
ЗЛО ПРАВИТЬ БАЛ
Місяців за два до Но

вого року захотілось при
дбати нового костюма і 
мало не щодня я ходив 
до універмагу. Костюма 
так іі немає: один з най
помітніших «здобутків» 
перебудови — порожні 
прилавки. Нинішнього ро
ку ДІЙШЛО ДО ТОГО, Що в
деяких магазинах про
давців більше, ніж найме
нувань товару.

Для хатньої потреби 
шукав я ще й оліфи. Од
нак її теж не було, про
понували, натомість, лак. 
Від лаків ломляться уні- 
вермагівсьШ рундуки!. 
Цей продукт лежить і 
проситься, а ніхто не бе
ре. Символічно ЧИ ІДО?

Навіть неозброєному 
оку ВИДНО, ЯК зріділи НИ
НІ ряди лакувальників 
дійсності. Кількома рока
ми раніше лаковий лоск і 
полуда наносилась на 
кожну фарбу (навіть чор
ну). Тепер же у великій 
ціні густо-темні кольори. 
І чим темніші, тим кра
ще. Різко зросли ряди 
героїв, котрі безбоязно 
закривають грудьми ам
бразури, з яких не стрі
ляють.

Напровесні вразили ме
не вірші якогось невідо
мого поета в газеті з су
персучасною назвою
«Авось» чи «Авоська» 
(щось, принаймні, в -  
му плані — нині, 
елемент: ОНе бг

серце, хіоа ми хочемо в 
основній своїй масі — 
демократи ми чи консер
ватори — щоб воно було 
таким? Хіба після сім
десяти трьох років Ра
дянської влади, за які 
вбито, розтерзано-, затоп
тано в землю мільйони 
доль і життів, нам хо
четься знову вийти на 
огидні орбіти зла і нена
висті?

Гадаю, що ні. Але всі

Роздуми
перед
Новим
роком

> .ЛМ,
„айдащ 

р-- ~>кого Голов
поштамту, було надруко
вано портрет Голови Вер
ховної Ради УРСР 
Л. Кравчука з піднятим 
кулаком. Ясна річ, тим 
кулаком Кравчук не зби
рався комусь погрожува
ти— це один з якихось 
випадкових жестів, схоп
лених об’єктивом фото
апарата, але, замітка біля 
цього знімку була агре
сивно - злою: «Кулак
бандократа»,

Не можу себе запідоз
рити бодай у найменших 
симпатіях до Л. Кравчу
ка, навіть присилувати до 
таких симпатій, але, сло
во честі, мені та замітка 
здалась ворожою перебу
дові, Жодного факту — 
ІЗТОМІЛІ ИЗДр^лайлфих 
е п іт Ш іШ Ш * . \  звшїяй- 

Іте, тш* матюки. ▼
І Це,1*без 1&!і#пву, ?теж 
ООУійчча» -ксрвбудеви. #Не- 
ла-ко-ва-не! Та зізнай
мось, поклавши руку на

зараз розмовляють на ви
соких інтонаціях, мало 
слухаючи один одного. 
Почути можна тільки то
го, хто кричить, або го
ворить дуже ДОШКУЛЬНО', 
зло, А зло — це та рос
линність, що множиться 
вегетативно — з пагона
виростає цілий кущ.
Спробуй лиш поступи
тись йому!

Гостро «ревізували», 
Івашка, обираючи Голсь
всю Верховної Ради

"СР. Не мав права об- 
"ись, бо — політик, 

о ж — не святий, 
гору взяло зло, У 
хвилину покинув 
народ і ніхто те- 
Вірить, що з висо. 

Л високої партій- 
ади чоловік воює 
цу долю народу, 
й озлився, і який 
5 його відступницт-

> править бал в 
.аменті. Тримає в 

у мі народного депута- 
 ̂ Хмару; переростаючи 

ь сліпу ненависть, кидає 
під ноги знавіснілої юрби 
народного депутата Гуди- 
му; стріляє, волає люттю 
з репродукторів і теле
екранів.

«Я — реакціонер; я 
— яструб, я — поки
дьок»! — кричить істе
рично на IV з’їзді народ
них депутатів Союзу 
РСР полковник Алксніс, 
обстоюючи свою істину. 
«Я іду у відставку, щоб 
зупинити диктатуру!» — 
гукає міністр закордонних 
справ ІІІеварднадзе. «По
кидаємо зал тому, що нас 
ніхто не хоче почути!» —- 
заявляють депутати Мол
дови. «Геть Горбачова!»— 
вимагає бригадирша 
Чечено - Інгушетії.

