Високе покликання
в мережі політичної і
економічної освіти роз
почався. Рік особливий,
надзвичайний, позначе
ний подіями всесвітньоісторичного значення —
підготовкою до 'XXVII
з’їзду КПРС, святкуван
ня 40-річчя Великої Пе
ремоги.
Саме до пропагандис
тів звернуто заклик, що
прозвучав
з трибуни
червневого (1983 р.) Пле
нуму ЦК КПРС — по
кінчити з формалізмом у
навчанні,
добиватися,
щоб кожен слухач глиб
ше розумів політику пар
тії в умовнх сьогодніш
нього дня, умів засто
совувати на практиці
одержані знання, ясніше
уявляв собі і виконував
на ділі свій обов’язок.

Стартував новий нав
чальний рік в мережі по
літичної і економічної
освіти. В останню су
боту вересня відбувся
День пропагандиста, про
звучали теплі слова на
Іа,дре0у .ідієйних настав
ників, організаторів і ви
хователів, найкращим з
них цр учили почесні гра
моти та інші нагороди.
Шана і увага до наших
ідейних бійців йде від
ленінської оцінки висо
кого покликання пропа
гандистів, ВІД ленінських
принципів партійної про
паганди, від того, про
що вичерпно сказав то
вариш К. У. Черненко!:
«Будувати новий світ —
це означає безустанно
дбати .про формування
людини нового світу, про
її ідейно-моральне зрос
тання».
Новий навчальний рік

ТРУДЯЩІ РЕСПУБЛІКИ ГОТУЮТЬСЯ УРО
ЧИСТО ВІДЗНАЧИТИ
ВЕЛИКЕ І РАДІСНЕ
СВЯТО 40-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ
УКРАЇНИ ВІД
НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ
ЗАГАРБНИКІВ.

НАСТУПАЄ 7 ЖОВТНЯ -

ДЕНЬ КОНСТИ

ТУЦІЇ СРСР, ВСЕНАРОДНЕ СВЯТО РАДЯН
СЬКОГО НАРОДУ.

О. ЛЕСЬКО,
заступник секретаря
парткому.

1 1 ОМУНГОТИЧНА пар- наліетські.

■ * тія завжди приді
ляла і приділяє велику
увагу вихованню трудя
щих у дусд радянського
патріотизму і пролетар
ського
Інтернаціонал ізму, утвердженню в сві
домості мас, особливо
молоді, гордості .за кра
їну Рад. Виховання під
ростаючого
покоління,
формування у юнаків
та дівчат марксистськоленінського світогляду,
високих ідейно - мора
льних
якостей
вона
вважає одним з найваж
ливіших обов’язків.
Саме турботою про
майбутнє молоді, про її
роль в житті
нашого
суспільства
пройнята
постанова Центрального

ПАРТІЯ НАДИХАЛА, |
ПАРТ І Я ВЕЛА І
Трудящ і республіки, воїни армії і флоту, весь ра
дянський народ готуються урочисто відзначити як
величе і радісне свято 40-річчя визволення Радян
ської України від німецько-фашистських загарбників.
Цей славний ювілей відзначається напередодні 40річчя Перемоги радянського народу у Великій Віт
чизняній війні.
і

