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|
(Закінчення. Початок у
кладач виконує роль кон
| попередньому номері).
сультанта.
д
Головний етап складаєтьНа заключному етапі ко.
| ся з виробничих нарад, що
жен з учасників ділової гри
І проводяться
в кожному
звітує на технічній нараді
я відділі в години практичних
про виконану роботу. До
! занять і консультацій, саскладу технічної р а д и,
■ мостійної роботи студентів.
крім лектора і ; асистентів,
5 На першій виробничій навходять викладачі профі
19 лютого в області відбувся єдиний політ день. Організовано пройшов він у нашому ■ раді студенти під керів- люючих кафедр. Учасники
інституті. На ньому виступив член ЦК КПРС
депутат Верховної Ради СРСР, перший З ниці®ом викладача остаГ(Г представляють резуль
Я точно формулюють проблетати
своїх
розрахунків,
секретар обкому Компартії України В. М, ТАРАТУТА.
| му, отримують числові маграфіки та відповідають на
робити свою чорну справу.
| си-ви вихідних даних, склапитання по програмі,
що
Процес комуністичного будівництва в нашій країні,
Останнім часом близько ЗО процентів їхніх ра
д дають алгоритм рішення.
охоплює розділ курсу. Прч
формування поглядів і переконань радянських лю
діопередач складають матеріали, в яких робить
■ На подальших виробнинезадовільному
захисті
дей проходить в умовах складної, насиченої бурхли
ся спроба скомпрометувати радянську економіку,
■ чих нарадах студенти обвими подіями міжнародної обстановки. Одна з її ха
звіт відхиляється і призна
соціалістичний спосіб життя і на цій основі викли
в говорюють і вирішують підчається повторний захист.
рактерних рис, як відзначалось на XXVI з'їзді КПРС,
кати невдоволення в широких колах населення,
■ проблеми, що виникли в
Захист робіт має важливе
загострення ідеологічної боротьби, спроби імпе
розпалити негативні настрої, посіяти національну
■ процесі* роботи.
Під пробзначення. Студенти висту
ріалізму перейти в контрнаступ на цій ділянці кла
ворожнечу, штовхнути окремих політично незрілих
■ леми ці формулюються
в
пають на техраді, вчаться
сового протиборства суспільних систем.
радянських громадян на шлях здійснення анти-‘
Я результаті
аналізу пробвикладати свої думки, від
Курс на підрив розрядки, посилення гонки озбро
громадських вчинків і проявів.
I лемних ситуацій, які ствостоювати свою точку зору...
єнь, придушення національно-визвольної боротьби,
На жаль, дії ворожих радіостанцій не завжди є I рює викладач. Можливість
При цр овед енні ДГ на по
що проводиться з кінця 70-х років агресивними, ім
безрезультатними. Нерідко буває так, що деякими | створення проблемних ситоці ПМ до складу техраперіалістичними колами, і передусім США, супровод
«інформованими» людьми розповсюджуються брехли 1 туаїцій витікає з необхідносди входив
голова ви
жується новим ідеологічним «хрестовим походом»
ві чутки, взяті з передач ворожих «радіоголосів», | ті скорочення вичисленяя
робничого об'єднання «Тер
проти соціалістичних країн.
обговорюються явно тенденційні оцінки подій і фак | (введення умовного нуля)
мінал». Опрацьовані студен
З допомогою ідеологічних диверсій імперіалістич
тів, нав'язаних з-за рубежу.
я представити
перемінні у
тами дані були близькі до
на реакція розраховує добитися своїх головних ці
виробничих показіників цьо
Всупереч здоровому глузду і громадському обов’яз В формі, пригідній для порівлей — здійснити «ідеологічне проникнення» в соціа
■ няння характеру зміни вего об'єднання. їх реальність
ку подібні вчинки мали місце і у Вінницькому по
лістичні країни, викликати «ерозію» їх суспільнолітехнічному інституті.
робітничих партій, їх вплив на трудящі маси цих
Треба гостро реагувати і вести рішучу боротьбу з
країн і тим самим відкрити шлях для розкладу, під
«любителями» розповсюджувати зміст західних на
риву соціалістичного суспільства «зсередини», лікві
клепницьких «радіоголосів». Необхідно своєчасно зу ■ -------------дації завоювань соціалізму.
НА КАФЕДРАХ ВУЗУ ------------пинити таких людей, розкрити їм очі на те, що вони
Ще за кілька років до Великої Жовтневої соціа
можуть мимоволі стати сліпим знаряддям в руках
лістичної революції В. І. Ленін прозорливо відмітив,
ідеологічних диверсантів. Кожний свідомий громадя
що, вступивши в епоху занепаду капіталізму, буржу
нин, тим більше комуніст, не може не відчувати осо
азія все частіше вдається і буде вдаватися до від
бистої відповідальності за гідну протидію ідеологіч
вертого обману,
для підтримання свого ідейного