Фрагмент на одній з 
московських вулиць. Нім. 
Ці самі везли через кор
дони продуктові ГОСТИН
ЦІ вчорашнім перемож
цям. Акція милосердя! 
Хотіли власноруч доста
вити до найбідніших і 
найслабших. А біля ма
шин хапали ящики й па

кети не найбідніші | най- 
голодніші, а пикаті здо
ровані, що відтіснили ши
рокими дужими плечи
ма слабеньких. Зло пра
вить бал!

— Шістсот убитих за 
час перебудови! — кидає 
гострі, мов камені, слова 
агресивний Алксніс.

В його устах ця стра
шна правда набуває ди
намічної сили, яка мо
же повести за собою. 
Скажи-но тільки: «Бе
ріть зброю!», знайдуться 
ті, що візьмуть, а в кого 
стріляти й не питатимуть. 
Кожен має якогось осо
бистого ворога, а особис
тий ворог, це, безпереч
но, перший ворог пере
будови.

600 тисяч заяв з Ра
дянського Союзу одержа
ла Америка — таку ста
тистику оголошено перед 
Новим роком. С тільки нас, 
напівголодних, наляка
них, бідних, хочуть стати 
ситими і врівноваженими 
американцями. Соціологи 
лякають світ, що уже в 
наступному році емігрант
ське цунамі кине з Ра
дянського Союзу в За
хідну Європу понад 6 
мільйонів біженців. Що 
це — вартість нашого 
патріотизму дешевіє ра
зом з дерев’яними карбо
ванцями і наростанням 
лавини зла?

Дешевіє, безумовно. І 
не завжди це можна су
дити. Народ стомився — 
мало не шість років по
рожньої балаканини. З 
самого початку'' Горбачов 
висловлював тривогу ^ 
того приводу, що пе
ребудову «можно забол- 
тать». Він, ЯК' бачимо, 
мав рацію, але думав, 
очевидно, що це застере
ження не стосується йо
го самого.

Чимало хто схильний 
припустити, що виходу 
нема і 1991-й рік буде 
роком громадянської вій
ни.

Поживемо — поба
чимо?

Не дай бог. Хочеться 
Вірити, що добро демо
кратії візьме гору над 
злими силами застою й 

' ̂ консерватизму, Побажає
мо ж наступному рокові 
не громадянської війни, а 
Терпщня, Розуму і Злаго
ди.

І. ВОЛОШЕНЮК.

Вновь зима. И вся
природа

Отдыхает под пологом 
Из снегов, хрустальных 

льдинок,
Сотканных с простых

снежинок
Рукодельницей Зимою.
Все укрьіто бахромою 
Снежною и в свете звезд 
Вспыхивает. Дед Мороз 
Посреди лесной опушки 
Быструю пленил речушку: 
Заковал ее во льды.
Там сохатого следы

Видеть можно. Иногда 
Он приходит, знать, сюда 
И копытом осторожно 
Бьет по хрупкому он льду 
И трубит — зовет весну!.. 
Превратились ветки липок 
Вдруг в смычки

волшебных скрипок. 
Кажется: лишь

прикоснешься 
К ним — и музыка

польется,
Поражая наши уши 
Красотой, чаруя души...

Аина ПАРФЕНЮК.

2 мільйони для дітей
З ініціативи міськкому 

партії, первинних партор- 
Танізацій обласний комітет 
Компартії України прийняв 
рішення про передачу бу
динку, де розташовувався 
Ленінський райком Ком
партії України, відділу охо
рони здоров’я міста під ба- 
гатопрофільну дитячу лі
карню.

Для переобладнання при
міщення під лікарню потріб
ні кошти в розмірі приб
лизно до 2 млн. карбован
ців.

Висловлюючи побажання 
комуністів, намагаючись 
внести свій внесок у вико
нання міської комплексної 
програми «Здоров’я», бюро 
міськкому Компартії Украї
ни оголошує проведення

благодійної акції міської 
партійної організації —■ 
збирання коштів для об
ладнання цієї лікарні і бе
ре шефство над нею.

Пзртком вважає громад
ським обов’язком кожного 
комуніста інституту пожерт
вувати частину своїх осо
бистих коштів на цю бла̂ - 
городну справу і звертаєть
ся з закликом до членів 
партії підтримати це рішен
ня.