Ж

В постанові Центрального Комітету КПРС «Про 40річчя Перемоги радянського народу у Великій Вітчиз
няній війні 1941— 1945 років» дано глибокий науковий,
марксистсько-ленінський аналіз безсм ертного ратного
і трудового подвигу радянських лю дей, відмічено
його /невмируще всеовітньо-історинініе
значення.
«Натхненником і організатором перемоги радянсь
кого народу. — підкреслю ється в постанові, — є ле
нінська Комуністична партія. Своєю багатогранною
діяльністю вона забезпечила міцну єдність політич
ного, державного і військового керівництва, арм ії
і народу, ф ронту і тилу. На її заклик уся країна
піднялась на смертний бій з фаш измом. Ком уніс
тична партія була справді воюючою партією».
У смертельній сутичці з сильним і підступним во
рогом радянський народ і його Збройні Сили під
керівництвом!
^Комуністичної
партії не тільки
відстояли свободу і незалежність
соціалістичної
Батьківщини, захистили справу Ж овтня, а й внесли
вирішальний вклад у перемогу над фашистською
Німеччиною та її союзниками, у визволення народів
Європи
від ф аш истського
рабства, у врятування
світової цивілізації, з честю виконали свій патріо
тичний та інтернаціональний обов'язок.
Важливим етапом на ш ляху до перемоги було
повне визволення У кр аїн сько ї РСР від фашистських
поневолювачів, яке завершилось у жовтні 1944 ро
ку. Цю знаменну подію трудящ і республіки зустр і
чають в обстановці високої політичної і трудової
активності. Вони сповнені ріш имості виконати всі
плани, намічені X X V I з'їзд о м
партії, наступними
Пленумами
ЦК КПРС, вказівки Генерального сек
ретар я ЦК КПРС, Голови П резидії Верховної Ради
СРСР товариша К. У.
Черненка.
Під керівництвом Комуністичної партії радяїнськ/ий народ самовідданою
працею вдоокіонаЛ|оє

розвинуте соціалістичне суспільство, примножує ба
гатство країни, зміцнює її економічну та оборонну
могутність. У цьому він вбачає свій обов'язок перед
світлою пам'яттю тих, хто в роки Великої Вітчиз
няної війни
віддав своє життя на полях битв за
свободу і незалежність соціалістичної Батьківщини,
за мир і щастя людей нинішнього і прийдешнього
поколінь.
Викувана Комуністичною партією друж ба народів
СРСР стала невичерпним дж ерелом масового ге
ро їзм у воїнів Червоної А р м ії — синів і дочок усіх
народів наішої багатонаціональної держ ави. «Ми
вічно будем о шанувати пам'ять синів і дочок усіх
народів нашої багатонаціональної Вітчизни, — від
значив член Політбюро ЦК КПРС, перший секретар
ЦК Компартії України В. В. Щ ербицький. — які від
дали життя в боротьбі за її щастя і незалежність,
визволили від ф аш истської навали до ро гу і близьку
серцю всіх народів
нашої
країни
Радянську
Україну».
Битва за Україн у була великим подвигом усіх на
родів нашої Батьківщини. В єдиному строю воювали
представники всіх
національностей
Радянського
Сою зу.
Величезне значення має досвід ідеологічної, ма
сово-політичної роботи Комуністичної партії напе
редодні війни в роки суворих випробувань, Є Д Н ІС Т Ь
партії і народу, друж ба і братерство народів СРСР
у роки Великої
Вітчизняної війни, діяльність пар
тії по зміцненню бойової і трудової співдруж нос
ті всіх націй і народностей. керівної ролі партії
в розгортанні всенародної боротьби на території,
тимчасово окупованій фашистськими загарбниками.
Дуж е актуальним є завдання — викривати брехливі
і нсинуації, аінтирадяїнські вигадки імперіал істинно і
пропаганди, що стосую ться минулої війни, злочинну
діяльність українських бурж уазних націоналістів на
службі у фашистських окупантів.
Наше завдання — сприяти дальш ому патріотич
ному та інтернаціональному
вихованню студентсь
кої молоді на ратних і трудових подвигах радянсь
кого народу і його Збройних Сил.
Б. ВАЛЬЧУК,
завідуючий кафедрою історії КПРС.
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Відбивши натиск во
рога біля гідроелектроста
нції, що коло мосту через
Буг, радянські воїни, вто
млені переправою, група
ми пробивалися до цент
ру міста, звільняючи від
фаш истів Вінницю. ІВ ар 
хівах* зберігаються фото
графії тих пам’ятних днів
весни 1944 року, коли на
ші війська
проходили
бруківкою центральної ву“
лиці обласного центру.
І ось фото нинішніх
днів, з того самого місця
зйомки зроблене, з тієї ж
вулиці Леніна, по якій
проходили колись радя
нські
воїни-визволителі.
На очах оновлюється головна вулиця, стає привабливою, невпізнанною.
Фото О. Володимирова.
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переконання
юнаків і дівчат. І в цій
винятково
важливій
справі велика роль на
лежить комсомолу, До
бровільному товариству
сприяння армії, авіації і
флоту, іншим громадсь
ким організаціям.
Питанням військовопатріотичного виховання
молоді у нас, в інститу
ті, приділяється івелика
увага. Форми спільної
роботи комітету комсо
молу, оборонного Това
риства, секції
військо
во-патріотичного
вихо
вання досить різноманіт
ні. Наші студенти бе
руть участь у Всесоюз
ному поході молоді міс
цями революційної, бо
йової і трудової слави

