
Д РУЖ бА Н А Р О Д ІВ -Н Е ПРОСТО СЛОВА...

новорічне поздоровлення

Серед знаменних подійг на які багата біо
графія нашої держави, особливе місце займає 
утворення СРСР. Створений в результаті пе
ремоги Великого Жовтня добровільний і рів
ноправний союз націй показав світові неба
чений в історії взірець відносин дружби, 
довір’я і взаємодопомоги між народами, які

визволились від національного гніту і об’єдн
ані спільною метою.
В ці передостанні дні 1982 року все про

гресивне людство світу відзначає 60-річчя 
утворення Союзу РСР. Відзначають це свято 
і студенти братніх країн, що навчаються в 
нашому вузі. Надаємо їм слово.М ы, афганские студенты, поздравляем советских людей с праздником 60-летия образования С С С Р . Выражаєм им искреннюю благодарность за их по- мощь нашей республике. Политехнический инсти-тут в Кабуле, шоссейные дороги, злектростанции, много заводов зто лишь краткий перечень тех дел, свершить которые они нам помогают.Как известно, Афга- нистан был первой за- рубежной республикой, с которой молодая Со- ветская страна установила дипломатические СВЯЗИ.Сейчас афганский народ с т р о и т   н о в у ю  жизнь. Апрельская революция 1978 года сделала коренной  перелом

в политике и економике страны. Наша Н Д П А  выступает за мир и дружбу между народами.Д а здраствует дружба между Советским Союзом и Демократической Республикой А фганистан!
Фархад Мохамед 

КАСЕМ .Всем кто хочет бить свободным нужно укре-плять дружбу с Советским Союзом.В стране где нет неграмотных людей, где самая большая в мире забота о детях, где лечатся бесплатно, где лекарства почти ничего не стоят — живет советский н а р о д . Народ который дал миру великого Ленина —

человека который смог решить один из самих сложннх вопросов на земле — вопрос взаимо- о тношения наций.
Миро УСАМ А, 

(Сирия).Советский Союз никогда не п о з в о л и т  разговаривать с собой языком угроз и диктата.С С С Р  постянно забо- тится о национально- освободительном дви- жении, поддерж вае т  растущую политическую роль на миров ой арене молодых государств. Сове-тский Союз обращает осо-бое внимание на укрепле-ние дружбы и сотрудни-чества со страна ми, ставши-ми на путь социалисти-ческого развития. С С С Р  максимально содействует де

лям С З В  расширять  взаимо-выгодные связи с другими государствами, выступает за решение на справедливых началах коренных проблем мировой економики, за де-мократизацию всей системи международннх хозяйстве-нных отношений.60 лет прошло с тех пор, как образовался С С С Р . Советский народ может гор-диться своими достижения-ми в областе народного хозяйства и той револю-ционной исторической мис-сией, которую осуществляет Советский Союз, идущий в авангарде борцов в за мир, независимость и социаль-ный прогресс.
Марно АЛ ЬБЕРТО , 
Акоста САН Ч ЕС.(Колумбия)

Завершується 1982 
рік, рік грандіозних 
звершень радянського 
народу. Він ввійде в 
історію всього прогре
сивного людства світу, 
як 60-річчя утворення 
СРСР.

Готуючи свої дарунки 
славному ювілею ви
кладачі, співробітники 
студенти нашого інсти
туту, як і весь радян
ський народ, працювали 
самовіддано і натхнен
но. На восьми факуль
тетах навчаються сту
денти з двадцяти спеці
альностей. В стінах ву
зу здобувають вищу 
освіту 7,5 тисяч студен
тів.

Навчальну і виховну 
роботу ведуть сотні викла

дачів. Двісті з них мають 
вчені звання і ступені. 
557 студентів ВПІ на
вчаються  на «відмін
но», з них шість Ле
нінських стипендіатів. 
Це Олександр Вітюк, 
Валентина Ляндембурсь- 
ка, Сергій Яблочников, 
Наталка Клочко, Юрій 
Гнип, Іван Іванюк.