Партком також закликає 
вфх працівників інституту, 
громадські організації взя̂ - 
ти участь у збиранні кош
тів для обладнання дитячої 
багатопрофільної лікарні.

Партком інституту.

ЛІРИЧНИИ ЕТЮД

Біла тиша 
зими

Прямо за шибкою — гіл*- 
ка берези, знайома з весни, 
літа, осені. Зараз вона — 
невпізнанна. Тільки зима 
здатна змінити все до та
кої міри, що здається, на
че ти його ніколи не ба>- 
чив. Білий саван поховав 
звичні деталі пейзажу, ко
льори. Однотонність і одно- 
бареність мали б збіднити 
довколишній світ, а вихо
дить навпаки — з ’явилась у 
ньому своя чарівність, біли- 
на зробила його непорочно- 
чистим, світлим, зануреним 
у якусь глибоку, тиху таєм -̂ 
ницю, безперечно, добру і 
дуже людяну.

Це відчуття, либонь, від 
спокійного, неосяжного ог- 
рому снігів, що лягли на 
землю без заметілей і заг 
вірюх, а так, ніби цілі ар
хіпелаги білих-пребілих хмар
упали безгучно, осіли та й 
заснули надовго.

Біла тиша переходить,- 
переливається в душу м’яким 
теплом. Холод у душу м’я1- 
ким теплом... Чи не пара
докс?

Мабуть, ні, бо, якби було 
інакше, то людські характе
ри перебували б у прямій 
залежності від погоди і пір 
року. Добре, що люди зос
таються самими собою, та 
все одно хочеться, щоб білі/ 
сніги зими не минались для 
них так собі, а очищали ду
ші й помисли, щоб Святий 
вечір, Різдво, Новоріччя ста
ли віднині для кожного з 
нас святом злагоди і поку
ти, щоб елегійна їхня пе
чаль відлучилася в серцях 
соромом за те, що багато- 
багато літ ми були не таки
ми, як цивілізований світ, і; 
ганьбили з принуки чи не
розуму те, що для голубої 
планети Земля було найсвя- 
тішим з усіх святинь.

...Падає сніг. На дерева, 
дахи, землю. Березова гіл*- 
ка за вікном — справжній 
художній шедевр філігранної 
роботи з пухкою, товстою 
облямівкою, плавними пере
падами ліній, ледь примітц 
ним сієвом чорного пруття, 
що подекуди пробивається 
на білині.

Така виразна краса, що 
бракує їй тільки одного — 
звуку, мови. Втім, якщо пои 
думати, то може саме тиша 
і є найкращою мовою білої 
величі, мовою Нового року. 
Слухає природа, як народжу
ється в ні|й 1991-й молодик. 
А, може, проводжаючи свого 
попередника, обмірковує, 
яким він був і ніяк не може 
скласти певної думки та й 
мовчить?

Біла тиша зими. Краса і 
загадка, загадка і краса. 
Два боки однієї медалі. І 
дуже добре, що ця двоє- 
диність одвічна, що ніхто н і
коли ї ї  так і не розшифру
вав і, дасть бог, ніколи й не 
розшифрує.

В, ІВАНЧУК,



2 стор, :«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 1
28 грудня 1990 року.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

О У і ЇЗМ, ДО НЗЙиЗЖЧб...».
Прямо-таки людина з ле

генди, бог, що зійшов не т і
льки на Малу землю, а вза
галі на землю.

Гортаю сторінки — і усю
ди фотографії груп най
ближчих соратників з Бреж
нєвим посередині. З одного 
боку Суслов, Пельше, Капі- 
тонов, І ришин, з другого 
— Кириленко, І іідгорний, 
Черненко, Кулаков, Щоло- 
коб та інші. Це — традиція: 
після кожного нагородження 
генсека — колективне фото
графування.

А нагород у ті дні було 
куди більше, ніж добрих ві
стей з колгоспних полів, за
водів, будов,

Усь тільки деякі, вручені 
Брежнєву з нагоди 70-річчя: 
Зірка Героя Німецької Де
мократичної Республіки і ор
ден «Велика Зірка дружби 
народів», «Золота Зірка Ге
роя Монгольської Народної 
Республіки» і орден Сухе- 
Батора, Золота медаль Миру 
Жолю-Кюрі, кубинський ор
ден Плайя-Хірон, польський— 
Відродження з великим Хре
стом, угорський — Прапора, 
румунський — Зірки першо
го ступеня з стрічкою, фін
ський великий Хрест ордена 
«Білої троянди Фінляндії» з 
ланцюгом і нарешті орден 
Леніна з другою Золотою 
Зіркою Героя Радянського 
Союзу вкупі з Почесною 
зброєю при золотому зо
браженні Державного Герба 
СРСР.