ЩОБ М ІЦНІЛИ РЯДИ
Комітету КПРС
«Про
дальше поліпшення пар
тійного керівництва ком
сомолом і підвищення
його ролі в комун істин
ному вихованні молоді».
В цьому важливому до
кументі, у доповідях і
виступах
товариша
К. У. Черненка ,на черв
невому. (1983 р.), лют
невому
і
квітневому
(1984 р.) Пленумах ЦК
КПРС, на Всеармійській
нараді секретарів ком
сомольських організацій
набули дальшого
роз
витку настанови XXVI
з’їзду партії, викладено
конкретну програму фор
мування молодого по
коління суспільства роз
винутого соціалізму.
Завданням партійних
організацій по удоско
наленню роботи комсо
молу було присвячено
Пленум ЦК Компартії
України, на якому з
доповіддю виступив член
Політбюро ЦК КПРС,
перший секретар ЦК
^Компартії 4України то
вариш В. В. Щербиць
кий. На Пленумі деталь
но аналізувалися питан
ня
виховання нашої
молоді, зокрема, відзна
чалося, що на першому
плані повинно бути ідей
но-політичне, класове за
гартування юнацтва. В
цьому
основа міцних
комуністичних
переко
нань і активної життє
вої позиції кожної ра
дянської людини.
Тепер, коли до краю
загострена міжнародна
обстановка,
особливо
важливо посилити вихо
вання молоді в дусі ібеззавітної відданості Ба
тьківщині, постійної го
товності зі зброєю в ру
ках захищати її, від
стоювати великі завою
вання соціалізму,
по
глиблювати інтернаціо-

Комуністичної партії і
радянського
народу,
Всесоюзній
пошуковій
експедиції «Літопис Ве
ликої
Вітчизняної»,
присвячених
40-річчю
визволення
Радянської
України від німецькофашистських загарбни
ків і підготовці до 40річчя перемоги радянсь
кого народу у Великій
Вітчизняній війні. Ком
сомольська і ідтеаафівська організації інсти
туту спільно проводять
легкоатлетичний
мемо
ріал імені Героя Радян
ського Союзу Лялі Ра
тушної, ленінські і су
спільно - політичні чи
тання, уроки мужності,
тематичні вечори, зу
стрічі з ветеранами Ве
ликої Вітчизняної вій
ни тощо. На прикладах
мужності і героїзму ра
дянських людей в роки
фашистської
навали
спрямовують роботу по
ідейному загартуванню
підростаючого поколін
ня викладачі і співро
бітники інституту, учас
ники і ветерани Великої
Вітчизняної війни това
риші
Говоров, Юдін,
Булгаков,
Бу,горський,
Дріхиіпов,
Макаіреніко,
Забайрачний,
Грунтенко, Андрощук,
Земляков, Плотніков;, Бєлий,
Постиікова та багато ін
ших.
Молодь — це наше
майбутнє. Ми повинні й
надалі робити все для
того, щоб вона була гід
на слави старших поко
лінь, які здійснили Ве
лику Жовтневу соціа
лістичну
революцію,
високо
піднесли над
планетою червоний пра
пор' миру.
А ПЕРМІНОВ,
голова первинної ор
ганізації ДТСААФ.

