
У НАС-ЗАИОРСЬКІ ГОСТІ
Великобританії пісню, яку 
дружно підхопили гості.

Обов’язковий в таких ви
падках церемоніал прийому 
офіційних гостей відбувся, 
однак не затягнувся, Від про_ 
фесорсько - викладацького 
складу, студентів інституту 
делегацію привітав проректор 
Юрій Анатолійович Буренні- 
ков, який відзначив, що золи- 
ження двох міст, двох наро
дів сталось завдяки загаль
ному потеплінню міжнарод
ного клімату, зокрема, ве
ликим позитивним змінам у 
внутрішній і зовнішній полі
тиці Радянського Союзу.

Не забарилися вислови
тись і гості. Містер Ріджуей 
особливо захоплено говорив 
про теплоту, з якою зустрі
ли членів делегації на вінни
цькій землі, про велике бла
го жити в дружбі, мирі і 
співробітництві. Він висло
вив сподівання на ще більш 
тісні зв’язки, зокрема, в га
лузі науки і освіти, на обмін 
студентами між нашим ін
ститутом і технічним колед
жем Пітерборо. Містер Рід
жуей взагалі не проти того, 
щоб бачити нашу країну 
членом Європейського спів
товариства.

Члени делегації поділилися 
думками про встановлення 
ділових контактів з підприєм
ствами Вінниці, повідомили 
про домовленості на облад
нання технологічних ліній, 
технічне оснащення деяких 
заводів і фабрик легкої та

харчової промисловості об
ласті.

Потім були традиційні за
питання і відповіді з різних 
галузей життя англійського 
міста; про соціальний роз* 
виток, народну освіту, науко
ву роботу і торгівлю, бізнес, 
одне слово, про все, що 
цікавить людину.

і хоч спілкувалися пред
ставники різномовних наро
дів, вони прекрасно розумі
ли один одного, і не тільки 
завдяки знавцю англійської 
мови, заступнику секретаря 
парткому Олександру Івано
вичу Медведському, який ус
пішно виконував обов’язки 
перекладача. В народі кажуть, 
що друзі можуть порозумі
йсь і мовою усмішок, жес

тів, поглядів. Справді, і без 
перекладача було вдосталь 
схвальних вигуків, рукостис
кань. А скільки сміху від 
м’якого англійського та іс
кристого українського гумо
ру викликали різні спогади, 
репліки!

В атмосфері ось такого 
гарного, веселого настрою 
промайнув весь день. З «Бі
лої зали» члени делегації 
в супроводі гостинних гос
подарів відправились огля
дати інститут. Вони відвіда
ли ряд факультетів і кафедр, 
профілакторій, бібліотеку, 
спортивні споруди, клуб.

Особливо зацікавив англій
ців нещодавно відкритий в 
інституті культурно-художній 
центр. За склянкою чаю

друзі з Пітерборо і вінниць
кого політехнічного інститу
ту говорили про загально
людські цінності, мораль, гу
манізм. В кімнаті українсь
кого образотворчого мистец
тва було біля чого вести роз
мову —  чудові зразки живо
пису, художньої вишивки, 
гончарства стали предметом 
пожвавленої дискусії'. А ви
кладач кафедри історії сві
тової і вітчизняної культури 
Леонід Володимирович ФІ- 
лонов представив гостям ек
споновані тут твори відомо
го українського митця Фе
дора Панчука.

У ці хвилини важко було 
виділити, де гості, а де госпо
дарі. Розмова, дискусії стали 
розкутими, довірливими. В 
них взяли участь також за
відуюча кафедрою історії сві
тової і вітчизняної культури 
Тамара Болеславівна Буяль- 
ська, доцент Ріта Маркусів- 
на Сокирянська, проректор 
по роботі з іноземними сту
дентами Михайло Євгенійо- 
вич Іванов та інші.

Члени делегації щиро дя
кували політехнікам за гос
тинність і дружбу, яка після 
цієї зустрічі зробила ще 
один виток вгору.