І все за видатні, прямо- 
таки всесвітньо-історичні за
слуги в перемозі над фа
шизмом, в досягненні реа
льного соціалізму, в битві за 

ир, хліб, метал, дружбу, 
ічний пр о тя г і т л

ТП-‘

КЛЗ і у і . .•'ііч*. 
та виліпили для 
ні груди, височенний мону
мент, в тіні якого безбо
ронно творили свої темні 
справи.

А щоб все виглядало при
стойно, газети, журнали, 
радіо, телебачення заповню
валися галасливими звітами 
про нагородження, приві
тання, зустрічі і проводи. В 
згаданих номерах журналу 
понад 50 фотографій.
І всюди Брежнєв. Ось він на 
автозаводі Імені Аихачова, 
а ось підписує партійний 
квиток І\І2 1 на Ім’я В. і. 
Леніна, Сміх, та й годі, 
майже через століття «вір
ний ленінець» Брежнєв при
йняв Леніна в партію.

Л. ЛЕОНіДОВ,

Редактор - ... '•— і
[ І. ВОДОШЕНЮКі
* .. . -а  і

ПОПРАВКА
У номері нашої газети за 

7 грудня вкралася помил
ка В звіті з ученої ради в 
замітці «Приєднуємося до 
поздоровлення» слід чита
ти: «Затверджено пред
ставлення на звання про
фесор М. П. Байду. М. А 
Клименка, І. А. Немировсь- 
кого...» І далі за текстом.

Ось Ггрямоттакг 
ться від напли. 
горезвісний С. р 
з Краснодару.

«Мир і хліб! 
но виголошує за 
пціонер. — У 
думи і, сподівані- 
людей. Хлібороб 
пов’язують ці поь 
нем Генерального 
ря ЦК КПРС Леонід 
Брежнєва...».

Забувши про скро 
і! нехтуючи правдою, велс 
речить письменник Анатолій 
Іванов: «Коли палали земля 
і небо, коли від ворожих 
снарядів, бомб і мін безпе
рестанно кипіла морська во
да, полковник Брежнєв з ’я
вився у цьому пеклі. Він з і
йшов на легендарний берег 
«Малої землі», коли кожний 
цетр води і суші безпе
рервно пронизувався гаря
чим смертоносним металом. 
Він прийшов у це пекло, що 
свистіло і гриміло, за велін
ням священного обов’язку 
радянського солдата і при
родної потреби комуніста

Рівно 14 років тому весь Ш 
світ був задіяний У підго- ( 
товку до відзначення 70-річ
чя радянського лідера, ген- , 
сека А. І. Брежнєва. Для _ 
нього відливалися нагороди, , 
виготовлялися спеціальні по- 
дарунки.

Найбільшою втіхою, як і 
ВІДОМО, були ДЛЯ «Вірного І 
ленінця» ордени і медалі, і 
Знаючй Це, добродії і під
лабузники старалися з усіх ■ 
сил, щоб навішати на його 1 
груди якнайбільше нагород 
з нагоди і без нагоди. і

Автор цих рядків часто і 
дописував до щотижневика 
«Огонек». А в номері 51-му 
за 1976 рік. опублікував 
замальовку про голову кол
госпу «Комунар» села П’ят- 
ківки Бершадського району 
В. Я. Гонтарука.

Запам’яталось це тому, 
що згадана публікація була 
майже єдиною в номері, ко
тра не стосувалась Бреж
нєва. Решта ж півсотні сто
рінок журналу, починаючи 
від обкладинки, рябіла порт
ретами, величальними стат
тями, привітаннями, іншими 
публікаціями, присвяченими 
Генеральному секретарю в 
зв’язку з його семидесяти- 
річчям.