ному впливу ззовні.
впливу на маси.
Особливу ^ставку західні диверсанти роблять на Я
Історія повністю підтвердила це ленінське пе
духовне розтління нестійких у політичному, ідейно
редбачення. Ідеологічні диверсії будуються на
му і моральному відношенні людей, на прищеплення
найвідчайдушнішій брехні, найогиднішій фальси
фікації, наклепах та інших засобах, взятих з ар
їм споживацької, міщанської психології.
сеналів антикомунізму і антирадянщини.
Зустрічаються факти, коли ідейно і політично не
Прикладом подібного роду, дій є масштабні і довго
стійкі молоді люди самі вступають у контакти з іно
тривалі наклепницькі акції про «радянську військо
земцями для здійснення валютних та інших незакон
ву загрозу», причетність Радянського Союзу до «між
них операцій, скуповують з метою спекуляції деякі
народного тероризму», про «порушення прав людини
імпортні промислові товари. Розтлінну дію так
в соціалістичних країнах», зокрема в зв'язку з поді
званої «іпоп-музики» відчуває і та частина молоді,
ями в Польщі, Афганістані і т. д.
яка перепродує грамплатівки і магнітофонні стрічки
От уже справді, як мовиться, перекладають з хво
з сумнівними записами. Все це прищеплює їй дріб і
ф
ДІЛОВІ ІГРИ в курсі
ф
рої голови на здорову. Кому не відомо, що саме США
нобуржуазні погляди, схилення перед західним спо
були і залишаються бастіоном сучасного мілітариз
собом життя, робить її духовно бідною.
5
ф
ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
ф
му, винуватцями гонки озброєнь, розробки найнові
Події останніх літ свідчать, що прагнення з допо
ших засобів масового знищення людей, організато
могою націоналізму підірвати, розкласти зсередини
рами і підбурювачами військових заходів, які ведуть
наше суспільство, перекрутити радянську дійсність,
до загострення обстановки, напруженості і розду
ленінську національну політику КПРС, посіяти от
йде ищил а інтерес до робо
личин
різної розмірності
вання конфліктів.
руйні зерна розбрату між людьми і народами — одна
ти і відповідальність студен
(вв
ед
єни
я
н
орм
атив
них
пеВеликі надії були пов'язані у наших ворогів з анз головних стратегічних ліній імперіалістичної реак
тів.
ремінних); уточнити оцінки
тирадянською, антисоціалістичною кампанією, розпо
ції в її боротьбі проти нашої краіни. Ця боротьба
числових характеристик і
Досвід проведення ДГ
чатою з зв’язку з кризою в Польщі. На польській
особливо посилилась тепер, в час підготовки до 60коефіцієнтів порівняння ре
свідчить, що в їх процесі
землі передбачалось почати процес руйнування пово
річчя утворення СРСР.
гресії (введення додатко
студенти засвоюють мате
єнної розстановки сил у Європі, тим самим і в світо
Мають також місце факти окремих негативних
вих спостережень), підви
ріал значно глибше. Під
вому масштабі. Однак реакція прорахувалась.
проявів, які свідчать про те, що у нас ще не пов
щення точності моделі до
вищення якості знань дося
Введення 13 грудня минулого року військового
ністю подолані пережитки і забобони старого
гається завдяки наближен
стану в ПНР стало могутнім ударом по диверсійних
заданого
рівня, а саме,
суспільства, що деякі радянські громадяни, особ
ню навчального процесу до
планах світового імперіалізму та його агентури. Цей
коефіцієнт детермінації не
ливо молоді люди, потрапляють під вплив буржу
реальних виробничих умов...
захід знову утвердив ту істину, що революція повин
повинен бути мейшим за
азної пропаганди втрачають політичну пильність,
Ділові ігри в курсі вищої
на вміти себе захищати, що будь-які контрреволюцій
даного
значення (введен
стають мимоволі посібниками наших класових
математики мають за мету
ні плани класового ворога будуть приречені на про
ня' додаткових регресорів).
ворогів.
,
вал.
Побудова регресивної мо
Зростаюча підривна діяльність ворогів миру і сопознайомити студентів із
В широкомасштабній підривній роботі, яку прово
з астосуван няім матем атич жаючи на наші величезні успіхи в усіх сферах діяльделі проводиться методом
дять сьогодні проти нас противники соціалізму, все
ціалізму не дає права на самозаспокоєння. Незваного апарату в їх майбут
найменших квадратів. Ви
ширше використовуються різноманітні засоби впли
ності, поняття високої пильності і сьогодні не втрачає
ній роботі, прищепити їм
хідні дані такі, що для за
ву на свідомість людей, серед яких одне з головних
своєї актуальності. Це та особлива політична якість,
необхідні навички. Одночас
безпечення заданого значен
