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Виходить раз
на тиждень

П ’я тн и ц я , 9 вер есн я 1983 р о к у .

Здрастуй, інституте
Той день їм запам'ятаєть
ся назавжди.
Радісні
і
трошки схвильовані зібра
лись воїни на інститутсько
му стадіоні
«Олімп»
на
своє урочисте свято. ‘ Так,
де було справжнє
свято.
Сівято влаштоване спеціа
льно їм
молодим, енер
гійним, грамотним — тим,
хто йшов до цього* • дня
крізь серйозні випробову
вання на вступних екзаме
нах.
Посвята в студенти, то
важлива подія в житті і
викладачів інституту, і са
мих винуватців торжества.
В цей день кожен підводи
ть, так би мовити, підсум
ки своєї роботи, подумки
осмислюється над пройде
ним, будує свої плани на
майбутнє.
Як символ спадкоємнос
ті поколінь — випускники
ВПІ передали в той день
прапор інституту першокур
сникам і закликали їх свято берегти і примножувати
кращі традиції
вузу,
в
усьому і завжди відстою
вати чистоту комуністичних

семінар
З 6 по 9 вересня у Вінницькому
пол ітехн ічном у
інституті проводиться Все
союзний семінар по
темі
«Оптиімізація складних сис
тем». Організатори семіна
ру — Міністерства вищої і
середньої спеціальної осві
ти С Р С Р та У Р С Р і А ка
демія' наук України.
На семінар з'їхалось бли
зько 150 вчених, з ЗО міст
країни, серед них 35 докто
рів і
101 кандидат наук,
провідні спеціалісти науко
во-дослідних
інститутів,
конструкторських
бюро,
промислових
підприємств,
аспіранти навчальних
іінстатутів та інститутіів АН
У Р С Р . В семінарі
беруть
участь також провідні вче
н і 'з Келецької вищої по
літехнічної школи (П Н Р ),
а також члени Вінницької
Малої Академії наук.
На пленарних засіданнях
учасники семінару заслуха
ли доповіді провідних вче
них в галузі
оптимізації
складних систем — професора І. В. Кузьміна «Н ау
ково-методичні аспекти онтимізації складних систем»,
професора
Г. Я. Канівця
«Принципи створення сис
тем автоматизованого фор
мування алгоритмів розра
хунку х ім ІК О -Т е Х іН олог ічн их
систем і об'єктів», член-ко
респондента
АН
СРСР
Л . С. Попиріна «Матема
тичне моделювання і опти-

мізація теплоенергетичних
установок», дійсного члена
Академії наук У Р С Р В. І.
Скур их іна «Загал ьнос ист е м ні і методологічні питання
застосування обчислюваль
ної техніки при оптимізації
складних систем».
Робота семінару прово
диться по трьох напрямках-секціях:
1.
«На у ково- методичн і
проблеми аналізу і синте
зу складних систем», нау
ковий керівник—професор
І. В. Кузьмін.
*
2. «Оптимізація електро
технічних,
теплоенергетич
них і хіміко-технологічних
систем, режимів і устатку
вання», науковий керівник
—професор Г. Я. Канівець.
3. «Загальносистемні
та
методичні питання
засто
сування засобів обчислю
вальної техніки», науковий
керівник — академік
АН
У Р С Р В. І. Скурихін.
Для учасників семінару
науково-дослідним
секто
ром В П І організована ви
ставка
науково-технічних
нашого
досягнень вчених
інституту,
Сьогодні семінар завер
шує свою роботу.
В.
І.
Д Е Р Е В 'Я Н К О ,
кандидат технічних на
ук, старший
науковий
співробітник, вчений се
кретар оргкомітету се=
мінару.

Ідеалів, наполегливо боро
тися за глибокі
знання,
брати активну участь
в
громадському житті, висо
ко і гордо нести
зв-айня
студента-політехніка.
Над стадіоном спалахує
символічний вогонь свята.
Його принесли
сюди
з
парку слави від могили не
відомого солодата
кращі
першокурсники Любику Д а 
ла Бенжамін (Конго), Кос
тянтин Мандебура, Ірина
Повстенюк та Ігор Ткач.
Символічний
ключ
до
знань і студенстський кви
ток одержує з рук ректора
В. І. Кузьміна
студентка
першого курсу Алла Машницька.
Студентами В П І
стали
також 87 юнаків та дівчат
країн Азії, Африки і Л а 
тинської Америки. На фо
то праводуч: виступає ку
бинець
Археліо
Таярд
Фабре.
Р.