Отже, «Огонек», який тоді 
редагував А. В, Софронов, 
вирішив зробити приєм
ність своєму високопостав
леному читачеві і... переста
рався. Вийшов не журнал, а 
якась феєрія. До речі, по
дібний характер мали і но
мери 49-й, 50-й, 52-й. Май
же на цілий місяць розтягну
лися іменини генсека, даю
чи можливість «застойщи- 
кам» позмагатись у вірно- 
підданстві і красномовстві 
ще більш прославити 
благодійника. Хто * 
ки не вправлявся в 
і риториці!

Професор Олден розпо
вів мені про підготовку 
спеціалістів з електротехні
ки в «Мак-Мастері», пока
зав всі лабораторії, науко
во-дослідні включно, свого 
департаменту, - дав доклад
ну Інформацію про роботу 
та умови прийому в члени 
товариства інженерів - еле
ктриків.

В лабораторіях «Мак-Мас- 
тера» — теж сучасне ус
таткування та обладнання, 
але комп’ютерів трохи мен
ше, ніж в університеті Ва
терлоо, хоча набагато біль
ше, ніж, скажімо, в нашім 
вузі.

Декілька слів про това
риство інженерів - електри
ків. Його членом може бути 
фахівець з вищою електро
технічною освітою, який 
подав заяву та сплатив 
внесок в 50 доларів. Доз
воляється спонсорство, тоб
то, за членство свого інже
нера в товаристві може 
сплатити внесок організа
ція, якщо вона має валю
ту. Може цей внесок внести 
і стороння організація.

Членам товариства його 
секретаріат надсилає жур
нали відповідної серії, за
прошення для участі в кон
гресах та інші матеріали. На 
території великих регіонів 
члени товариства об’єдну
ються в асоціації. Центр од
нієї із асоціацій є у Вар
шаві — вона об’єднує чле
нів товариства із Східної 
Європи. Центр є також у 
Москві,, — ця асоціація, в 
основному, москвичів і 
об’єднує.

процесу в цьому універси
теті, провів переговори про 
дальше співробітництво.

«Мак-Мастер» відрізня
ється по структурі від уні
верситету в Ватерлоо, на
самперед тим, що в ньому 
є такі факультети, як ме
дичний та педагогічний; по- 
друге, тим, що питома вага 
факультету інженерії мен
ша; а по третє, тим, що во
ни кооперативну систему 
ще тільки збираються за
проваджувати — тривалий 
час їм здавалося, що труд
нощі, пов’язані з організа
цією цієї системи, більші, 
ніж зиграш для університе
ту від ї ї  впровадження. 
Але, побачивши, що випуск
ники університету в Ватер
лоо почали на ринку праці 
мати перевагу, теж прийшли 
до висновку про доціль
ність впровадження коопе
ративної системи навчання. 
Нагадую, про цю систему я 
досить детально описав у 
«Дні п’ятому».

1 Від «Мак-Мастера» повіз 
мене професор Вінницький 
на металургійний завод 
фірми «Дофаско», який роз-

1 міщений безпосередньо в
" Місті Гамільтоні.

Оскільки я в молоді роки 
займався автоматизацією 
процесів металургії в Кри
вому Розі, а зараз займаюсь 
по госптематиці автомати
зацією електропостачання на 
заводі «Криворіжсталь», то 
мені було дуже цікаво по
рівняти металургійні заводи 
Кривого Рогу та Гамільтона. 
Нагадую, що професор Він
ницький теж металург, тому 
разом з представником фір
ми «Дофаско», у нас піді
бралась компанія не екс
курсійних дилетантів, а 
прискіпливих професіона
лів.

Я раніше думав, що в 
чорній металургії ми не 
відстаємо від світового 
рівня. Коли ж я подивився 
завод фірми «Дофаско», то 
дуже засмутився — вияви
лось, що ми відстаємо не 
тільки в електроніці та сіль
ському господарстві, а й в  
такій області, як металур
гія, де, на мій погляд, мають 
місце такі технологічні про
цеси. в яких І «відстава
ти» важко.

І хоч у нас в інституті 
немає металургійного фа
культету, а в місті — мета
лургійного заводу, я все ж 
таки зупинюсь трохи на ха
рактеристиці заводу фірми 
«Дофаско» в порівнянні з 
найбільшим металургійним 
заводом Європи «Криво^іж- 
сталлю», тому, що із, цього 
порівняння можна зробити 
деякі узагальнюючі виснов
ки.

Хто з вас був у Кривому 
Розі, або кілометрів за 50 
від нього, той бачив вели
чезні стовпи диму і гарева, 
які піднімаються з труб за
воду «Криворіжсталь», зми
каючись у піднебессі в су
цільне шатро.