місць відводиться радіопропаганді, спрямованій на
що виявляється в умінні своєчасно розпізнавати кла
но з підвищенням якості
ня досить
використати
соціалістичні кр аїни.
сового противника, викривати і викорінювати його
знань
проведення ДГ дає і
многочлени 2-го чи 3-го стуНині тільки на Радянський Союз ведуть свої пере
злочинні дії.
виховний
ефект, оскільки
ПЄНІІВ. П ОріВНЯННя регр есі ї
дачі 37 зарубіжних антирадянських радіостанцій 23
Як вказував товариш Л. І. Брежнєв, ми повинні
студенти вчаться працю
записується у вигляді роз
мовами народів нашої країни із загальним обсягом
вміти надійно утверджувати правоту наших ідеалів,
вати в колективі, в них фор
кладу
по ортогональних
мовлення близько двохсот годин за добу. У розпов
правоту нашого соціалістичного способу життя, від
муються організаційні здіб
многочленах Чебишева. В
сюдженні злобних антирадянських наклепів і дезін
стоювати і розвивати марксистсько-ленінську теорію.
ності.
процесі
роботи студенти
формації провідне місце займають радіостанції «Го
Треба пам'ятати, що боротьба за уми людей — це го
переконуються,
що
вико
лос Америки», «Німецька хвиля», «Радіо Ізраїль».
І. В. КУЗЬМІн,
ловне поле боротьби, за майбутнє людства.
ристання нормованих пере
Особливо відзначаються отруювачі ефіру,, що нале
ректор інституту, про
У боротьбі за здійснення планів комуністичного
мінних не лише дає можли
жать ЦРУ, — радіостанції «Радіо Свобода» і «Віль
будівництва, накреслених XXVI з'їздом КПРС, ра
фесор,
вість порівняти характер
дянські люди все активніше виражають ставлення до
на Європа».
зміни величин різної роз
Ю. Ф. ПАНОВ,
В одній американській інструкції для радіостанції
подій, що відбуваються у світі. Вони цілком усвідом
міреності, але і спрощує
«Вільна Європа» під назвою «Як готувати пропаган
люють, що головною перешкодою підривним діям
генеральний директор
дистські передачі» відверто рекомендується: «Звину
вид регресивної моделі.
імперіалістичної реакції є їх глибока ідейна переко
виробничого об'єднання
наність, безмежна відданість справі комунізму, ви
вачуйте і ще раз звинувачуйте! Це найефективніша
«Термінал»,
Всі виробничі наради про
М. Р. ВАЛЬДМАН,
сока політична пильність, готовність захищати Бать
ходять у присутності викла
форма пропаганди»...
ківщину, великі завоювання Жовтня.
доцент,
Як бачимо антикомуністам просто байдуже, в
дача,
одначе
проводить
(Подається скорочено).
чому «звинувачувати» соціалістичні країни, аби
Н. Ю. ФУРДІЯК.
їх начальник відділу. Ви
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ступився
цьому досить- викладач кафедри політ
економії, кандидат еконо
таки непоганому бігуну.
З чого починати заняття мічних наук Л. М. Ігнафізкультурою?
Найкраще, тов та багато інших. За
не відкладаючи у. довгий няття проходять на стадіо
ящик, розпочати викону ні «Олімп», на засніжених
вати ранкову гімнастику, доріжках лісу. Кожної не
поступово збільшуючи на ділі о восьмій ранку зби
вантаження, переходячи до раються в інституті члени
все складніших і складні клубу, і
розпочинається
звичайний для нттх похід
У наш час нікого уже ших вправ.
Л. ІГНАТОВ.
за здоров'ям, бадьорістю,
не треба переконувати, що
працездатністю.
будь-який рух, вид спорту
чи фізичних занять корисні.
В. ОЛІЙНИК,
Але оправа в тому, що для
занять багатьма
видами
апорту потрібні спеціальні
ф
ЦІКАВО ЗНАТИ
умови — басейн для плав аіння, м' ячі,
майдани ик
для волейболу і баскетбо
Кожна людина нестаток
лу. А от для ходьби і бігу
рухливості повинна компен
ніяких особливих умов не сувати фізичними вправа
треба. Саме тому зони уні ми. Це — ходьба, повіль
версальні і найбільш доціль ний бііг, плавання, турист
ні. для всіх людей; молодих ські походи. Рух — уніка
Спортивна
ходьба сто
і похилого віку, різних про льний засіб
продовження
особняком в програ
фесій і вподобань. Крім то життя. Почати займатися їть
го, ці види фізичних наван фізичною культурою ніко мі легкоатлетичних зма
тажень прості і природні. ли не пізно і завжди ко гань. Це єдиний вид лег
атлетики
(якщо не
В нашому колективі чи рисно. До речі, відомо, що кої
марвфана), де
мало ентузіастів фізичної психічним травмам менше рахувати
лише
стар
культури, які своїм осо піддаються люди, які ви- спортсмени
бистим прикладом кличуть робили і дотримуються пра- тують і фінішують на ста
діоні. А основна бороть
ПІСг д0ХкД 33 3ЙОІГ Г ' вального режиму праці і ба проходить,
звичайно,
Іе Г. А. Бушмич, Є. С. Ва- вадиочнику, постійно зай- на міських вулицях.
З

