав участі у бойо
вих операціях викладач ка
федри історії партії Воло
димир Сазонович Буличов. 
Та ми, молоді, повинні низь-, 
і.о вклонитися йому, бага
тьом таким, як він. П’ятнад
цятирічним юнаком він по 
три—чотири зміни простою
вав за токарним верстатом 
виточуючи снаряди. Цілком 
можливо, що один із сна
рядів, зроблених руками 
Володі Буличова руйнував 
стіни ненависного народам 
світу фашистського рейх
стаги. Праця на заводі — 
це був його бій з фашиста
ми і Володя так же свято 
виконував свій обов’язок, 
як його старший брат на 
фронті, повний кавалер ор
денів Слави.

Минули десятиріччя, про
йдуть віки, але подвиг на
роду у Великій Вітчизняній 
війні назавжди збережеть
ся в серцях нинішніх і при
йдешніх поколінь. Країна 
наша висунула сотні тисяч 
героїв, і нехай вони не ма
ють найвищих нагород, най
більшою відзнакою їх под
вигу є вдячність молодих 
поколінь, наслідування юна
ками і дівчатами священних 
традицій нашого народу. 
Це — люди беззавітної лю
бові до своєї Батьківщини, 
що пізнали радість вільної 
праці, щастя нового життя. 
Це — бійці безприкладної 
мужності, яких виховала 
Комуністична партія.

У ВЕЛИКІЙ

.....Я УБИТ
ПОДО

РЖЕВОМ"
...Я у бат подо Ржевом, 
Тот еще под Москвой. 
Где-то воиньі, где ви, 
Кто остался живой?
В городах миллионних, 
В селах, дома в семье?
В боевьіх гарнізонах 
На нашей земле?
Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу... 
Я вам жить завещаю, —- 
Что я больиле могу? 
Завещаю в той жизни 
Вам счастливьіми бить 
И родимой отчизне 
С честью дальше служить. 
Горевать — горделиво,
Не клонясь головой, 
Ликовать—не хвастливо 
В час поведи самой.
И беречь ее свято, 
Братья, счастье своє —
В память воина-брата, 
Что погиб за нее... 

Александр
ТВАРДОВСЬКИЙ.

Давно відгриміли бої. На обпа
леній землі виросла молода трава, 
ростуть діти, внуки... Мир у нас! 
Але нема-нема, та й заболять у 
ветеранів рани — гіркий спомин 
про пережите. Багато про що на
гадують вони, як і нагороди...

В нашому інституті працюють 
багато ветеранів Великої Вітчиз
няної війни, вони ведуть активну 
військово - патріотичну пропаганду 
серед молоді. Вони — гордість на

шого вузу. В День Перемоги ве
терани одягнуть бойові нагороди, 
багато з них зустрінуться з пред
ставниками повоєнного покоління, 
розповідатимуть про ті незабутні 
роки...

Щастя й здоров’я вам, дорогі на
ші ветерани! Довгих літ на благо 
нашої Вітчизни!

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, МІС
ЦЕВКОМ, ПРОФКОМ, КОМІ
ТЕТ ЛКСМУ.

□ ПРО ТИХ, ХТО ПОРУЧ

С Л А В А  С О Л Д А Т С Ь К А
Золота година миру! 

Хто пам’ятає тебе, 9 
травня 1945 р о к у ,  
день, якому судилося 
повернути весну наро
дам в її святкових ша
тах з буйного біло-ро
жевого цвіту вишень, 
ясної блакиті неба ї 
Тонкого павутиння лас
кавих сонячних проме
нів! Все співає, дзве
нить... Перемога!

Радянські люди пода
рували світові мир. Про 
двох солдатів Великої 
Вітчизняної піде моя 
розповідь. Завідуючий 
виробничою практикою 
п о л к о в н и к  з а п а 
су І в а н  Т и м о ф і -  
йович Корольов і учбо
вий майстер, капітан 
Володимир Якович С у
мін — ветерани Вели
кої Вітчизняної війни.

І. Т. Корольов — ви
ходець з простої сім ’ї 
хлібороба. Ще з дитин
ства покохав рідну зем
лю за її щедрість, теп
лоту, красу. Земля на
вчила його працювати і 
цінити працю інших лю

дей. В 40-х роках закін
чив школу, рік викла- 

щ дав у неповній серед
ній школі.

Зі Я. Сумін виріс в 
сім ’ї вчителя. Дуже лю 
бив читати. З раннього 
віку цікавився історією, 
літературою, природ
ничими науками.