Над трубами заводу фір
ми «Дофаско» диму немає 
— всі тверді частки вилов
люються фільтрами, а в ат
мосферу із труб поступає 
тільки гаряче повітря і па
ра. “

(Далі буде).

Доктор Олден погодився 
об’єднати в окрему асоціа
цію членів товариства із 
України, і якщо Вінниця 
візьме на себе організацію 
асоціації, то він запевнив, 
що Вінниця і буде затверд
жена ї ї  центром, хоч по
передньо велися переговори 
про те, щоб центром був 
Київ, або Львів,

До речі, через 10 днів 
після повернення Із Канади, 
я одержав від професора 
Олдена копію листа, якого 
він надіслав в секретаріат 
товариства га секретаріат 
асоціації по Східній Євро
пі, в якому він повідом*», 
що провів переговори з 
президентом Вінницького 
політехнічного інституту док
тором Мскіним Б. і. про 
створення Української асо
ціації членів товариства ін
женерів - електриків та 
надання доктору Мокіну 
Б. і. відповідних повнова
жень. Так що, шановні ко
леги, шукайте спонсорів, які 
мають долари!

Від професора Олдена 
ми пішли до декана факуль
тету інженерії. Від нього я 
довідався про «Мак-Мас
тер» все, що мене цікавило, 
одержав комплект докумен
тів, в яких розкривається 
організація навчального

задано багато запитань, по
чинаючи з того, де це є та
ке місто Вінниця — коло 
Києва, коло Львова чи десь 
коло Чорного моря — і, 
кінчаючи тим, чи дозволить 
Горбачов відділитись Укра
їні від Радянського Союзу. 
Перекладачем мені був зде
більшого професор Вінни
цький, але не раз допомо- 
гав і професор Влах, коли 
Вінницький розмовляв з ки
мось із колег.

Закінчився вечір десь піс
ля дванадцятої години но
чі — всі сіли в свої авто
мобілі і роз’ їхалися по до
мівках. Розходилися весе
ло, галасливо (особливо 
жінки), але п’яним ніхто не 
був.

Початок в номерах 33, 34, 
35, 36, 39, 40, 41.

Декілька слів про пенсійне 
забезпечення професури. Чо
ловіки в Канаді виходять на 
пенсію в 65 років, жінки 
в 60. Професор, як і кож
ний громадянин Канади, має 
право на державну пенсію, 
яку починає одержувати, як 
тільки йому виповнюється 
65 років (чи 60 для жінок). 
Цю пенсію він одержує неза
лежно від того, працює далі 
чи ні. Якщо він перестає пра
цювати, то, залежно від ста
жу роботи з університеті, 
одержує ще й другу пенсію 
— університетську. Якщо 
продовжує працювати І одер
жувати заробітну плату, то 
університетську пенсію отри
мує тільки в тому разі, коли 
сума державної пенсії та за
робітної плати менша 65 
тисяч доларів на рік. Це дає 
можливість повним професо
рам, працюючи на півокла- 
ду, одержувати ті ж 80 ти
сяч доларів, які вони одер
жували до виходу на пен
сію.

Наприкінці дня разом з 
професором Вінницьким пі
шов я до професорського 
клубу на вечір, присвячений 
виходу на пенсію колишньо
го декана факультету інже
нерії. л

Після досить значної к і
лькості знайомств (звичай
но, я нікого не запам’ятав), 
під смоктання через соломин
ку ким пива, ким вина чи 
коктейлю, який змішували 
офіціантки, (дехто цідив ма
ленькими ковтками і коньяк) 
десь протягом години це 
тривало — всі розсілися за 
великими столами чоловік по 
10— 12. Відкрив вечір пре
зидент університету, який 
привітав ювіляра, згадав і 
про те, що на його вшану
ванні присутній і президент 
політехнічного інституту з 
українського міста Вінниця 
доктор Мокін — довелося 
мені встати і вклонитися, з і
рвавши оплески. За прези
дентом виступив ювіляр, 
який подякував за поздо*- 
ровлення колективу факу
льтету за спільну працю і 
за те, що і після виходу 
на пенсію колектив його не 
відторгнув, а надав можли
вість працювати професо- 
оом.

