б ю р о і актив
П АРТІЙНЕ
факультету давно го 

прогульниками, бор ж н и ка
ми, порушниками трудової
тувалися
до
звітіно-ви- дисципліни.
В науково-дослідній р о 
бррних
зборів — важли
вої події в житті нашої пар боті факультету обсяг на
уково-дослідних
робіт по
тійної організації.
тематиці
В 1981— 1982 навчально найважливішій
нижчим за 
му році колектив ф акуль залишається
р ів 
тету
добре
попрацював гальноінститутського
«Елек
над виконанням поставле ня. На кафедрах
них завдань.
За підсумка тричні станції» та «Інж е
дуже
ми літньої екзаменаційної нерна педагогіка»
сесії факультет посів пер малий обсяг наукових д о 
Слабо викорис
ше місце.
Перевиконано сліджень.
план підготовки
молодих товується науковий потен
спеціалістів, він склав 163 ціал кафедр: з 44 канди
чоловіки! О рганізовано від датів наук лише 19 керу
науково-дослідними
бувся захист
дипломних ють
проектів. Покращ илась о р  роботами. З 43 асистентів
19 приступили до
ганізація проходження сту тільки
дентами практики. Всі ка роботи над кандидатськи
федри факультету виконали ми дисертаціями. П орівня
план видання
методичної но мало студентів заохо
чується до науково-дослід
літератури.
Далі розвивається науко ної роботи, за госпдомовуспіх розраховувати не до
во-дослідна робота.
План леністю.
ня пов’язані з пасивністю
водиться. IX Конкурс пока
Багато уваги було при ряду студентів, з низькою
формування
госптематики
зав , що в роботах студентів
за домовленістю
на 1982 ділено ідейно-виховній р о  якістю підготовлених
по
нашого інституту дуже мало
рік перевиконано
за обт боті безпосередньо в нав літ їнформаіцій.
уваги приділяється історії
сягом на 77,2 тисячі кар чальному процесі. На всіх
Партійне б ю р о
спрям о
ВЛКСМ, історії комсомолу
нл — Наталія Родіонова.
бованців і за економ ічною кафедрах є спіціальні м е  вувало роботу інших орга
робіт,
В умовах розвинутого со Вінниччини. Мало
ефективністю
— на 113 тодичні р озробки по ідей нізацій факультету.
Варто
ціалізму участь майбутніх присвячених міжнародному
тисяч карбованців Зріс о б  ній спрямованості курсів, відзначити хорош у роботу
спеціалістів у Всесоюзних молодіжному р ух у .
читаються.
Кафедра ком сом ольської
сяг найважливішої темати щ о
організа
Як свідчить практика, зу 
конкурсах студентських ро
ки до 47
процентів. На політекономії проявила іні ції,
яку очолює комуніст
біт по суспільних науках стрічаються низькоякісні кон
наданні м ето 0, ї* Луковніков. К ом со
факультеті
при кафедрі ціативу в
На глибоке вивчення мар стала одним з найважливі курсні роботи. Теми некон
теоретичних
основ елек дичної допомоги загально- мольська організація була
ксистсько-ленінської теорії, ших засобів формування їх кретні,, а роботи інколи
надійною о по р ою у вирі
історії партії і комсомолу, марксистсько-ленінського сві переписуються з підручни
шенні всіх завдань,
які
міжнародного молодіжного тогляду та ідейної перекон ків.
стояли перед
партійною
Д ЗВІТИ І ВИБОРИ В ПАРТІЙНИХ
руху націлюють студентство ливості. Конкурси сприяють
Перед
комсомольською
ОРГАНІЗАЦІЯХ
організацією. Багато уваги
традиційні нині Всесоюзні розвиткові наукового пошу організацією нашого інсти
приділялося
роботі ком і
конкурси студентських ро ку , посиленню пізнавальної туту стоїть завдання — на
сії по боротьбі з правопо біт.
активності студентів.
лежно підготуватися до X
рушеннями.
Всесоюзні конкурси зай Всесоюзного конкурсу. В
На обласний тур IX Все У звітній доповіді і ви союзного конкурсу наш ін няли гідне місце серед за 1982-83 навчальному році
ступах комуністів відзнача ститут подав 52 кращих сту ходів по дальшому вдоско відбудеться вузівський тур.
лася хорош а
робота за дентських роботи, написа наленню викладання суспіль Конкурсні роботи повинні
ступника секретаря з о р  них під керівництвом викла- них наук і системи комустич- стати результатом колек
ганізаційних питань ком у ачів кафедр суспільних наук. ного виховання.
тивної творчості. Путівку на
ніста Е. Я. Блинкина, Всіі 13 з них пройшло на рес
Підсумки минулого кон вузівський тур роботі буде
партійні збори
скликалися публіканський тур конкурсу. курсу змушують замислити давати група після всебіч
тротехніки
створена галу освітнім
і