Фоторепортаж
КУТЬКОВА.
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Дисципліна І ще раз дисципліна
Неухильне виконання по
станов партії та уряду про
зміцнення трудової дисцип
ліни повинно постійно бу
ти в центрі уваги кожного
трудового колективу.
Від
виконання цих постанов
залежить кількість і якість
роботи співробітників ін
ституту, реальність вико
нання наших планів.
Комісія партійного* комі
тету, адміністрації, голов
ної групи народного конт
ролю В П І перевіряла до
держання режиму робочо
го дня на деяких інститут
ських ділянках перед по
чатком нового навчально
го року.
Основна маса співробіт

ників виконує режим
ро
бочого дня, встановлений
наказами ректора по інсти
туту. Відмічено інтенсивну
роботу по* підготовці до но
вого навчального року ка
федр обчислювальної техні
ки, нариснеї геометрії, ро
сійської мови, теоретичних
основ електротехніки, авгом-атииних систем упр а.вл ііння, фізики, теоретичної ме
ханік», хімії,
електронних
пр иіл ад іів,
в вав чильоном у
відділі, відділі
технічних
засобів навчання і відділі
кадрів.
Проте в багатьох підроз
ділах, на жаль, до'. Цієї
важливої оправи
віднося

ться ' байдуже,
відсутній
тут належний контроль за
в иконанін я м сіпівр об ітіника ми режиму трудового дня.
Так, 17 серпня на
5— 10
хвилин запізнились на ро
боту інженер
В. Щитов,
ста ж ер-дослідник Ю . Ж уравков (кафедра (К іВ Р А ),
при цьому В. Шитов нам а
гався видати себе за сту
дента. На робочих місцях
під час перевірки були від
сутні навчальний
майстер
В. Кузнецов, В. Головченко (кафедра А А Г ). В. Кузцевовіа, до речі, не було на
роботі і в час другої пе
ревірки, що відбулась че

рез один день; ці факти не
є фатальним збігом обста
вин, вони, на думку співро
бітників' кафедри, резуль
тат недбайливого ставлен
ня В. Кузиецова до доруче
ної справи. Старший нау
ковий
співробітник
ка
федри К іВ Р А А. Щербацький, як підтвердили члени
кафедри, 19 серпня, начеб
то, знаходився на виробни
чому
об'єднанні
«Ж ов
тень», проте письмових за
писів у кафедральних до
кументах зроблено не бу
ло.
Подібні випадки харак

НАРОДНИЙ

терні і для інших служб
інституту.
Н а більшості кафедр був
самовільно змінений поря
док роботи на період від
пусток, співробітники при
ходять на роботу не о 8-й
годині, а від 8 годин
ЗО
хвилин до 9 години,, цим
самим «економлячи» робо
чий час. Н а кафедрах енергоп остачами я цром ислов их.
підприємств міст і сільсь
кого господарства та на
рисної геометрії немає ж у 
рналів приходу і залишен
ня роботи. Н а кафедрі ін
женерної педагогіки заяв
ляються на роботу епізо
дично', а співробітниця ка
федри Агаркова в період
перевірки на роботі не бу

КОН ТРОЛ Ь Д ІЄ

ла. Допускають запізнення
співробітники кафедри ав
томатики та інформаційно вимірювальної техніки Дегтярьовіа і Ковтун, під час
перевірки не були на робо
ті Плишко та Ар хіно©.
Перевірка проводилась в
умовах, коли більшість ви
кладачів
і співробітників
інституту були у відпустці,
тому її можна вважати не
повною, але й вона вияви
ла, що з дисципліною в ін
ституті не все гаразд.
В. К Л И М Ч У К ,
завідуючий
сектором
економії, бережливості
соціалістичної власнос
ті.