Студенти-політехніки 
беруть активну участь в 

громадсько-політичному 
житті країни. В цьому 
році школу трудового 
виховання у студентсь
ких будівельних заго
нах пройшло понад 

660 студентів.
Всім серцем зустрів 

колектив інституту рі
шення травневого (1982 
р.) Пленуму ЦК КПРС,

-висунуту партією Про
довольчу програму. Наш
інститут постійно роз- 
ширює і зміцнює науко
ві зв’язки з органі
заціями і сільськогос
подарськими підприєм
ствами країни. Під час 
третього трудового се
местру тільки на спо
рудженні сільськогоспо
дарських об’єктів буд за
гонівцями інституту

освоєно понад 2 міль
йони карбованців капі

таловкладень. Студенти- 
політехніки надавали 
допомогу колгоспам і 
радгоспам області в за
готівлі кормів, збиран
ні хліба, овочів, фрук

тів. Зведений СБЗ 
інституту зайняв пер
ше місце серед вузів

Вінниччини.
В обстановці високо

го політичного і трудо
вого піднесення колек
тив інституту зустрічає 
третій рік одинадцятої 
п’ятирічки. Велику ро
боту про пропаганді ма
теріалів XXVI з’їзду 
партії, травневого і 
листопадового (1982 р.) 
Пленумів ЦК КПРС по 
ідейно-політичному ви
хованню студентської 
молоді проводять ка
федри суспільних наук, 
а також деканати і 
спеціальні кафедри.

Ректорат, партком 
місцевком сердечно
вітають весь колектив 
інституту з Новим 1983 
роком. Бажають усім 
міцного здоров’я, щастя, 
успіхів у праці, нав
чанні, творчості!

РЕКТОРАТ, ПАРТ
КОМ, МІСЦЕВКОМ.



2 стор. е «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ». 31 грудня 1982 року.Ь4

Занимается край
горизонта,.

Гаснут звезды 
в сиреневой мгле, 

«С Н о вым годом,
друзья!»

«С Н овым годом!» 
Поздравленья летят 

по стране. 
Новогоднее утро

шагает
П о просторам родной 

стороны,
Словно дверь нам свою 

открывает 
В грандиозное

Завтра страны. 
Как походной застави 

дозорный, 
Тут и свой нахожу я 

маршрут.
Труд меня ожидает 

упорний.
Я  шепну я: «Д а  

здавствует труд!»  
Труд! К уда б мы ни 

кинули взор свой — 
Ладит новые стены 

народ.
И  сияет наш день 

Усть-Илимском, 
Уренгоем над миром 

встает.
И  под струнами рельс 

серебристых

От Байкала
в амурскую даль 

Пробивается в дебрях 
холмистых  

Чудо века — нова 
магистраль. 

Сколько там, за 
каймой горизонта, 

Непротоптанных  нами 
дорог

И  редутов рабочего 
фронта

Где в герои бы выйти 
я смог!

Н овый год...
Год побед и дерзаний, 
Н аш их планов 
и замыслов ширь... 
Все настойчивей нас 

к себе манит 
Колыма, М ангышлак

и Сибирь.
О т Балтийского моря 

до Кяхты,
От Карпат и до речки 

Витим
Сколько зодчих 

заступит на вахту, 
Сколько лайнеров 

в небо взлетит! 
Там где пусто покуда 

и голо,
Где гуляют седие  

песцы,
Может быть в зто 

утро геолог

Отыскал золотые
пески.

Ведь известно же
всем:

на пространстве, 
Где могли б и  улечься 

с лихвой 
Двадцать Бельгий 

и несколько Франций 
Вскрыт сверлом океан 

нефтяной.
Вскрит, блокирован и 

окантован,
И  уже не снегов

серебрень,
А газо-нефтяные

промыслы
С лавят древнюю нашу 

Тюмень.
За тайгой на Шаиме 

есть поле, 
Что с утра и д о  нони 

гремит,
Там разведчики недр 

— геологи 
Долотом прогрызают 

гранит.
Опускаются труб

километры 
И  весь день без

умолку поют 
Верховые сибирские 

ветры
Про их геркулесовский 

труд.

А  на юге в Д о нбассе 
бессонном,

Меж Северским Донцом  
и Бердой

Пилят глыбы подземного 
солнца

Горняки хитроумной 
пилой

Разветвились забои и 
штреки,

Э тажами изрыта
земля.