Але не знали ці мо
лоді , повні сил юнаки, 
що важким випробуван
ням для всього нашого 
народу і для них зо
крема буде Велика Віт
чизняна війна. Грізною 
стіною стали проти во
рога сини і дочки на
шої Батьківщини.

У 1941 році 19-річ- 
ного Ваню Корольова 
призвали до лав Радян
ської Арм ії. Того ж ро
ку став курсантом ар
тилерійського військо
вого училища, а ЗО чер
вня 1942 року був від

правлений на фронт. 
Визволяв Юхнов Мос
ковської області, Кіров, 
Вязьму, Оршу, Яро
славль. Пройшов з бо
ями Литвою. Під час 
війни був нагороджений 
орденом «Червона З ір 
ка», 2 медалями «За 
відвагу», «За бойові за
слуги».

18-річний Володя С у
мін, учень середньої 
школи, в лютому 1943 
року був направлений 
у шестимісячну школу 
авіаційних спеціалістів. 
У жовтні цього ж року 
пішов на фронт. Почав 
фронтовий шлях із 
Смоленської області. 
Брав участь у звільнен
ні Білорусії, Прибалти
ки. Нагороджений ме
далями «За бойові за
слуги», «За визволення 
Кенігсберга», «За пере
могу над Німеччиною».

історична місія випа
ла на долю радянських 
людей в солдатських 
шинелях. Вони несли 
найдорожче — волю і 
мир народам світу. Зу
стрів Іван Тимофійович 
9 травня у Прибалтиці, 
в Курляндії, а Володи
мир Якович — у при
балтійському місті Ша- 
уляє. В цей день воїни 
салютували перемозі, 
люди зі сльозами на 
очах, з квітами зустрі
чали своїх визволите
лів . Це було свято із 
свят, які знали люди. 
Це велике торжество 
перемоги над чорними 
силами фашизму. У 
страшенні лихоліття вій
ни, у кровопролитній 
битві проти фашистсь
кої Німеччини радянсь
кі люди проявили чу
деса мужності і геро
їзм у на фронті і в ти

лу.
У післявоєнний час 

доля наших захисників 
склалась по-різному. 
І. Т. Корольов і В. Я.
Сумін залишилися на 
військовій службі.

32 роки служив у ла
вах Радянської Арм ії 
Іван Тимофійович, За 
відданість своїй справі, 
творчу працю йому бу
ло вручено ордени
«Знак пошани», «Чер
воної Зірки»

В. Я. Сумін присвя
тив військовий службі
25 років свого життя. 
Розпочав службу рядо
вим воїном, а закінчив 
у званні .капітана. На
городжений медалями 
«За бойові заслуги», «За- 
бездоганну службу» та 
багатьма іншими наго
родами.

Ми, молоде покоління 
яке знає про страхіття 
війни лише з книжок, 
кінофільмів, розповідей, 
низько схиляємо голови 
перед мужністю цих лю
дей.

Н. ЛІСОВИЦЬКА.

ПАРАД
ПЕРЕМОГИ
Земля такое видела 

однаждьі:
к подножью

усьіпальницьі вождя, 
солдатьі волокли

знамен? вражьи, 
как обязьяньи шкурьі 

нц жердях. 
Они, свисая, пьіль 

мели с брусчатки...
А ВОИНЬІ, в сиянии 

погон,
все били, били в

черньїе их складки 
надраенньїм кирзовьім 

сапогом!
Молчала площадь.

Только барабаньї 
гремели... И еще шаги, 

шаги...
Вот что такое

«русские Иваньї!» — 
взгляните и запомните, 

враги!
Сергей ВИКУЛОВ.



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
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до всього радянсько 
го затяті гітлерівці, але 
радянські воїни вже за- 
чехлили гармати, твердо 
вірячи, що уже не треба 
буде готувати їх до бою. 
Наша країна лежала в 
руїнах, і руки, звиклі чо
тири роки тримати авто
мат і саперну лопатку, 
тягнулися до мирної пра
ці. Солдату хотілося від
чути в руках важелі не

подроби
ці минулого, та є в істо
рії цілих народів події, 
в яких ми, наступні по
коління, не маємо права 
втратити найменшу дріб
ничку. / тому молоді з 
Атакою шанобою схиля
ють голову перед пам'ят
ником загиблим, братсь
кою могилою, партизан
ською землянкою, що 
збереглася до нашого ча-

такою широкою 
рністю користу -
спогади провідних 

полководців Великої 
чизняної, з таким інте
ресом читають молодь і 
люди старших поколінь 
книги Генерального сек
ретаря ЦК КПРС л. і. 
Брежнєва, що відтворю
ють героїчні воєнні та 
повоєнні часи.