Треба і надалі піднімати міжнародним клас
нашого спорту.
Але головне — це масовість
спортивного руху, розвиток фізичної культури,
що охоплює всю молодь, за г а р т у в а н н я н
вольових
якостей,
фізична
підготовка
юна
ків і дівчат до праці і оборони.
Л. І. БРЕЖНЄВ.

Рух-це
важливо
Інженерна професія має
свої особливості. Потрібно
виконувати роботи,
що
вимагають великого напру
ження думки, приймати рі
шення в критичній ситуації.
Від високої працездатності
інженера багато в чому за
лежать успіхи виробництва.
Отож треба намагатися зав.
жди, як кажуть, бути
у
формі.
Ніщо так не знижує пра
цездатності, як вживання
наркотиків, особливо пов
сякденне. І нікотин — чи не
найстрашніший, бо самий
поширений. 10—20 сигарет в
день практично позбавля
ють людину можливості зо
середитися, мобілізувати си
лу пам'яті, аналізувати. Ор
ганізм ослаблюється необ
хідністю виводу отруйних
речовин та продуктів його
розпаду, що, до того ж,
повністю неГ вдається. Коли
людина палить,
організм
виконує додаткову роботу
— треба нейтралізувати ве
лику кількість отруйних і
канцерогенних продуктів. За
статистикою, на
першому
місці смертність від серце
во-судинних захворювань —
а це типове Захворювання
тих, хто палить.
Характерним для осіб, які
займаються
інженер н о ю
працею, є нестаток рухли
вості (гіподінамія), яка та
кож провокує численні зах
ворювання і знижує праце
здатність.
Найбільш простий спосіб
створити необхідні для нормильної діяльності періоди
різкого підвищення кисневого обміну — бігати. Це на
вантаження найбільш типо
ве для людини, як біологіч
ного типу. Воно
вимагає
мінімальних витрат нерво
вої енергії, доступне особам
різного віку. До того ж,
для цього не потрібно спе
ціального технічного осна
щення.
Результати
регулярн и х
занять бігом настільки разючі, що це призвело до заснування клубів любителів
біту і залучення до них багатьох і багатьох людей,
Особливий ефект від занять
бігом відчувають люди, професія яких не пов'язана з
періодичними фізичними навантаженнями.
І. МАТВЕЄВ.