А. АЕОНІДОВ,
На знімках: розповідає 

Мартін Фарбс, поряд — 
Джефрі Ріджуей. Своїми 
думками діляться Майкл 
Сміт і Р. М. Сокирянська, 
гостей вітають діти.

Фото С. Лісового.

На
запрошення
президента

Цими днями з Канади по
вернувся ректор інституту, 
професор ь. і. Мокін, який 
перебував >гам на офіційне 
запрошення президента уні
верситету міста Ватерлоо 
провінції Онтаріо.

І не встиг Борис Іванович, 
як кажуть, перевести дух п і
сля тривалої, насиченої по
їздки, як виявив бажання 
цього ж дня поділитися вра
женнями з колективом.

На зустріч з ним в акто
вий зал прийшли викладачі, 

працівники служб, чимало сту
дентів. В живіи популярній 
формі ректор розповів про 
стан вищої освіти в Канаді, 
як живуть і трудяться канад
ці.

Для бажаючих детальніше 
познайомитися з цією краї
ною Борис Іванович привіз 
велику кількість брошюр, 
проспектів, інших матеріалів, 
які має намір передати для 
загального користування в 
інститутську бібліотеку.

В наступних номерах «За 
інженерні кадри» друкувати
мемо дорожні нотатки, які 
ректор люб’язно погодився 
написати для багатотиражки.

СЬОГОДНІ В КПРС

Е  АГАТИЙ урожай яб- 
лук дозрів цього ро

ку в садах радгоспу «Зо
ря комунізму» Могил ів- 
Подільського району. Зби
рати його довелось зве
деному загонові студентів 
енергетичного й будіве
льного факультетів, Роз
ташувався він у двох зру 
чних гуртожитках, де і те
левізори, і репродуктори, 
і свіжа пошта. Коротко 
кажучи —  все для доброї 
роботи і нормального від
починку. В цьому, безпе
речно, заслуга директора 
радгоспу В. А. Кучера, 
який регулярно бував і в 
гуртожитках, і на робочих 
місцях, в усе вникав, в 
усьому допомагав, вирішу
ючи питання швидко і ді
ловито.

В загоні створили 9 
бригад, які надійшли в 

розпорядження бригадирів- 
садівників, серед яких 
особливе слово хочеться 
сказати про В. С. Зяб- 
ченкова і С. М. Грицко- 
ву. Жодної хвилини прос
тою! Праця організова
на так, що сприяє швид
кому збиранню і упакову
ванню. Чітко діяли в са
ду трактористи О. Буга і 
А. Дзюбенко, а на пере
валці В. Будзя та М. Ау- 
ченко. Особливо подоба
лась робота Володимира

Будзі, колишнього воїна- 
афганця, який уміє роби
ти своє діло з особливим 
блиском і навіть шиком. 
Це запалювало, це позна
чалось на загальному ре
зультаті.

А норми були нелегкі. 
В перші дні не кожному 
вдавалося нарвати два 
контейнери яблук. Але 
потім з такими учителя
ми прийшов і досвід. 
Постійно виконували й 
перевиконували план Ге
на Аіщинський, Олег 
Юрченко, Володимир
Молярчук, Володимир
Коломіець, Іра Міщук, 
Наталя Бондаренко, Ві
ка Остапенко. Приємно 
було розписуватись у 
відомості за 140— 120 
карбованців грішми та 
ще за 20 процентів за
робітку фруктами.

Бригади Зябченкова і

Грицкової зібрали за ве
ресень понад 400 тонн 
яблук.

Певна річ, наслідок 
був би значно слабшим, 
аби не копітка праця 
викладачів Н. Дворнико- 
ва, М. Орленко, Н. Ме
льник, хотрі постійно 
були поряд, підтримую
чи словом і ділом.