Листи з фронту, бать
кові чи дідові погони,

ї  На знімку: Б. С. Бугорський з бойовим побратимом.

До нашої редакції 
трапила газета курських 
залізничників за 21 ве
ресня 1944 року. В ній 
розповідається про події 
на фронті, щойно розпо
чату відбудову країни, 
надруковано лист з фрон
ту. Подаємо кілька мате
ріалів з цієї газети, зо
крема лист з фронту, в 
якому йдеться про від
важного солдата, нині 
працівника нашого ін
ституту Б. С. Бугорсь- 
кого.

СИН — ПАТРІОТ
В родині машиніста- 

інструктора Курського 
депо Семена Івановича 
Бугорського велика ра
дість. З фронту одержа
но лист з частини, де 
служить його вісімнад
цятирічний син Б роніс
лав. Подаємо його:

«Шановний Семен Іва
нович!

бування у нашій частині 
показав, як треба бити 
німецьких загарбників. 
Тільки за один день бо
їв він підбив німецький 
танк і знищив кілька 
гітлерівців.

Б роніслав Семенович 
б'ється сміливо, хороб
ро, як справжній патріот 
нашої Батьківщини. Ми 
гордимося Вашим сином 
і висловлюємо Вам щи
ру вдячність за те, що 
Ви виростили такого си
на для Червоної Армії. 
Він продовжує боротьбу 
з німецькими загарбни
ками. Будьте здорові, 
Семене Івановичу, ба
жаємо Вам довгих ро
ків життя.

Командир частини 
М’ясников.
Польова п о ш т а  
03733 «Б».
Газета «Курский же- 
лезнодорожник» за 
1944 год.

1944 року газета „КУРСКИЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИГ

ПИСАЛА:
СВОЇМИ СИЛАМИ вишукуючи матеріал на

місці.
Колектив механічного На перший погляд зда- 

цеху сьомої дистанції пу- ється; Ну щ0 ТуТ особли- 
ті, включившись у перед*
жовтневе соціалістичне ваго -  покрити один
змагання, взяв зобов’язан- «ех?.. Однак і в цш ма- 
ня покрити дах крвальсь- ленвкій справі доводиться 
кого цеху своїми силами, зустрічатися з великими

труднощами. Немає ні 
шматка заліза. Робітники 
р озшуку ють старі за ліізні 
діжки, розбивають їх, і 
■в ідкл а даюч и, гов о р ить:
«Це на дах. Ввечері бу
демо крити!»

Жоден член нашого ко
лективу не пройде навіть 
повз маленький шматок 
заліза.

На 50 процентів цех 
уже покритий, Своє зобо
в'язання! ми виконаємо 
достроково.

п. н ік у л ін , ’
зав. майстернями.

Благородний вчинок
Рішенням Центрального Комітету Ком

партії України та Ради Міністрів Україн
ської РСР в галузі науки і техніки Дер
жавну премію Української РСР в 1981 
році присуджено ректору Вінницького по
літехнічного інституту, доктору технічних 
наук, професору І. В. Кузьміну за під
ручник «Основи теорії інформації і коду
вання», опублікований у 1977 році.

Грошову премію професор Кузьмін пе
рерахував у Радянський Фонд миру.

ПРО ТОВАРИША

60-та
ВЕС Н А
Вже 23-й рік доцент 

кафедри вищої м а тем а- 
тики Арон Мойсейович 
Маргасін вносить свій 
в аго м ий ДО'Р обо к в 
оправу івиховіаіння висо
кокваліфікованих інже
нерно-технічних праців
ників, озброює їх гли
бокими фундаменталь
ними знаннями з ма
тематики.

Бажання передавати 
знання людям, мрія 
про професію педагога 
народились ще в не
легкі роки Великої Віт- 
ч изняїн ої війни, коли 
Арон Мойсейович був 
мі н о м етн иіком 174 ст р і - 
лецького полку. Міріія 
здійснилась — після 
війни Арон Мойсейович 
вступає до Вінницького 
педагогічного інституту, 
а вже в 1949 році по
чинає свій шлях на не
легкій, але плодотвор
ній . педагогічній ниві

Коли в 1960 році у 
Вінниці відкрився (пер
ший вищий технічний
учбовий заклад, Арон 
Мой сейо в ич був серед 
тих, хто почав давати 
інженерну освіту моло
ді в центрі Подільсь
кого краю.