Сп о р т

ф

Похід за
здоров'ям

Пішки... за
медалями

СПОРТ
Як свідчить досвід, постійні заняття фізкультурою
і спортом справляють ефективний вплив на виробничі
показники трудових колективів, сприють зменшенню
затрат робочого часу, зміцненню трудової дисципліни і скороченню плинності кадрів.
З Постанови ЦК К П Р С і Ради Міністрів
С Р С Р «Про дальше піднесення масовості фізичної культури і спорту».
-------

сильєв, Ю. М. Дівєєв, Г. И.
Ласт 0-вська, В. Я. Су мін,
І. Б. Матвеєв та інші.
Думається, коли агітуєш
людину, найкіраіще виливає
особисті враження і прик
лад. Отож, розкажу, ще
дає апорт мені. Впевнений;
фізкультура допомагає жити і працювати, робить моє
дозвілля
різнобічнішим і
яскр а®ішим.
Систем атичні
заняття у клубі любителів
біігу дозволили мені відмін
но скласти норми комплексу ГПО, брати участь
у масових забігах, в тому
числі в забігу-переході до
вкола Вінниці. А дистанція
не така вже й проста —
п'ятдесят кілометрів!
Пригадую, як під час одного з масових забігів, що
починався на проспекті Де
пінського комсомолу і закінчувався на стадіоні «Локомотив», я змагався з одним
і'з своїх студентів — спорт сменом, До того ж він майже у два рази молодший за
мене. Та на стадіон ми
вбігли одночасно, я не посп о рт

ф

сп о рт

маються
фізкультурою і
апортоім.
Самим простим
фізич
ним навантаженням є біг.
Він дає можливість вибра
ти оптимальне
наванта
ження, що добре впливає на
серце. Біг — кращий засіб
боротьби з безсонням, що
викликане
розумовою пе
ренапруго ю.
Для вас, викладачів і
студентів, при інституті пра
цює клуб оздоровчого бі
гу «Ювентус». Для
бага
тьох він став школою здо
ров'я, радості і бадьорос
ті. Членами клубу є доцен
ти Г. А. Бушмич, М. Р.
Вальдман, Л. І. Скрипник,
І. Б. Матвеєв, заст. декана
машино будівного факульхету, кандидат історичних
наук Г. Й. Ластовська, ст.