Вечорами в гуртожит
ку грала музика, дзвені
ли пісні, невтомно фун
кціонувала дискотека. У 
вихідні їздили до бать
ків, вирушали на круті 
схили Дністра, розводи
ли багаття. Отже, хоча 
й за стінами вузу, мі
сяць минув напрочуд 
змістовно. В студентсь
ких гуртожитках про 
нього ще довго буде на
гадувати тонкий аромат 
достиглих осінніх яб
лук.

П. УШАКОВ, 
кандидат історичних 
наук

ПОПРАВКА:
В номері газети за 

5 жовтня (стаття «Ве
ресень — у робочій 
спецівці») вкралася по
милка. В абзаці: «Май
же аналогічна ситуація 
була і в Немерчах Му
ровано - Курилочоцько- 
го району, де працював 
сільгоспзагін факуль
тету обчислювальної 
техніки» — слід читати 
«факультету автомати
ки й мікроелектроніки».

В нашій партійній органі
зації триває звітно-виборна 
кампанія. Проведено збори 
більше, ніж у половині парт- 
груп, а 4 жовтня відбулися 
вони і в двох цехових орга
нізаціях —  адміністративно- 
керівного персоналу та на фа
культеті суспільних і гумані
тарних наук. Секретарями об
рано В. Я. Суміна (праців
ника учбового відділу) і 
А. М. ігнатова (доцента ка
федри політекономії).

З великим занепокоєнням 
йшла мова про стан справ у 
нашій парторганізації і пар
т ії загалом, було багата про
позицій щодо подолання кри
зи, подальшої актизізації 
діяльності. Висловлено бага
то зауважень на адресу парт- 
кому, міськкому та обкому 
партії.

В багатьох виступах домі
нує стереотип чекання ре 
форм і команд згори, не ко
жен усвідомлює, що на сьо
годнішньому етапі перебу
дови партії все залежить від 
ЙОГО особистої позиції.

Непокоїть стан справ у 
цехових парторганізаціях

ФОТ, РТФ і ФАМУ, де се
кретарями Ю. С. Ільницький, 
О. М. Мацюк, О. С. Гіренко. 
Тут ще й досі не проведені 
збори в переважній більшос
ті партгруп, не визначені 
строки проведення зборів у 
цехових організаціях, не при
діляється належного контро
лю сплати внесків.

Тим часом, наприкінці мі
сяця вже й інститутські парт
збори. Чи розв’яжуть вони 
всі назрілі проблеми?

Все залежатиме від того, з 
чим і як підійде до зборів 
кожен член КПРС, від його 
розуміння ситуації, що скла
лась, від пошуку шляхів і 
методів виходу з кризи.

В процесі звітно-виборної 
кампанії розглянуто заяви 
щодо виходу з лав КПРС. 
На АКП залишили партію 7 
чоловік, на ФСГН —  двоє. 
У члени КПРС рішенням збо. 
рів АКП прийнято В. А. По
пова, співробітника планово- 
фінансового відділу.
і

О. М Е Д В Е Д С Ь ІШ й Л  
заступник секретаря 
парткому.

Місто над Бугом все час
тіше відвідують гості з-за 
рубежа. Міцнішають науко
ві, ділові і культурні зв’яз
ки, розширюється обмін сту
дентами, спортсменами, гро
мадськими діячами, туриста
ми, які прагнуть ближче по
знайомитися з мальовничим 
Поділлям, його людьми, 

і дуже приємно, що гості 
з інших країн не обминають 
наш інститут. Ось і минулої 
п’ятниці до нас завітали чле
ни делегації з міста Пітер- 
боро з Великобританії, котрі 
гостюють у Вінниці за про
грамою тижня дружби двох 
міст. В ї ї  складі —  містер 
Джефрі Ріджуей, заступник 
директора фірми по вироб
ництву обладнання для лег
кої і харчової промисловості, 
його дружина Джун, містер 
Мартін Фарбс, старший чи
новник депортаменту освіти 
графства Кембрідж та містер 
Майкл Сміт, представник зга
даної фірми. Вони відразу, 
як тільки переступили поріг 
«білої зали», відчули себе 
бажаними гостями. На них 
чекали квіти, привітні усмі
шки. атмосфера зацікавле
ності і доброзичливості. На 
знак поваги і дружби дівча
та в українському націона
льному вбранні піднесли їм 
запашний пшеничний каравай, 
подарували вишитий поділь
ським орнаментом рушник, 

а група дітей на англійській 
мові виконала популярну у



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 112 жовтня 1990 року.