спеціальним планово, були д обре орга І ось стали відомі резуль ся. Очевидно, якщо не до ного обговопення поботи.
зева науково-дослідна ла каф едрам по ідейній спря нізовані, ювоєчасно заб ез тати, дипломом другого сту сягти участі в конкурсі
Ю. Левикін,
студента,
його
Ви печувався прийом .партій пеня нагороджена студентка кожного
бораторія по
оптимізації мованості цих курсів.
на належно ВП І Сьєра Мартінес Блас- творчої роботи над вибраною
заступник секретаря
систем живлення
прово кладачі згаданої кафедри них внесків,
Г
комітету комсомолу.
дів ЕВМ. Покращ ився зв 'я  відвідували заняття викла му рівні здійснювалось ін са, дипломом третього ступе- темою дослідження, то на
кафедр, ф ормування комуністів на
зок з виробництвом та ін дачів профільних
шими вузами. В даний час рецензували лекції. З іні факультетах. Д о б р е прохо
Хлопці, яких ви бачи
успіш но
виконуються 12 ціативи партбю ро в лю то- дило навчання партійного,
те на знімку нашого фо
відбулася проф спілкового і » комсодомовленостей про творче тому 1982 року
токореспондента, студен
Зросла
спвробітництво;
на стадії нарада завідуючих кафед мольского активу.
ти Вінницького політех
комуністів
на
покра- активність
завершення організація на- рами по питанню
нічного інституту Б. Ревчально-науково-виробни- щенння ідейної спрям ова партійних зборах.
бренюк і П. Котик. Во
В обговоренні
доповіді
чого об'єднання з вироб ності ряду дисциплін.
ни — майбутні інжене
участь
комуністи
В центрі уваги партійно взяли
ничим енергетичним об єд
ри - енергетики, навчаю
Д. Б.
го б ю р о були також питан B. П. Дубровський,
нанням «Вінницяенерго».
ться на факультеті елект
інф орм у Налбандян, Д. І. Арапова,
Багато уваГи на факуль ня політичного
ричних мереж і систем.
теті приділяється
розвит вання. У зв’язку з свят C. Е. Магас, В. В. Черниш,
Докладають
всіх зусиль,
Е.
Я.
Блинкін,
а
також
сек
С о ю зу
кові
матеріально-технічної куванням бОріччя
щоб
стати справжніми
Соціалістичних ретар парткому інституту
бази.
На факультеті діє Задянських
спеціалістами, майстрами
до 1. Г. Мельник. Вони висло
комісія по сприянню
бу-т Республік і виборами
своєї
справи.
Багато
зау
дівництву нового
корпусу місцевих Рад на ф акуль вили ряд критичних
працюють з літературою,
теті
проводилася
політиковажень
і
пропозицій
по
енергетичного факультету.
чимало часу приділяють
В 1983
році
планується масова робота. О сновною покращ енню роботи партознайомленню, ба, навіть
приступити д о його будів структурною одиницею п о бюро.
сказати, вивченню наоч
В 1982— 83 навчальному
літичного
інформування
ництві
ного приладдя.
Фото О. Суворова.
академічна році згідно з р озр об лен ою
Великий внесок в успіш  залишається
не виконання завдань, які група, де двічі на місяць дійовою комплексною про
стоять перед факультетом, наставники проводили по- грам ою «Факультет», «Ка
«Співробітники»,
вносять
комуністи Д. Б. літінф ормації з актуальних федра»,
Налбандян, Ю . А. Карпов, питань внутрішньої і зо в постановами парткому, рек
B. В. Степурін, В. П. Д у б  нішньої політики КПРС, те торату, партійної організації
політіїнформації і факультету необхідно зо
ровський, Е. Я. Блинський, матичні
конференції.
Керівництво середити основну увагу на
C. I. Луковніков та інші.
підго
спрямованіс {підвищенні якості
Разом з тим, в
роботі тематичною
Минули дні навчання в стінах нашо
Підвищ и
партійної організації вияв тю бесід, політінф ормацій товки студентів.
Нещодавно в колгоспі села Терего рідного інституту. Ожили аудиторії
ш ляхом ти {ЯКІСТЬ
успішності до
лено серйозніні
недоліки. здійсню валося
шок Тиврівського району, де працю
від несміливих голосів першокурсників і
тематики
і 55— 60 процентів, збільш и
На факьлутеті
знизилась планування
ють студенти нашого інституту, —
більш впевнених голосів студентів чет
ти
кількість
дипломних
про
якість
дипломників,
які доведення її Д О ПОЛІ/ТІІЦі
допомагають колгоспникам
зібрати
вертого і п'ятого курсів.
А студенти
ектів, впроваджених у ви
захистилися на «добре» і ф орматорів.
вирощений врожай — почав працю
другого і третього курсів ударно працю
Велика робота по полі робництво, до ЗО— 40 про
«відмінно»;
н а Л,8 п р о 
вати комісар студгазону Вінницько