и в в м и в 9 вересня 1983 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.
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Д о Нового Уренгоя ле
тіли з неабиякими приго
дами:. В Києві дізнались:
рейс на Тюмень відмінили,
летимо в Москву. В М оск
ві після дванадцятої ночі
«вирвали» сімнадцять
бі
летів. Двом, тобто коміса
ру Гені Енжеевському і ме
ні, довелось чекати ще до
бу.
Чекали
на лавочці,
штовхаючи один одного,
щоб не заснути. Очі злипа
ються, ноги болять.
Але добу протримались,
а вночі знову «бомбарду
вали» касу. Нарешті — ле
тимо!
Прокинулись, коли літак
вже йшов
на посадку в
аеропорту Ягельне Нового
Уренгоя. А звідти івже на
АН-2 подались до Т азовсь
кого. Літак йшов низько і
зовсім неподалік тих місць,
де працював я два роки то
му...
Через вікно
роздивля
лись Заполяр'я. Біля чорної
смужки ріки Таз, де на схи
лах берегів залишились на
гадуванням
про зиму білі
плями снігу, тулились один
до одного, схожі на сірни
кові коробки, дерев'яні бу
диночки. Вражало
все: і
обшарпані холодними до
щами будівлі, і дерев'яні
тротуари, підняті над по
верхнею землі ,на півіметра,
і велика кількість кудла
тих собак, що влітку веш
таються селищем без діла,
але зимою «працюють»
в
нартах, і низьке, не схоже
на наше, північне небо...
...Вінничан знайшли шви
дко. Всі бородаті, в фарбі,
нещадно покусані комара
ми, але щасливі і життєра
дісні. Нас частували спра
вжньою юшкою, ми з насо
лодою їли і слухали ос
танні та зовеьк і новини.

Тазовськиїй — селище ве
лике, в якому живуть зде
більшого ненці — корінні
мешканці цих
місць. Не
правий я був у своєму пер
шому враженні від цього
далекого світу: виявилось,
в центрі селища цивіліза
ція вже зробила свій лег
кий розчерк у вигляді бе
тонного покриття головної
вулиці. Є тут і великий
рибзавод, який переробляє
такі цінні сорти риби, як
осетр, щука, омуль тощо.
Комашні було небагато,
і ми раділи. Але радіти до
велось недовго: вже нас
тупного дня вісім бійців і
я в тому числі в повному
обмундируванні і з запасом
провіанту попливли вверх
по річці Таз, де на відстані
80 кілометрів містяться так
звані Піски. Довго ж арту
вали над нами хлопці: от
там комахи, так комахи!
Пливли довго: більше во
сьми годин. Пустинні бе
реги, вкриті густими, соко
витими, високими травами,
низенькі кущі, схожі на на
шу лозу, але з яблуневим
листям, карликові берези і,
що найбільше вражало
в
цих суворих місцях — кві
ти. Нарешті, приїхали. На
березі побачили кілька руб
лених хаток в два ряди
до самої річки
Месояхи,
дерев'яну, давно !не Топ
лену лазню, до якої ми ще
здалеку прониклись
найНІЖІНІШИМи почуттям И,
і
немов для екзотики
три чуми.
Людей тут живе ,не бі
льше двадцяти, багато со
бак. Н ас поселили по-королівськи: в так званому
готелі — двокімнатній спо
руді без назви, але з кухею. Освітлення тільки від
двигуна, але ж був період
білих ночей,
навіщо нам

світло? Найголовніше, була банька,, та ще й з па
рил кою.
Лазню доручили
мені, і наступного дня ми
вже насолоджувались
га
рячими водними процеду
рами, а потім для ще біль
шого задоволення пірнали
в крижану воду Месояхи.
Робота була нелегка: з
бруса будували дім. П обу
тових зручностей тут, зви
чайно', ніяких, воду брали
з річки. Але головне: комари і мошкара. Перші три
ночі зовсім не спали: в кім
наті, як у великому вули
ку. Але згодом притерпі
лись, та й комашні
по
менш ало... Улюблена роз
вага — рибалка.
Ненець
дід Андрій
допоміг нам
поставити сіть, а потім дав
човна, і ми самі ловили
рибу. Перший наш вилов
— дві п'ятнадцятийуюгр а мові щуки
та інша така
«мілкота».
Останні дні видались не
гожими: сильний
вітер з
дощем.
Продукти кінча
лись, а катера все не бу
ло і не було. Три дні хар
чувались лиш рибою. А по
тім прийшов катер, і ми
на день махнули в Тазовськ:ий„ ДО' своїх, на суп і ка
шу.
Наступного ранку знову
повернулися в Піски. Дні
летіли дуже швидко, і бу
динок наш ріс на радість
людям. Працювали багато’,
так що часу тільки на сон
і короткий відпочинок ви
стачало. А ле все одно що
вечора вів свого щодшника. Хотілось би зараз на
писати побільше, але точ
но знаю: не зможу.
Для
цього потрібен час, а там
його не було.
Володимир Д І Д Е Н КО,
боєць студзагону «Схід».