.досягнень народного 
господарства Союзу 
РСР. Побажаємо ж 
Віталію Івановичу, щоб 
доскіпливі експерти оці
нили його працю най- 
вищим <5алом і щоб це 
надихнуло на нові по
шуки, адже у нього 
вчаться. В. І. .Кузьмі- 
нов — педагог з двад
цятирічним стажем, ве
теран праці, веде кіль
ка лекційних курсів, в 
тому числі й «Основи 
технічної творчості». 
Вчений має спеціаль
ний гурток талановитої 
студентської молоді, 
якого, слід сподівати
ся, виростуть послідов
ники —■ такі ж діяль. 
ні і невтомні, як і їх
ній учитель.

Фото Р. Кутькова,

ВЕРСІЯ

Останнім часом поширюється версія, що колишній 
найближчий поплічник Гітлера, його заступник по фа
шистській партії АЛартін Ьорман, був агентом КД6, 
Наскільки реальні ці чутки можуть дати спогади кад
рового німецького офіцера , представника Генштабу 
сухопутних сил нацистської Німеччини, а потім —  
організатора і керівника (до 1968 р.) розвідувальної 
служби ФРН Рейнхарда Гелена, автора книги під 
назвою «Служба».

О ДНОГО разу після три
валої розмови ми з 

Канарісом дійшли до виснов
ку, що Радянський Союз має 
добре інформоване джерело 
відомостей безпосередньо в 
колах вищого німецького ке
рівництва. Неодноразово і не
залежно один від другого 
ми виявляли, що в найкс- 
ротший сгртк противник діз
навався у всіх деталях про 
розмови, що відбувалися у 
правлячих колах Німеччини І 
намічених там діях.

Тут хочу покінчити з за" 
мовчуванням одної таємниці, 
в ретельному збереженні якої 
зацікавлена радянська сто
рона і яка є ключем до од
ної з найзагадковіших справ 
нашого століття. Мова йде 
про фатальну роль, яку в 
останні роки війни і невдовзі 
після неї віддігравав най
ближчий довірений Гітлера—  
Мартін Борман.

Вже перед початком вій
ни Борман працював на Ра
дянський Союз в ролі інфор
матора і консультанта. Не
залежно один від одного 
ми встановили той факт, що 
тільки Борман користувався 
ніким не контрольованою 
радіостанцією. Ми обидва ро
зуміли також, що цілеспря
моване стеження найвпли- 
вовішим після Гітлера 
членом нацистської ієрархії в 

той момент цілком виключа
лось. Будь-яка необережність 
означала б кінець розслі
дуванню і наш власний кі

нець. Канаріс виклав мені 
свої підозри і припущення і 
зробив висновки щодо моти
вів зрадницької діяльності 
Бормана. Можливість шанта
жу Канаріс не виключав, од
нак найбільш ймовірним вва= 
жав те, що до цього Борма
на спонукали безмежне че
столюбство І комплекси, а в 
остаточному розрахунку на
мір рейхсляйтера одного ща
сливого дня замінити Гітле
ра. Спритність, з якою Бор- 
ману вдавалося підривати 
довір’я Гітлера до своїх су
перників —  Герінга і Ге- 
ббельса, була нам відома, 
М ої власні висновки підтве
рдилися після 1946 року, ко
ли я отримав можливість роз
слідувати таємничі обставини 
втечі Бормана з бункеру Гіт
лера в Берліні і його зник
нення. Неодноразові тверд
ження, що з ’являлися в мі
жнародній пресі, що начеб
то Борман живе в непрохідних 
джунглях між Парагваєм і Ар- 
гентіною під охороною до 
зубів озброєних охоронців, 

позбавлені усяких підстав.
У 50-х роках з двох ін

ф ормації одержаних з на
дійних джерел, я впевнився 
в тому, що Мартін Борман 
жив в умовах найсуворішої 
таємниці в Радянському Со
юзі.