И  бегут в ней сыпучие 
реки —

Бесконечние реки угля.
«Азовсталь» — зоревые 

каемки
Э тих букв вс ем видны 

издали.
Э то титул короткий, 

но громкий
Моей украинской земли.
Здесь металл 

огнебрызжущей лавой
В исполинские льется 

ковша,
И  снуют горновые

Держ авы —
Хоть ты с них

Прометеев пиши!
В  каждом цехе тут 

алые всплески
Синий воздух кометами 

рвут:
Агрегаты обкатки и

резки
Отдают Прометеям

салют.
Все несметнее наши 

богатства:
М едь   и никель, железо 

и газ,
Алюминий Саянска и 

Братска 
Появился недавно у  

нас.
...Документи партийного 

съезда — 
Окрыляющий души

закон.
«В ыше темпы!» — 

звучит повсеместно, 
Новий год начинает 

разгон.
Много всех у него на 

примете
Н овых Г З С , 

нефтегазовых «трасс»... 
II  деянья былинные 

эти
Окрыляют на подвиги 

нас.
Нам нужны эти жаркие 

будни,
Чтоб на благо всем 

людям земли 
Патрулировал в

космосе спутник,
И  летели на Марс

корабли.-
Чтоб от полюса к

полюсу ходко  
Проносили отечества 

флаг
Вездесущие наши

подлодки 
В разумляя заморских 

вояк.
Чтоб валами ходила 

пшеница 
П о полям на исходе 

весны,
И л учились улыбками 

лица
Хлеборобов  —

кормильцев страны.
«Здравствуй труд!  — 

говорим мы с тобою, 
— Здравствуй солице!

Д а  сгинет беда,»
Э то значит работать, 

учиться
Н е жалея ни сил, ни 

труда.
Зто значит Отчизне 

на счастье 
По-партийному

мудрыми быть, 
Чтоб идеи великого 

Ленина
В жизнь народов всех 

стран воплотить.С. Ф ЕДОТО В,

НАВКОЛО ЯЛИНКИ

НА Б АЛ -М АСК А РА Д І

З оголошенням
ведучий 

Звернувся до люду 
Розказать усмішку 

гарну,
За що і приз буде.
І  тут вийшов з-поміж 

гурту
Без зайвих думок 

Розповісти жарт
веселий

Коля Молоток.
Д о  всіх щиро

усміхнувся,

Потім узяв слово,
Й  почав швидко

цитувати
Павла Глазового.

— Гарно! Добре!
Хорош о!—

В залі гомоніли.
Гумореску розказано 
Було дуже вміло. 
Заслуговує Микола 
Приза і похвали, 

Адж е всі так сміялися 
ледь не повмирали. 
З-під ялинки вибіг 

Костя
Й  гукнув: —

—Зачекайте!
І  мені, я вас попрошу, 

Нагороду дайте...
— А  тобі за що,

ледащо?—
З залу хтось одвітив.
— А  за те, що був

суфлером,
Й  ніхто не помітив.

НЕ В П ІЗН А Л А

В новорічну ніч до 
мене

Хтось тихо постукав. 
Відчиняю я і бачу: 
Якийсь дід притупав. 
Весь в снігу, немов 

із казки, 
Блимає очима.
Н іс червоний наче рак, 
А в руках — дубина. 
Зупинивсь він біля 

мене
Й  дріботить:

«Марусю!».
А  я йому у  відповідь: 
«Сідайте, дідусю!»
— Та невже не

впізнаєш?— 
Мовив голос кволий. 
Ц е ж твій Федя...

так встрічав 
Новий рік в Миколи...

с м і ш и н к и
— Найбільше нас при

гнічують чужі гріхи.
— Кращі свої роки 

вона провела перед 
дзрекалом.

— Піднімаючись до 
ореолу слави, ми, як 
правило, ніколи не бе
ремо парашута.

— Настільна лампа 
замінила письменнику 
світло далекої зірки.

— Автор п'єси боїть
ся оплесків, а раптом 
їх  почують критики?

— Н е довіряв собі, 
вважаючи за краще б у
ти в співавторах.

ЦІКАВІ ПРИКМЕТИ ЖИВУТЬ НА ПЛАНЕТІ
Звичай дарувати подарунки під Новий рік з 

побажанням щастя і успіхів був запроваджений 
ще стародавніми римлянами 1-го січня 153г-о 
року до нашої ери. Тоді ж почали народжуватися 
перші прикмети. Вважалось, наприклад, що 
яким буде перший день, таким буде весь рік. 
Отже, треба було в Новий рік веселитися, 
відкласти всі турботи, одягнутися в усе нове.

Відлуння цих стародавніх прикмет зберег
лося у сучасних італійців: під Новий рік вони 
викидають з вікон старі речі.

У болгар є прикмета: людина, яка пчихнула 
 за новорічним столом, приносить щастя. Госпо

дар обіцяє їй перше ягня, теля чи лоша в но
вому році.

У німців здавна існує звичай: під Новий 
рік чоловіки збираються в будь-якому бу
динку, п’ють вино, пиво, веселяться. О 12 год

ині ночі всі вилазять на столи, на стільці; і 
з першим ударом годинника «вплигають» в 
новий рік, а услід старому кидають палицю.