□ ЦІКАВО ЗНАТИ--------------------------------- --

Гарібальдійка— росіянка
Н-а одному з полотен 

художника В. Верещагіна 
зображена гарна молоді 
жінка з з ад у мл ив и м п от -
л яідом син іх очей. Це 
портрет Олександри Ми
колаївни Толе в ер о вої (Пє- 
шкової), журналістки, ви
давця журналу для дітей, 
яка їв молоді роки жила 
в Італії. Олександру Ми
колаївну добре знали всі 
гарібальдійці. Робота її у 
госпіталях по догляду за 
пораненими повстанцями 
була сміливою і самовід
даною. А тоді було дуже 
небезпечно, особливо росі
янам, виказувати у Римі 
своє співчуття ідеям Гарі- 
бальді.

Олександра Миколаївна 
була такою популярною 
серед повстанців, що отри
мала у подарунок від по
раненого гарібальдійця со
рочку, заплямовану кров’ю, 
цр олитою за. Зів і л ьн ен.н я
батьківщини. їй гарібаль
дійці доручили проникну
ти під виглядом ^нарече

ної» в страшну в’язницю 
— замок святого Ангела, 
щоб передати засудженому 
до страїти сподвижнику 
Гарібаїльді — Луїджі Ка- 
стеллаццо — план втечі. 
Вона виконала доручення: 
Кастеллаїццо втік перед 
самою стратою.
_ Гарібальді особисто знав 
і високо цінував відважну 
російську жінку. Вона бу
ла у нього в гостях в 
скромному будиночку на 
острові Капрера.

Зшдом, коли Олександра 
Миколаївна повернулась в 
Росію, Гарібальді надіслав 
їй листа.

«Каирера, 24 липня 1872 
року.

Синьора Олександра!
Через Вас, російську жін

ку, я шлю серд е ч н и й 
і щирий привіт хороброму 
народу, якому - доведеться 
взяти участь в майбутніх 
СВІІТОВИХ подіях.

Завжди Ваш Дж. Га
рібальді».

З глибокою вдячніс
тю та сердечною теп
лотою згадують викла
дача в тп уск ники н аш о - 
го інституту — ни
ні провідні інжене
ри та керівники під
приємств.

Д освідч єн ий .п е д атог,
чуйний товар иш, Арон 
Мойсейович користуєть
ся заслуженою повагою 
серед товаришів по ро
боті, серед студентсь
кої молоді.

В ідзначаючи славний 
ювілей нашого товариша 
— 60-річчя з дня народ
ження —колектив кафед
ри вищої математики 
з надить Ар ону Мойсейо- 
ви чу доброго з доров * я, 
оптимістичного нас
трою, довголіття й 
щастя в особистому 
житті.

Ю. ВОЛКОВ  ̂
зав. кафедрою вищої 
математики, доцент.

Діалог на 
фоні машини

— Боже, як я втомилася 
від міста, від суєти, циві
лізації. Швидше б на лоно 
природи...

— Віриш, я цілий рік 
мрію про цей момент, коли 
ми сядемо в машину. Дві 
години — і ми на лоні при
роди... Ти куди поклала 
сумку-холодильник?..

— На задньому сидінні. 
До речі, куди ти сунув ко- 
фемолку, і пилосос, ну той, 
що працює від машини?

— Ти думаєш я пам'я
таю? Здається, у валізу, 
разом з міксером. А де на
дувна лодка?

— Ти ж на ній сидиш.
—А-а. Я ж відчуваю, що 

високувато сиджу. А сітку 
від комарів ти не забула?..

— Звичайно. Я точно па
м'ятаю, що загорнула в неї 
посуд. До речі, ти взяв си
фон?

— Так. Він в багажнику 
під шезлонгом. Там, де ту
алетний папір. А де магні
тофон?

— Магнітофон... Магніто
фон...

— А що в сумці, яку ти 
тримаєш в зубах. Він не 
там?

— Ні, там кип'ятильник. 
Зараз покладу його під ки
лим. Здається, можна їха
ти.

В. РОЗЦАХОВСЬКИЙ.

Браг сломлен. Победа.
Девятое мая.

В столице на площади 
Красной парад.

С тех пор в згог день мьі 
о тех вспоминаем, 

Что в битву ушли — не 
вернулись назад. 

Стоят ветерани.
Склепились знамена,

А Вечньїй огонь скорбь 
людскую хранит.

И дедовьі дома хранятся 
погоньї.

Ничто не забито, никто 
не забиті

Н. ТИТАРЕНКО, 
студентка.

7 травня 1982 року.
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