вали на збиранні врожаю яблук, внося
інф орм уванню центів.
цента — тих,
щ о закін тичному
го політехнічного, наш спеціальний
чи
внесок в успішне виконання Про
Забезпечити
виконання
чили інститут з відзнакою, проводилась в гуртожитку
кореспондент О. ВОРОНЦОВ.
Сьо
довольчої програми...
еф ек
№ 3, працювала л єн кім плану економ ічної
кількість
реальних дипло
годні вміщуємо його інформацію, пе
Отак не встигли озирнутися, як насту
і
і клуб^кафе «П ро- тивності за 1982 рік
мних проектів знизилась на ната
редану по телефону.
пила перша атестація. Для студентів
ф ормування госпте16;,2 (процента^ П о рівн яно метей»), ггелеві'зор, р а д іо  план
старших
курсів
така
подія
не
Обов'язки в студентському загоні «По
мало у порівнянні
з ін точки в кімнатах студентів. матиіки на 1983 рік о бся
викликає неспокою, а ось для першо
Керівники
факультету гом не менш е 600 тисяч літехнік» розподілені так: 218 студентів
шими факультетами
р е ко 
курсників... Атестація — результат їх
Забезпечити збирають яіблуїка, 16 — на упаковці, 18
участь у карбованців.
мендовано дипломних п ро брали активну
ньої роботи в перші дні навчання —
ектів на впровадження
у політінформуванні.
П еред впровадження прогресивних — на кухні і 21 працюють вантажни
характеризує активність студента, став
виробництво. Не дивлячись Студентами виступали ;де методів навчання всіма ка ками. Зобов'язання великі: за період з
лення його до навчання. Важливе зна
на підвищення абсолютної ус кан комуніст Д. Б. Налбан федрами, а також підви 2 жовтня по 2 листопада зібрати 2000
чення для студентів першокурсників ма
проф орієнта тонн яблук, тобто по 400 кілограмів за
пішності суттєво
ПОНИЗИ
дян, заступник декана ко щити рівень
ють систематичні заняття, адже викла
Л ИСЬ
якісні показники за муніст В. В. Степурін, всі ційної роботи.
кожен з 24 днів перебування в колгос
дачі на перших заняттях підкреслюва
Партійном у б ю р о
необ пі. Юнаки і дівчата працюють ло-ударрезультатами літньої екза завідуючі кафедрами. П е
ли: систематичність — запорука успіш
підвищити
рівень ному. Щоденна норма — 90 тонн — пе
менаційної в сесії.
ріодично
на
факультеті хідно
ного навчання. Важливо, щоб першокурс
роботи
і ревиконується на 135—140
П оки щ о
ледве-ледве відбувалися єдині політдні. організаційної
процентів,
ники з перших днів приділяли більше
впроваджуються
п роблем  На них виступали представ управління партгрупами.
що складає 122—123 тонни фруктів!
часу самостійним заняттям.
Досягти
високої
виконав
ні методи навчання, велика ники обкому,
міськкому,
Найкраще трудяться групи 4 ТМ-82
дисципліни
членів
кількість пропущ ениих за райкому, Ком партії У кр аї ської
Досвід старшокурсників свідчить: хто
вдосконалити (керівник Ю. М. Миколаєва), 2 ПМ-82
нять,,
недостатній
кон ни, а на політдні в б ерез колективу,
вчився успішно протягом семестру —
(староста
групи
М.
Д.
Куба),
1-5ПЦБ
троль за відпрацюванінням ні 1982 року перед студен систему контролю і вико
тому нічого боятися сесії. Серед студен
(керівник А. В. Денисов). До речі, ста
пропущ ених занять,
слабо тами з лекцією «Ідеологічні нання рішень. Вжити всіх
тів четвертого курсу спеціальності ПМ є
роста
М.
Куба
виконує
свою
денну
нор
поставлена
проф орієнта диверсії імперіалізму» висту заходів до зміцнення пар
на кого рівнятися. Авторитет і повагу
му
виробітку
на
160
процентів.
На
та
прош арку
серед
ційна робота.
Партгрупи пив перший секретар обко тійного
заслужили Є. Бондар, І. Волкова, А. Тикафедр щ е не стали б о й о  му КП України В. М. Тара- студентів перш ого і д руго ких студентів рівняються інші товари
шковська, Л. Потеєва (група ІПМ-79),
курсів,
організувати ші! Є підстави запевнити, що такими ж
вими осередками у прове тута.
Регулярно виходила го
В. Бондар, А. Василига, Т. Мельничу-к
навчання пар наполегливими бійці студзагону «Полі
денні виховної роботи. Д у  факультетська
стінгазета регулярне
(група 2МП-79) та ін.
комсом ольського технік» будуть і в навчанні.
же рідко на засідання ка «Енергетик». Основні проб тійного,
активу,
ф едр
запрош ую ться ак леми
і недоліки у питан і проф спілкового
В. БОНДАРЕНКО,
НАШ КОРЕСПОНДЕНТ.
тивісти
групи разом
з ні політичного інф ормуван
В, КУТІН,
група 2ПМ-79.