цієї
причини
в ходьбі
фіксуються
не рекорди, а
лише
високі
досягнення,
оскільки
результат
зале
жить не тільки
від підго
товленості спортсмена, але
й від профілю траси.
Ходьба — єдиний легко
атлетичний вид, де
арбіт
рами виступає міжнародне
жюрі (на всіх міжнародних
змаганнях
суддями є
представники
країни-ор;анізатора).
Це пояснюєТься надзвичайною складністю суддівства.
Спорт
смен
повинен
постійно
зберігати «контакт з зем 
лею», не переходити
на
біг. Тілці<и- но судді фік
сують
хоч одне
пору
шення
— спортсмен
диск&аліфігсову^гься.
А
оскільки
при
сучасних
швидкостях ходьби рішен
ня бувають
спірними, то
на
крупних
змаг а н н я х
прийнято міжнародне суд
дівство.
Нарешті, ходьба єдиний
вид легкої
атлетики, де
розігрувалося
звання
чемпіона
світу.
Зараз
існує багато проектів розиграшу
першості
світу
з легкої
атлетики.
Але
ходоки и*е стали
чекати
цих
проектів,
здійснення
вони
організували
свій
чемпіонат на дистанції 50
км.

Якщо займатися
фізичними
вправами —
немає ніякої
потреби у вживанні
ліків, що
приймають при різних хворобах, якщо в той
же час додержуватись
всіх інших
приписань
нормального режиму.
АВІЦЕННА.
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КУТОЧОК АТЕЇСТА
іг л В І Л Е Ї бувають різні. І
навряд чи католицькій
церкві доставить радість той
ювілей, який випадає в ни
нішньому році — 750 років
з дня заснування
папою
Григорієм IX
трибуналу
святої інквізиції. Інквізиція
— одна з самих страшних
сторінок в історії католи
цизму. Створена для боро. тьби з
розповсюдженням
єресей, вона протягом сто
літь служила
знаряддям
придушення вільної думки,
переслідування вчених, дія
чів мистецтв, всіх, хто не
бажав сліпо наслідувати на
кази церкви, бездумно спри-

ІСТОРІЯ НАГАДУЄ
ймати християнські догмати.
Для них були уготовані
витончені тортури, вогнища і
плахи. На рахунку інквізиції
багато мільйонів жертв. В
одній тільки Іспанії з 1481
по 1783 р. було спалено
34382 чоловіка. Всього інкві
зитори знищили близько 5
мільйонів ні в чому не вин
них людей. В списку
їх
жертв Джордано Бруно і
Лючіліо Ваніні,
астроном
Чекко де Асколі, які були

прилюдно спалені на вогни
щах. До темниць було вки
нуті
видатні
мислителі
минулого Роджер
Бекон,
Томмазо Кампанелла, Галілео Галілей. Церква пере
слідувала великого астро
нома Коперника,
геніаль
ного скрипаля Паганіні, іс
панського художника
Гойю.
Звичайно ж, згадки не з
приємних. Але забути
ті
сторінки історії не можна.

І хоча багато документів
про діяння римської інкві
зиції дивним чином зникли
в кінці минулого століття,
коли вчені добились дозво
лу папи дослідити їх, в па
м'яті людства розгул інкві
зиції, що продовжувався до
початку XIX століття, за
лишився назавжди. Він бу
де нагадувати про нетерпи
мість церкви до всього пе
редового,
прогресивного,
про її марні зусилля силою
заступити шлях розуму і
знанням.
А. БЄЛОВ,
кандидат філософських
наук.

Академія наук УРСР проводить дні науки в рес
публіці. 10—11 лютого вчені Академії наук виступа
ли перед вінничанами, зокрема перед студентами
нашого інституту. На цій зустрічі вони розповіли про
нові напрямки розвитку науково-технічного прогре
су, які випливають з рішень XXVI з'їзду КПРС.
На знімку: працівник інституту напівпровідників
Академії наук УРСР Олександр Павлович Дзепський
виступає перед студентами інституту з доповіддю
«Перспективи розвитку оптоелектроніки та акустич
ної електроніки».
Фото Р. КУТЬКОВА.