Володимир Діденко — студент радіотехнічного факультету. Крім радіотехніки,
Володя захоплюється ще й літературою, пробує писати невеличкі оповідання. О д 
ним з них «Небо, я і парашут» Володя дебютував на. сторінках обласної молодіж
ної газети «Комсомольське плем'я» в червні цього року.
Дебют виявився вдалим.
Перша
Володина «проба (пера» сподобалась багатьом читачам своєю відвер
тістю, щирістю мови і почуттів.
Віримо, що з ^публікацією цього листа і в нашої інститутської багатотиражки
з'явиться новий, цікавий автор, в якого все ще попереду. 1
Що шукає студент в будзагоні? Той, хто хоч раз в житті одягав влітку будзагонівську штормівку, підтвердить: студзагін для кожного /свого бійця — це чудова
можливість перевірити себе в найтяжчих умовах, визначити ступінь міцності сш го
характеру, ступінь готовності поступитись особистим заради колективного успіху.
І лист, написаний Володею Діденком, теж про те, як в труднощах, в суворих умо
вах північного побуту гартувалися характери майбутніх інженерів.
сямдджйж^дмвижаіішш іі.жіїй^иидаждийайддЕййвямидмамд диіімжждддшпі— уі^с т и н а ж ^ уііі
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ТВОРЧОСТІ