ПРОБА СИЛ

ЗДОБУТКИ
І ПРОРАХУНКИ

І в навчанні, З ПЕРШИХ ДНІВУ НАПРУЗІ!
і в роботі

22 жовтня 1982 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

Д СТУДЕНТСЬКА ГРУПА: ЯКА ВОНА?
Вони
незабутні.
І
хоча будуть плетіти дні, а
в пам’яті все ж таки зали
шаться найсвітліші найкращі
хвилини, спогади про сту
дентські 'будні*, екзамени,
заліки.
П ’ятикурсниці М а 
р ’яні Виговській
з
групи
4АТ— 78 зовсім не хочеть
ся прощатися зі
своїми
друзями, і тому
їй хоті
лось би, щ об цей остан
ній навчальний
рік
буЕ
як можна
довшим. Пре
це вона ще раз подумала
коли цього
літа їх груп«
проходила практику в Киє
ві на заводі
«Електронмаш».
Стільки
цїкавогс
там було! А особливо їа
сподобалось місто, так хо
тілось як можна
більше
побачити. Раніше вони їз 
дили влітку на будови
з
студентськими загонами, <
в цьому році вирішили по
працювати на заводі, щоб
кращ е познайомитися з ви
робництвом.
М а р ’яна
Виговська,
з
котрою я розмовляла, дів
чина дуж е говірка, вчить
ся на четвірки та п’ятір
ки , член
академсектора
(відповідальна
за
успіш 
ність). В їхній групі вчить
ся чотирнадцять
хлопців
шестеро дівчат.
Всі вони
допомагають один одному,
тому і вчаться
лише
на
четвірки і п’ятірки... І як
щ о комусь щось не дуже
зрозуміло, він м ож е звер

нутися за д опо м о гою
до
товариша,
«На преш ому курсі бувчитися важко, а потім —
набагато легше», — гово
рить М а р ’яна.
Був час, коли вони кож 
ного ранку
збиралися в
шість годин
ранку І з а 
ймалися ф іззарядкою, ба
гато бігали, а потім вирі
шили
займатися
легкою
атлетикою, і якщ о хтось
хотів
не
з ’явитися,
то
дзвонили до нього, запи
тували про
причину неяв
ки.
Але це було раніше
А тепер, в
останній час,
вони стали разом з ’явля
тися рідко І це дуже по
чало хвилювати.
Вони на
віть згадували про це на
звітно-виборних
ком сом о
льських зборах, які нещ о
д авн о проводки Ц.
То,ді
зміг виступити кожен ба
жаючий. Відверто критику
вали
недоліки.
Студенти
вважають,
щ о ці
ком со
мольські збори були най
цікавіші у порівнянні
з
тими, котрі проходили про
тягом чотирьох років. Всім