Крім різноманітних розваг, у іспанців під 
Новий рік виникають і турботи: в цей день 
нечиста сила так розпоясується, що з нею 
не так й легко впоратись звичайними спосо
бами. Ось і доводиться під Новий рік пере
городжувати дорогу, парканами ставити капкани 
і пастки.
Угорці вважають, що під Новий рік не мож

на їсти пташиного м’яса, а то «відлетить щастя»: 
Тут дарують на щастя фарфорові 

фігурки поросят і трубочистів. В селах старий 
рік проводжають дзвоном, а новий зустрічають 
піснями.

«Перша нога» — так називається розпов
сюджена в Англії новорічна прикмета, згідно 
якої від людини, що завітала першою в буди
нок після півночі, залежить весь рік. Якщо 
прийшов радісний, щасливий і заможний чоло
вік, то весь рік господарів буде супровод

жувати удача. Якщо прийшов бідний, нещасний 
— рік буде важкий, відмічений суцільними 
невдачами. Важливі й ініціали «першої ноги», 
розшифрувавши перші букви імені та пріз
вища, можна визначити, що чекає тебе в на
ступному році.

Французи, так як і португальці та іспанці, 
вважають, що по першому дні нового року 
можна судити про весь новий рік. Якщо першо
го січня вітер дме з півдня, то рік буде 
жарким, благополучним. Західний вітер несе 
багато риби і молока. Східний — врожай фрук
тів. Можна дізнатися і про погоду на кожний 
місяць майбутнього року. Якою буде погода 
першого січня, таким буде весь цей місяць. 
Погода другого січня визначає весь лютий, 
третього січня — березень і т. д.

зібрав М. ЮРЧИШИН.

НАШ І ІН Т Е Р В ’Ю
Найщасливіший
В переддень Нового 

року наш кореспондент 
зустрівся з відмінником 
навчання, студентом 

четвертого курсу енерге
тичного ф акультету  
азербайджанцем Ейва
зом Мамедовим і завдав 
йому кілька запитань.— Щ о залишив у твоїй пам’яті минулий 1982 рік?— Це рік нашого славного ювілею —  6 0 -р іч ч я . утворення Союзу Радянських Соціалістичних Р е сп у б л ік . Для мене особисто він був подвійно радісним і щасливим. Я одружився на українській дівчині — однокурсниці Оль- за Зайлер. А  це нещодавно народився уже й син, якого назвали М айсуд (Максим).— Окрім навчання, виконуєш, мабуть, і якісь громадські доручення?— Так. Я комсорг групи, виконую (обов’язки заступника профбюро четвертого курсу.І не важко? Адже дома сім’я?— Потрібно лише раціонально п лан увати  свій час. Тоді всі доручення під силу. Цього, до речі, і хотів би побажати всім студентам В П І, а воднораз привітати їх з Новим 1983 роком!
Умене хороший 

настрій— Навіть не знаю, кого рекомендувати для розмови, — сказав голова студради гуртожитку № 4 Валерій Француз, — всі студенти хороші. Ось хоча б взяти

он ту, що сміється.— Прошу назвати її прі звище.— Валентина Калиток. ї ї  знають на факультеті як відмінницю навчання і як хорошу активістку.Валентина підійшла до мене з тією ж усмішкою на обличі і сказала:— У  мене хороший настрій. Вперше я зустрічаю Новий рік студенткою. Приїхала сюди з міста Ковеля Волинської області. Про професію інженера-буді-вельника я мріяла ще з шкільної парти. Вступала до Луцького інженерно-будівельн о г о  інституту, та не пройшла за конкурсом. А  в цьому році вирішила ще раз провірити свої можливості.— Чим ти займаєшся в даний час?— Готуюся, звичайно, до сесії. Бо саме основне для мене зараз — успішно скласти першу в своєму житті сесію. Трохи хвилююся.—Щ о  ти можеш побажати нашим читачам і своїм колегам-студентам?— Перш за все, хочеться побажати усьому людству миру на землі. Хай новий 1983 рік принесе всім людям планети свободу і незалежність, щоб молодь всіх країн могла вчитися. Щ об не проливалася кров в Лівані і Сальвадорі. Всім студентам бажаю веселого новорічн о г о  настрою і успіхів у навчанні.
Редактор С. Д Ж Е Д Ж У Л А

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

Умови, друк. арк. 0,48, Тираж 1500. Адреса редакції 286021, м.Вінниця, Хмельницьке шосе, Зам, 4735 БЮ 02460