В Е Р С Т А Т
СКОНСТРУЮ ВАЛИ

Ов

обласна

ОЖИВАЄ СЛАЛА КОМСОМОЛЬСЬКА

_

орган

парігнома,

Ліф'унарнії управління

Умови, друк. арк. 0.48.г ^

УЧ НІ

мову 15 романів
письмамниці
в Нальчику. сійську
В Грудні
ВИ ПОВНЮ ЄТЬСЯ
150 років від дня
народ Спілкування з Т. Г. Ш ев Ж . Берна, казки X, Андерження видатної українсь ченком остаточно утверди сеіна, а разом з Писаревим
кої
революційно -дем окр а - ло її на революційно - де — книги «Життя твіарин»
позиці я X. А. Бірема та «Походження
тичної письменниці Марка мократ ичн их
Марко Вовчіок присвятила людини» Ч. Дарвіна, Р а 
Вовчка.
М арко Вовчок — літе Т. Г. Шевченку один з кра зом зі своїм другим чоло
ратурний псевдонім М арії щих своїх творів — анти віком, дрібним урядовцем
Олександр івіии В ілінської. кріпосницьку повість «Ін М. Лобановичем - Жучен1878 р.
(1860 р.). За ком на початку
Народилася
вона в селі ститутка»
залишила
Єкатеринське (тепер Єле- оцінкою І. Я. Франка цей Міарко Вовчок
і виїхала
до
цький район Липецької об твір «належить до найкра Петербург
ласті), в сім'ї дрібного по щих перлин нашої літера нового місця його служби.
Міандрувити довелося б а 
міщика. Початкову освііту тури».
У столиці
письменниця гато. Сім'я жила на Північ
здобула дома.
Майбутня
п исьм аніниіця б ага то чита - познайомилася з багатьма ному Кавказі, на Київщи
ла, вивчала іноземні мови. діячами російської і укра ні, в Саратові. В ці роки
Протягом 1845— 1848
р.р. їнської літератури. У 1859 письменниця видала зіб
вона виховувалась у при — 1867 р.р. Марко Вовчок рання своїх творів у семи
ватному
пансіонаті в м. жила за кордоном (у Фран томах (1869— 1899), опубХаркові. Після його закін ції, Н імеччин і, Швейцар ії, л ікувіал а повїсть ~« В ідп очи чення Марія Олександрів Англії, Італії). Вона зуст нок на селі» (1899), остов і(1900),
на оселилась в м. Орлі у річалась з М . Добролюбо- даініня «Вор ишка»
своєї тітки К. П. Мордові- вим, О . Герценом, Л . Тол «Хитрий Хаимка» (1902),
~ної, де часто
збиралися евим, М . Менделєєвим, І. «Зустріч» (1906), «Чортова
пр едставін ик Иі прогресивн ої Сеченовим, спілкувалась з пригода» (1902).
У кінці 80-х років М ар
інтелігенції. Воїна познайо предст аівни к а ми пол ьської
милася
з письменниками і чеської політичної емігра ко Вовчок відновила зв'яз
ки з М. Г. Чернишевським,
М . С. Леоновим і П. В. Ки- ції.
У творах, написаних за який високо цінував її та
реевським, політичним за
ра
Вовчок лант. Письменниця з
сланцем О. В. Маркевичем кордоном, Марко
революцію
продовжує антикр іносниць- дістю зустріла
•— учасником Кирило - Ме~ ку тем а тику,
1905— 1907 р,р. У 1906 ро
в ід обри ж ає
фод іївського» товариства.
боротьбу
народу
Проти ці вона переїхала на Кав
На початку 1851 р. М а  гнобителів та іноземних за каз і оселилася в передміс
рія Олександрівна одружу гарбників
(«Три долі», ті Нальчика, де минули ос
ється з О. В. Маркевичем
її
життя.
1861, «Кармелюк», 1865). У танні місяці
і виїжджає з ним на Укра російських повістях і ро Смерть видатної письмен
їну. Живе в Чернігові, Ки манах вона створила гале ниці,
друга і захисника
єві, Н©мирові (на Віннич рею сатиричних
образів пригнобленого народу, ви
чині). Разом з чоловіком звиродн ілих
провінційних кликала глибоку скорботу
записує народні піїсіні, вив кріпосників («Червоний ко у передової громадськості
чає побут селян, поступо роль», 1860, «Тюлева ба Росії і України.
во накопичує
багатющий ба», 1861, «Глухе містечко»,
Марко Вовчок відіграла
матеріал для майбутніх лі 1862). У Парижі письмен над з в ича йн о в а ж л ив у р ол ь
тературних творів. У 1857 ниця опублікувала
фран в процесі становлення ук
р. в Петербурзі
виходить цузькою мовою сім казок раїнської реалістичної про
збірк а « Н ар одні оп ов ідаїн - і оповідань для дітей,
у зи. Вона піднімала у своїх
ня Марка
Вовчка».
До
злободенні
співавторстві
з
П .-Ж . творах живі,
книжки увійшли оповідан
Ста лем написла
повість теми, продовжувала Ш ев
ня «Сестра»,
«Горнила»,. для
юнацтва
«Слизький ченківські літературні тра
«В икул»,
« С векру х а »,,
диції.
шлях».
«Отець Андрій»,
«Максим.
Спадщина Марка Вовчка
Повернувшись
в Росію,
Гр им ач», «Данило
Гурч». М арко Вовчок разом з Д . займає значне місце в укНіби сам народ заговорив
Писаревим, М . Некрасовим, раїїнькій і російській літе
у них про своє життя, про
М . Салтиковим - Щ ед рі ратурі, вона яскраво свід
кріпацьку долю, про овій шим брала участь у видан чить
про їх органічний
пекучий біль бажання ви
ні журналу
«Отечествен- зв'язок. її твори перекла
зволитися від кріпацтва.
ньіе записки», де були опу дено багатьма мовами на
У січні 1859 р. Марко- бліковані її романи і по родів С Р С Р і зарубіжних
вісті — «Жива
душа», країн. У Немироіві і Наль
Вовчок лереїджає до П е
(1868), «Записки причетни чику відкрито музеї Марка
тербурга. В цей час у пе«Подо Вовчка. Образ письменни
, рекладі І. С . Тургенєва ви к а (1869— 1870),
всередину
країни» ці відтворений у романі О.
ходять її «Украинские на рож
Ііваненко «Марі». За мо
(1871), «Тепле гн іздечко»
роди це расоказьі»,
збірка,
тивами її повісті «Запис
(1873), «В глушині» (1875).
російських опов,іда,нь «Рассж-азьі ш народного рубако-- •та інші. У 1874 р. вийшов ки причетника» на Одеській
студії
знято
художній
ш бьгта». Глибоко правди- сатиричний збірник Марка
святих
і в і, пройняті співчуттям до; Вовчка «Казки і бувальщи фільм — «Житіє
на». Письменниця розвій - сетер» (1982).
' українського і російського?
Твори
Марка
Вовчка
чу в а л а гр а б іжіниіцьку
р еселянства, протестом про
соратника Т.
ти кріпосництва,, отювідань -форму 1861 р., антинарод друга і
| ня Марка Вовчка дістали/ ну сутність і облудну мо Шевченка, Чериишевеькои ,
раль духоївенства, змалю Добролнобова, борця про
І високу оцінку Т. Г. Ш ев
кріпацтва,
збагатили
вала образи передових лю ти
ченка, О. І. Герцана, . М . Г.
Образ
любов а,
О .1.
Герцена,. дей — борців проти соціа нашу літературу.
льної несправедливості В письменниці живе в пам'я
Чари ишевського.
60-х
та
в 70-х роках ті народній.
У Петербурзі відбулася:
За постановою Ради М і
Вовчок
особ
зустріч Марка
Вовчка зі .М арко
Т. Г. Шевченком. Свою, лю ливу увагу приділяла пе ністрів У Р С Р від 12 квітня
рекладам
з французької, 1983 р. «Про 150-річчя з
бов і повагу дрь письмен
Марда
німецької мов. дня народження
ниці він висловив у вірші. датської,
Протягом 1871— 1872 р.р. Воівчка» створено Респуб
«Марку Вовчку», а- також,
ко
вона видавала журнал «П е ліканський ювілейний
присвятив їй; вір Цій «Сон»
реводи лучших иностраін- мітет для підготовки і свя
(«На панщині- даеницю ж а 
ньіх писателей»,
навколо ткування ювїлею письмен
ла»). Коли в 1860 р. вий
якого об'єднала групу ж і ниці.
шов «Кобзар», примірник
Г. Г О Р Б А Ч У К ,
його Шевченко
надіслав- нок - перекладачів. Марко
зав.
відділом
Н ТБ
Вовчок переклала на ро
Марку Вовчку. Нині це ви
В П І.
дання зберігається в музеї-