хотілося
виступити, ска^
зати про своє.
На перших курсах вони
могли піти
з лекцій, не
замислюючись
довго над
цим, але намагаються *не
порушувати
дисципліни.
Мож ливо, тому
щ о пова
жають і цінують
старосту
Володим ира
Коренчука,
вважають,
що
кращ ого
старости в групі не
зна
йти.
Петро С аб ощ ук — ком 
сорг. Раніше хлопець вчив
ся на «четвірки», а тепер
— відмінник. Х ор ош а ус
пішність
та
згуртованість
групи — наслідок ввеликої
організаційної роботи ста
рости і комсорга.
«Якби знов довелося вчи
тися з перш ого курсу, я
без сумніву захотіла би по
пасти саме
в таку групу,
де всі дружні,» — гово
рить М а р ’яна Виговська...
Світлана Ларченко
теж
добре вчиться. Щ е
б у
дучи ш коляркою , вїдповідалааі за проведення політінформації,
тому, коли
її обрали в інституті д о по-

С ТАРТИ НАДІЙ
Нещодавно кафедра фізи
чного виховання і. спортив
ний клуб провели масові
змагання на факультетах се
ред студентів - першокурс
ників, в яких взяло участь
понад 850 чоловік. Фіналь
ним змаганням передували
старти в групах, потоках,
курсах. До програми зма
гань були включені такі
види спорту: чоловіки (біг
на 100 і 1000 метрів, стриб
ки у довжину, кидання гра
нати), серед жінок (біг на
100 і 500 метрів, стрибки у
довжину і кидання грана
ти) .
У фінальних змаганнях, які
зібрали понад. 300 учасни
ків, майбутні інженери по
казали непогані результати.
На сто метр овці серед чо
ловіків переміг студент ІБФ
Е. Шайданіюк, його резуль
тат — 11,8 секунди. Лише
одною десятою поступився
йому студент А. Гаджала,
який став переможцем у
стрибках в довжину (6 мет
рів 4 сантиметри). В забігу
на 1000 метрів переміг пред
ставник РТФ В. Оверчук з

результатом 2 хвилини і 45
секунд. Серед метальників
відзначився член збірної ін
ституту по волейболу сту
дент ЕФ В. Жакота — ки
нув гранату на 51 метр!
На дистанції 100 метрів
серед жінок перемогла сту
дентка ІБФ А. Пекалкж з
результатом 14,6 секунди,
вона ж стала першою на
стрибках в довжину — 4
метри і 45 сантиметрів! В
забігу на 500 метрів пере
могу
здобула студентка
ФАОТ А. Горніцька, член
інститутської збірної по ле
гкій атлетиці, її показник
1 хвилина і 26 секунд.
Краще інших гранату ки
нула студентка РТФ І. Демчук — 34 метри! Варто від
значити окремо успішні ви
ступи студенток А. Пекалюк і Г, Кондратюк (РТФ),
які тричі піднімалися
на
п'єдестал слави.
Командну перемогу здо
були студенти ІБФ — 791
очко!
Друге місце посіли
Надія ПОДЗИГУН,
головний секретар зма
гань.

літмасового сектора,
ду-^
же зраділа...
і
Навчаються разом і від-!
почивають також
органі-)
зовано. За чотири
роки в)
інституті групаї перегляну-!
ла десятки спектаклів Він-!
ницького
музично-драма-!
тичного театру ім. М. С а )
до всь ко го. Після відвідин)
театру збиралися, обміню-!
валися думками,
спереча !
ітися з приводу перегляну-)
того...
Бувають, правда, й прик-)
рі випадки, коли організо-і
ваності немає.
Таїк нещо-)
давно почалася передплата)
на газети і журнали, але)
багато товаришів не захо-!
іті|ли брати участі в
ц\й!
важливій політичній
кам )
паїнії. Чому? Просто в гур-(
тожитку № 1,
де живуть!
студенти цієї групи, ще не!
на достатньому рівні роз-)
винута повага студентів до)
товаришів, які передплати-)
ли періодичні видання Ска-!
жімо, траплялося, щ о ціка-!
ві журнали, по надходженн')
їх поштою, не
потрапляли)
до рук передплатників, є!
як
пояснювали
чергові,!
«десь пропадали». Звісно,)
хіба
буде бажання після)
цього Уіередплачуваіти?..
!
Різне
трапляється в цій!
студентській *рупі... Все ж )
хорош их справ на рахуй--)
ку більше. За це їй ш ана!
Л.

ПИ Л И П ЕНКО,

студентка.