Під час захоплення Берлі
на колишній рейхсляйтер пе
рейшов на бік радянських 
військ, а згодом помер в 
Росії...»

„ВІЛЬНІ СТУДЕНТИ" 
НЕ ВИЗНАЧИЛИСЬ

Група активістів студентсь
кої профспілки і комсомоль
ського комітету інституту в 
складі В. Боднаря, О. Янчен- 
ка, М. Семенюка і Н. Абду- 
лаєва з 29 вересня по 5 
жовтня нинішнього року пе
ребувала з візитом в Свєн- 
токшицькій політехнічній 

академії міста Кельце в Поль
щі. Мета візиту —  поновлен
ня дружніх стосунків, котрі 
помітно підупали у зв’язку 
зі зміною політичного клі
мату в обох країнах. Спілка 
студентів Польщі, зокрема, 
що була осердям цих стосун
ків, опинилася, в числі тих 
багатьох громадських фор
мувань, що раптово здрібні
ли і втратили колишню вагу.

Тепер найавторитетнішою 
студентською організацією

країни є Спілка вільних сту
дентів. котра діє з позицій 
«Солідарності». З лідером 
цієї Спілки в Свєнтокшицькій 
політехнії Анджеєм Секулою 
встановлено товариський кон
такт. Відбулася також зуст
річ з ректором Збігневим Ко
валем.

Питання про обмін студен
тськими будівельними заго
нами. що був традиційним 
і щолітнім, не розв’язане. 
Досягнуто принципової до
мовленості про безвалютний 
обмін туристичними групами, 
яка, правда, буде істотно під- 
корегована тоді, коли всту
пить у дію ринкова еконо
міка.

В. БОДНАР, голова
профкому студентів.

П р и л а д -
Прилад, .що на знім

ку, перед його автором 
доцентом кафедри 
ЕППМ і СГ Віталієм 
Івановичем- Кузьміно- 
вим, називається • скла
дно і мудро — стенд 
зняття кругової діагра
ми навантаження і по
будови її електричних 
характеристик. Крім 
складності і мудрості 
назви, в стенду є ще 
одна, либонь, найго
ловніша заслуга — він 
працює на ту наукову 
проблему якості енер
гії, яка на одному з за
водів республіки вже 
дає мільйон карбован
ців річного економіч
ного ефекту.

Прилад цей невдовзі 
буде відправлено до 
Москви на Виставку

Р ІШЕННЯ партії —  за
кон! —  любив виголо

шувати на зборах і пленумах 
номенклатурний Лука Овді- 
йович Кащук. І партія за це 
любила його, посилала на 
найвідповідальніші ділянки.

І не тільки за послух. В 
ньому щось було неординар
не, нестандартне. Інші парт- 
функціонери, обійнявши 
якийсь пост, неухильно ве
ли генеральну лінію, не збо
чуючи ні ліворуч, ні пра
воруч. Він же, якщо ця лі
нія хоч трохи вертала ліво
руч, сам лівішав від голо
ви до ніг, навіть перетрав
лював їжу тільки лівою ча
стиною рота, і, навпаки, ро
бив різкий розворот на 180 
градусів, якщо лінія брала 
трішки праворуч.

Така заповзятливість ім 
понувала високим особам.

—  Цей не проспить, зав
жди вирветься вперед, —  
говорив про нього перший 
секретар обкому.