та. Але на всі подібні про лерам В Т К допомагають їх
позиції надійшло відмов
шефи з Вінницького полі
лення: вона потрібна учи»
технічного
інституту.
В
лишу для обсл улову вшг ля училищі створено
конст
власного виробництва.
у ут рукторське бюро, в якому
налагоджано випуск п,р0;. хлопці працюють під керів
мислового
вер и г {алЬдо- ництвом науковців з маши
• Рад іона йоді я відбула
овердлувальних
? .ерстатів.
факультету. ся нещодавно у хлоп'ят з
Для них жаддод ,ить лише нобудівного
литво і щ щ я г л. Всі інші Тут ведеться розробка най піонерського загону 'Імені;
Вінницької
більш ефективних присто Л . Ратушної
деталі учні/ 4ЦВГ готовляють в
і середньої школи № 17. їм
своїх,
1 оснащених сувань, які полегшують
було вручено символічний:
м-айстерінда,
За рік 3 уч- прискорюють техін ОЛОГІЧНІ піонерський галстук з на
*
операції.
писом «Вчитися жити, як
баврсо, шг лнівейєра сходить
Чим ал о
р аціон ал із атор - Ляля, припнути стати,
як.
50 вшет атів, які в ідправлящтьея в усі кінці країни, ських розробок юних кон Ляля» і автографами ве
структорів, відзначених ав
ІГІое гіійно удосконалюва торськими
свідоцтвами, теранів партії і комсомо
ні;
,ою продукцію майбут- (найшліо практичне заісто- лу.
Цей урочистий захід про
ніа промислових
нш
токарям',
слюсарям^ сування
водився у музеї комсомоль
^ ,езувальн;И!ка;м,
контро підприємствах області. *

инженерньїе

Вінницька

---------- --------- 1------------------------

РІЧКА М Е С О Я Х А ДРУГ І ЗАХИСНИК НАРОДУ

В ІД Р Е Д А К Ц ІЇ: Цей лист писався за Полярним колом, де майже на самісінько
му краю землі, біля північних морів, працював в маленькому селищі Тазовському
студзагін вінничан-політехніків.

Конкуренцію
з
будьяким серійним
агрегатом
витримає верстат,
скон
струйований і виготовле
ний учнями
Вінницького
М П Т У Я? 2. Таку оцінку
новій роботі юних умільців
дали досвідчені інженери,
які побували на виставці
технічної творчості учили
ща.
Надвисокі; оберти-, без
шумність в;
робті надає
верстату газовий підшип
ник, виготовлений самими
хлопцями. Машина забезпечуе високу
пр одуктив
ність, точність обробки де
талей. ї ї б охоче придбало?
будь-яке підприємство міс
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з минулого немеркнучі
сторінки боротьби і труда
юнаків та дівчат Вінниччи
ни. Благородна робота юних
слідопитів відзначена
по
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ської слави Поділля, який
діє при міському
Палаці
піонерів.
Усі присутні з
великим інтересом огляну
ли експозицію музею, яка
розповідає
про героїчну
/стор ію і славне сьогодення
обласної
комсомольської
ар ганізації. Юн і кр аєзна в ці з допомогою ветеранів
партії С. Т. Стехова, Г. Я.
Война, І. В. Лайте в а та ін
ших зібрали десятки ціка
вих експонатів, воскреси
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