ЛИХА СПОКУСА,
АБО ПРО МАЛУ ЧАРКУ І ВЕЛИКЕ ЗЛО
Мала чарка, а лихо від
неї велике. Цю прописну іс
тину кожен має пам'ятати.
Але не кожний може знай
ти в собі сили відмовитися
від гостинних спокус Бахуса. Одних він частує.дома
чи десь на весіллі, а інших

ФЕЙЛЕТОН

ваги власної домівки.
Оцінили переваги домаш
нього затишку перед «казен
ним» співробітники
АГЧ
П. Г. Куріний, В. Г. Костюк, працівники СКТБ «Мо
дуль» М. Л. Бортнівський
В. І. Нарожний, Д. В. Іщенко, П. І. Катаєв, студенти
енергетичного
факультету
В. В. Панасюк, В. І. Моісеєв, машинобудівного факу
льтету В. М. Антошкін, В. П.
Мостовий, С. В, Романюк.
Пожурили їх, пожурили
на роботі, та й забули, бо
багато справ і без них. А
спокусник вже посіяв свої
зерна, які ось-ось можуть
знову прорости.
Тому потерпілі б'ють чолом
адміністрації та громадсь
ким організаціям своїх під
розділів, мовляв, де проти
алкогольна пропаганда, де
наочна агітація і стінна га
зета, комсомольські
про
жектори, чому не ведуть з
нами індивідуальну роботу,
адже імунітет до спиртних
в нас дещо послаблений?
Отож допоможіть нам ви
стояти проти спокус хміль
ного, а ми в свою чергу
обіцяємо менше турбувати
вас, а будемо краще працю
вати і навчатися.

лукавий оборотень тягне в
під'їзди, підворіття, або куди-небуть в парк, де вис
ловлюючись юридичною мо
вою — «розпивати спиртні
напої суворо забороняєть
ся».
Але як відмовитися, коли
внутрішній поклик сильні
ший за громадський поря
док.
І від того, як
швидко
пляшка йде по колу, тим
швидше починає шуміти і
крутитися в голові, а відтак
все навколо.
І не помічає «неборака»
того, що накоїв з ним спо
кусник. Бо після
їхнього
спілкування потрапляєш в
непривітний дім, де чорним
по білому написано «Мед
витверезник», і де тільки
вранці можеш оцінити пере В. МАЛОНІЗГУРЕЦЬКИЙ.

ЛЮДИНА І ПРИРОДА

Навіщо рахують... дерева?
В одному з кабінетів Всесоюзного об'єднання «Ліспроект» висить величезіна карта. На ній — від Атлан
тичного до Тихого океану — на тисячі кілометрів
лежить неозорий зелений килим. Він вкриває поло
вину території Радянського Союзу. Вперше спроба
обліку лісів була зроблена в Росії в XVIII ст. Однак
так і не вдалось виконати таку складну роботу. Ли
ше після Жовтневої революції облік лісу став про
водитися систематично. Нині питанням лісоустрою і
обліку лісіїв в країні займаються спеціалісти Всесо
юзного об'єднання «Ліспроект». Одні області вивча
ються наземним методом. Таксатори і працівники
ліспромгоспів щороку «оглядають» десятки мільйо
нів гектарів. В інших районах ведуться дослідження,
в яких беруть участь пілоти цивільної авіації.
За допомогою аерофотоізнімків фахівці розпізнають
видовий склад насаджень, визначають запаси дере
вини.
Покращується якісний склад лісів, с т в о р ю 
ється із швидкоростуїцих порід. Велика увага при
діляється найбільш цінним насадженням: сосновим,
дубовим, кедровим, липовим. Як використовуються
результати обліку? Вони допомагають складати ге
неральні плани розвитку нашої Батьківщини. Ці пла
ни кладуть в основу проектів покращення ведення
лісового господарства.
А. АИДРОШИН.
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