Якось до Сидоруків на
відалась тітка Катерина, що
жила у сусідньому селі.
Стояла золота осінь.
Тільки Катерина пересту
пила поріжок хвіртки, спле
снула в долоні.
— Ото у вас краснота на
садибі! Які великі та гарні
яблука! А в мене дріб'язок,
кислиці...
— То чому ж ви до цьо
го часу мовчали? От спро
буйте наших. Які сподоба
ються, таких весною вам на
кислицях нащеплю, — ска
зав Юхим і запросив тітку
до хати. Юрась вислухав цю
розмову. Як тільки тато
вийшов надвір до верста
та щось там майструвати,
запитав:
' —А як ти будеш на кис
лицях нащіплювати?
— Доживемо до весни, ві
зьму тебе з собою до тітки
Катерини в гості — сам по
бачиш.
Юрась був хлопчиком па
м'ятливим. Тільки зачорні
ли пагорбки, він вже
до
тата.
— А коли підемо до тіт
ки Катерини нащіплювати?
— Ще рано. Краще піде
| мо та живців наріжемо, по
) ки ще під ногамим зрмля
замерзла.
Батько взяв садові но
жиці.
\ — Я кі тобі яблука взим
ку найсмачніші? — запитав
батько,
— Симиренки,
сніжний
кальвіль, джонатан, — ка
же Юрась.
— Ну от з них і живців
наріжемо,
прийнявся від
різувати торішні прирости
на гіляках, що з сонячного
боку. — Тепер їх постави
мо в ящик, засипемо сухим
пісочком, занесемо в льох —
нехай продовжують спати до
теплих днів, коли соки за
струмують від землі до гі
лок.
— А соки струмують, та
ту?
— Аякже! Чому ж ти бі
гаєш до берізок дудлити
сочок напровесні?
Береза
прокидається рано, — мо\ вить батько.
і Я к тільки видавалася те
пла днина, Юрась приста| вав до батька з тим самим
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Вища школа, 1982. —
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леми. — М.:
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196 с.
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Техніка, 1982.—136 с.
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О. К. Кузнецов,
Ф. Телнов. — М.:
Машиностроение,
1982.
— 264 с.
А.

Подольский
М.
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Упорные
подшипники
скольжения:
Теория и

расчет. — Л.: Машино
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По автомобилях и
автомобильному
хозяйству
Маслов Н. Н., Люксютов Ф. В., Охрана труда
на авторемонтних предприятиях. — К.; Техні

ка, 1982.—166 с.— (Б-ка
^Безопасность тр^да»).
Наапетян М. Р., Сушшо С. М. Совершенство-

запитанням: «Чи не пора
вже?..».
'
—
Слідкуй, як бризне кві
том черешня, тоді й піде
мо. .
Одного ранку Юрась по
біг аж на колгоспне госпо
дарство до майстерні,
де
батько працював колісни
ком.
— Тат^ тату, в Ганни
Черевичної вже розцвіла че
решня.
—
То дуже ранній сорт,
— апрелька. Я й нам прище
пив, але ще... Ну, одне сло
во, через тиждень підемо, в
неділю.
Юхим з Юрасиком вийш
ли з автобуса в селі Тер
новому. Сонце тільки краєч
ком запожежилось на гори
зонті. Йшли вузькою вули
цею. З обох боків над ти
нами звелися високі череш
ні. Так гарно пахло цвітом.
Увійшли на Катеринине
обійстя.
Батько геть повкорочував
пилкою на яблуні гілки.
—
Наче оленячі роги, —
дивувався Юрась, — тільки
тупі.
—
А ми їх зараз загост
римо. Давай, сину, живці,
лича, глиницю...
Юхим відрізав У навкісь з
тильної сторони бруньки жи
вець, зняв по бруньк)у верх
ню шкірочку і застромив
живець під кору гілкового
цурпалочка. Все це обмастив
глиницею, прикрив тряпкою
і обв'язав личом.
—
Готово! Тепер не бо
їться ні вітру, ні спеки,
мовив.
.
—
Та й що, з такого ма
ленького
живчика будуть
яблука? — дивується Юрась.
— Ого, через кілька ро
ків такі зачервоніються, як
в нас на городі. Ті ж я не
так давно нащепив, як ти
народився, того року...
— Тату, то давай я буду
застромлювати, -замащува
ти..,
—
Авжеж, синку, може,
якраз колись садівником до
брим будеш. Гарна робота
плоди ростити.
Микола Д О РО Ш ,

Левківці
*
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