Справді, коли генеральна 
партійна лінія вивела країну 
на рейки укрупнення, концен
трації і спеціалізації, то 
першим відгукнувся саме він 
—  районний секретар Лука 
Кащук, котрий вирішив об’є
днати усі тридцять існуючих 
колгоспи у три великих гос
подарства «Гігант-1», «Гігант- 
2», і «Гігант-3».

Не біда, що від головних 
садиб до окремих сіл від
стань іноді сягала двох де
сятків кілометрів і тамтеш
німи бригадами керували за 
допомогою радіозв’язку. Бо,

щоб дістатись особисто, тре
ба було спочатку їхати в 
сусідній район на залізничну 
станцію, звідти поїздом до 
наступної станції і лиш то
ді, пересівши на рейсовий ав
тобус, добиратися до потрі
бної бригади або ж навпа
ки.

Звісно, були незручності.
Зате які масштаби! Які ни
ви безкраї.

Але треба було такому 
статися —  усі три «Гіганти» 
виявилися колосами на гли
няних ногах, через рік за
валилися в прямому і пере
носному значенні. Безкраї ни
ви, які за день не можна 
було ні обійти, ні об’їхати, 
запустіли і видали по три 
засушених колоски на квад
ратний метр, а продуктивна 
худоба —  бички, телята, 
корови, як не ревіла від го- 
лодухи, не була почута в 
«столиці» і мусіла сама шу
кати собі прокорм, перетво
рившись в зграї здичавілої 
ВРХ, яка нагоняла жах 
на довколишнє середовище.

Тож м’ясо втекло, зерно 
горобці склювали, а моло
ко кицька вилизала ще то
ді, коли корови свійськими 
були і юрмились в корівни
ку,

Довелося на черговому 
партпленумі вказати Кащуку 
на певний перегин і зроби
ти оргвисновок —  його пере
вели в сусідній район на се
кретаря по пропаганді.

—  Нічого, —  поплескав 
його по плечу Перший. —  
На помилках вчимося, Ти

ще випливеш на широку во- 
АУ...

Справді, про Кащука не
забаром знову заговорили. 
Партія зробила акцент на 
поглиблене вивчення марк
систсько-ленінської теорії —  
і забутий було Лука почав

нова ідея —  розвішати порт
рети Маркса, Енгельса і Ле
ніна в церквах, костьолах, 
синагогах, щоб їм, а не Ісу- 
су молились люди —  вірую
чі і невіруючі.

Першими організованим 
порядком привели туди уч

НА САТИРИЧНІЙ ХВИЛІ

енергійно втілювати партій
ну лінію в життя: організу
вав обов’язкові народні шко
ли по емпіріокритицизму, пе
ревірив усі підприємства, кол. 
госпи, організації на предмет 
наявності на стінах портре
тів класиків марксистської 
філософії, навіть парк куль
тури і відпочинку переімену- 
вав у Марксове поле.

Дуже дісталося тим кері
вникам, службовцям, на сто
лах яких замість класиків 
під склом лежали фотознім
ки красунь-акторок чи інших 
там жіночок. А ще зго
дом його розум осяйнула

нів шкіл і профтехучилищ, 
які клали поклони святим ко: 
муністичним ідолам і вимо
лювали: «Боги наші мило
сердні, зробіть аби швидше 
комунізм явивсь, амінь!».

Скоро в районі все на
селення стало віруючим: 
вдень люди молились, уве- 
чорі гризли емпіріокрити
цизм, так що і працювати 
було нікому.

Тож знову довелось роби
ти оргвисновки, причому сер
йозні —  Луку перевели на 
роботу в село, дали -радгосп

І знову сам Перший його 
заспокоював:

Досвіду, ініціативи то
бі не позичати. Ти себе по
кажи на селі!

Треба віддати належне не
стандартному Луці, він не 
впав у відчай після чергової 
невдачі, а уважно стежив за 
подіями в країні, партії, і 
коли на горизонті заманячи- 
ли контури перебудови, не
гайно сам почав линяти. Про
аналізував, куди повіяв вітер, 
і став неформалом, організу
вав навіть нову партію —  
радикал-націонал-селянську.