А Е па  ш и с і ш ,
У п’ятницю — це був 

уже шостий день мого пе
ребування у Канаді — по
віз мене Іван Вінницький 
до міста Гамільтона, яке 
розкинулося в 100 кіломет
рах від Торонто, але з ін
шого боку, ніж Ватерлоо. 
До речі, в одній з перших 
розповідей надруковано бу
ло, що Ватерлоо знахо
диться в 10 км від Торонто. 
Це — друкарська помилка. 
Насправді ця відстань ста
новить 1 Ю км. Таким чи
ном, покривши 200 км, та 
потративши на це трошки 
більше, ніж півтори години, 
ми близько 10 години ран
ку припаркувалися на ав
тостоянці університету, який 
на відміну від багатьох ін
ших має власну назву «Мак- 
Мастер».

Перший, з ким зустріли
ся в університеті, був про
фесор департаменту елект
ротехніки факультету ін
женерії доктор Олден. Са
ме з ним була за моїм про
ханням попередня домовле
ність про зустріч.

Чому мені хотілося зу
стрітись саме з ним? По- 
перше, він відомий фахі
вець з електроенергетики, 
з яким мені було цікаво 
познайомитись як з колегою 
по фаху. А, по-друге, профе
сор Олден є віце-президен
том всесвітньовідомого

американського товариства 
інженерів - електриків, яке 
щорічно збирає міжнародні 
конгреси з різних областей 
електротехніки (а за кордо
ном ця наука включає і 
радіотехніку, і контроль, і 
управління в технічних сис
темах, і електроенергетику), 
а також видає серію журна
лів, публікації в яких є ду
же престижними. Але, щоб 
потрапити із статтею на 
сторінки цих журналів, або 
з доповіддю на конгрес, 
треба бути членом цього 
товариства. Мені дуже х о 
тілось знайти якийсь підхід 
через Олдена до цього то
вариства, щоб його можли
востями могли скористатись 
викладачі та науковці нашо
го інституту*

Потім виступив новий 
декан — це вже відомий 
вам за моїми попередніми 
розповідями доктор Девід 
Бірнс, який пообіцяв бути 
провідником традицій фа
культету, гідним свого по 
передника і запропонував 
підняти* келехи за здоров’я 
ювіляра. Більше не було 
НІ офіційних промов, Ні 
офіційних тостів — кожний 
стіл зажив власним жит
тям: неспішно смоктали ви
но, їли всілякі закуски — 
холодні та гарячі, розмов
ляли. Звичайно, мені було

НОВОРІЧНЕ!
А  Студенти Олег Ба- 

ЯЄНдЮК, Сергій іл инян ни , 
Ш ктор д есятник, Олена Ко- 
злсшська, е»адим Пашинсь- 
кии і Павло щ уксм ан стали 
переможцями 1 т>ру кон 
курсу знавців англ ійської 
мови, їм  ще належить ви
тримати іспит у Києві, після 
чого одержать право на 
двотижневу подорож у 
СШ А.

А  Наказом ректора на
дано матеріальну допомогу 
на оздоровлення в розм і

рі по 120 карбованців усім  
співробітникам інституту  
за винятком тих, хто про
тягом року вже одержав  
премії, надбавки, що пере
вищують суму в 1000 ка р 
бованців.

А  Вечір, присвячений
Палестинській державі і не
залежному Йємену, відбув
ся у ВПІ._ Його учасники 
познайомилися з вистав
ками народної творчості, 
арабською кухнею, худож
ньою самодіяльністю сту
дентів тих країн, які нав
чаються в інституті,

АНОНС!
Багато цікавого підготу

вали для колективу у дні 
святкуваня Нового року 
культпрацівники.

28 грудня. У клубі інсти
туту відбудеться традицій
ний вечір колядок, щедрі
вок, поздоровлень, а також  
звітний концерт слухачів 
школи естетичного вихо
вання.

29 грудня. Студенти і 
викладачі запрошуються 
взяти участь в запаленні 
новорічних ялинок в Ле
нінському районі міста.

ЗО грудня о 10-й годині 
— святковий ранок для 
дітей на англійській мові. 
Увечері — новорічний бал 
для студентів.

З січня 1991 року —ди
тячий ранок для дітей спів
робітників та виклдачів,

ДОРОГІ ДРУЗІ!
Культурно-Художній центр 

буде радий бачити вас на 
відкритті художнього му
зею ВПІ, яке відбудеться 
сьогодні о 15-й годині 
(аудиторія 0351).

АНОНС!