—  Тож от, —  виголосив 
він промову на першому віче. 
—  Відтепер у нас буде де
мократія, гласність і само
стійність. Створимо свій пар
ламент, оберемо президента, 
приймемо декларацію про 
суверенітет села, як це ро
биться в усій країні —  що 
не губернія —  то суверенна 
держава.

—  А навіщо він нам^той 
авторитет, потрібен.? Його 
у нас доволі і так, —  висло
вилась якась свинарка.

—  Не авторитет, а сувере
нітет, —  поправив Лука, —  
Матимемо свій державний, 
цебто сільський прапор —  
синьо - зелено - коричневий, 
свої гроші, позначимо кор
дони, щоб чужі- не заходи
ли, і житимемо демократично, 
тихо і суверенно, як ховра
хи у норах.

—  Як же тоді буде з са
могоном? —  запитала та ж 
свинарка, —  ні купити, ні 
продати на сторону..;

Це багатьох схвилювало, 
але Лука Овдійович пообіцяв

побудувати свій «національ
ний» спиртзавод і учасники 
віче заспокоїлись, перейшов
ши безпосередньо до вибо
рів парламенту і президента 
та вироблення декларації про 
суверенітет.

Дорогі читачі! Не буду да
лі випробовувати ваше терпін
ня розповіддями про шале
ну діяльність нестандарт
ного Луки. Може те селс 
і справді вже стало суве
ренним, незалежним і люди 
вже сплять там на голих 
нарах та ходять в чім ма
тінка народила, бо порвали 
усякі зв’язки з «іновірця
ми», а може створили свою 
армію, щоб з боєм добува
ти собі штани і спідниці...

Боюся, що усі ми прий
демо до такого стану, якщо 
і далі терпітимемо отаких 
кащуків та йому подібних. 
Конче треба усіх їх  склика
ти, припустімо, на тому ж, 
Марксовому чи Петлюрів
ському, Лігачовському чи ще 
якомусь полі і скомандувати: 
«Струнко, головотяпи, Кро
ком руш до музею тупості 
і глупоти! Безповоротноі»

І тільки тоді, коли вони 
займуть там належне місце, 
як експонати, а лідерами ста
нуть люди розумні, ми змо
жемо здолати всі наші кри
зи, зрушити вперед Перебу
дову і стати в ряду цивілізо
ваних країн.

І. НОВІНСЬКИЙ,

Редактор
І- ВОЛОШЕНЮК.

мільйонер

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

Кажуть люди, 
кажуть...

28 вересня 1990 року в газеті «За інженерні кадри) 
Ю. Князєв справедливо обурювався тим, що немає і 
нашому інституті сили, яка б змусила наших відлові 
дальних осіб забезпечити нормальну роботу ліфтів у то 
ловному корпусі. Деякі працівники бібліотеки вже кіль 
ка разів бували на лікарняних , ходили до проректора пс 
госпроботі. оббивали пороги головспеців, звернулися на 
віть до комітету народного контролю...

Нема сумніву, народні контролери поцікавляться, хтс 
і скільки одержує за ці неподобства і попросить 
адміністрацію найвищого рівня навести нарешті належ
ний порядок. Вважаю, що знайдеться і найголовйішиі/ 

. відповідальних...
А поки-що хочу додати, що з року в рік наш інституї 

у вечірні години не освітлюється. Добре, що зара- 
нема дощу і снігу, але ж скоро все це буде. То з< 
чий рахунок будемо платити потерпілим?

Між тим, кожного року головний енергетик, тов. Ні 
кітін. справно отримуючи заробітну плату, вперто нічо 
го не робить, щоб і освітлення було справним. Кажуть 
люди, що чоловік вважається головним енергетиком з« 
те, що робить темряву. Доки ж так триватиме?

Може, до тих пір, поки він буде головним?

В. ДЕМЕШКО,
зав. відділом комітету народного контролю.