5 жовтня 1984 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

За корисне дозвілля

ВУЗІВСЬКЕ ЖИТТЯ:

Чим зайнятися у вихідні ідні? Це питання, либонь, хвилює кожну молоду
людину. Адже вміло організоване дозвілля сприяє не тільки нашому духовному
і фізичному розвитку, а й дає можливість краще працювати і вчитися. Ось
чому організації студентського дозвілля в нашому інституті приділяється особ
лива увага. Воно й не дивно. Молодь завжди прагне побільше дізнатися, поба
чити, зафіксувати в пам'яті, розкрити свої творчі здібності. Д ля цього у нас ,
створені всі можливості. Крім багаточисельних спортивних гуртків і секцій, в
інституті нараховується 15 клубів за інтересами, в яких беруть участь понад
п'ять тисяч юнаків та дівчат.
Політичний клуб «Аргумент», клуб
інтернаціональної дружби імені іХосе
Марті, дискусійний клуб «У політичної
карти світу» допомагають сформувати
у наших вихованців комуністичну пе
реконаність, активну життєву позицію.
Цікаво проходять вечори відпочинку в
клубах-кафе «Айвенго», «Зодіак», «Про
метеш, «Калейдоскоп».

ливість молодим з новою силою показа
ти свою гарячу любов до Вітчизни, вис
ловити гордість за батьків, що зверши
ли безприкладний подвиг, проявили свою
волю до миру.
Клуб, стадіон, клуб-кафе популярні
серед студентства. З ,початком нового
навчального року необхідно потурбува
тися про зовнішний вигляд, привабли-

ВАШ ВІЛЬНИЙ НАС
Культпоходи в театр, музеї, кіно, зус
трічі з митцями... Організовує всю цю
роботу штаб вихідного дня профкому
за участю інститутського клубу і бібліо
теки. Тільки \в минулому навчальному
році культпоходами в муздрамтеатр і
на концерти було охоплено 6700 студен
тів. Абонементною формою відвідування
концертів та лекційного обслуговування
було охоплено близько двох з полови
ною тисяч юнаків /і дівчат.
Профком організовував також поїздки
в Київ на спектаклі балету на льоду
та театру опери і балету. В актовому
залі інституту регулярно проводяться
зустрічі з діячами літератури і мистец
тва. Торік, наприклад, було організовано
тридцять чотири таких зустрічей, в т. ч.
з співаками Клячкіним, Польським, ком
позитором Марутаєвим, музикознавцем
Переверзєвим, акторами муздрамтеатру
Клочко, Попругою, Селезньовим, Матковським, дикторами центрального те
лебачення Ухтіним, Кириловим та інши
ми культурними діячами.
Студенти
нашого інституту мають
можливість не тільки прилучатися до
прекрасного, а й самим розкривати свої
творчі здібності. При інститутському
клубі діють 18 гуртків художньої са
модіяльності, в них беруть участь близь
ко семисот юнаків та дівчат. Вся ро
бота цих колективів спрямована на розк
риття творчих
обдарувань кожного,
формування духовної культури на ос
нові колективної творчості. За минулий
навчальний рік
аматори
сцени сто
двадцять разів виступали з концертами
як у себе, в інституті, так і перед ко
лективами промислових підприємств, в
колгоспах і радгоспах
області. Само
діяльні митці два роки підряд займали
перші місця в районних і міських фес
тивалях. В 1983 році вокально-інструмен
тальний ансамбль «Студентські мелодії»
став лауреатом Всесоюзного фестивалю
патріотичної пісні. Лауреатом фестивалю
самодіяльної творчості в Москві став і
наш інтернаціональний ансамбль полі
тичної пісні. Клуб інституту — перемо
жець Всесоюзного огляду-конкурсу на
кращу постановку культосвітньої ро
боти. Йому вручено диплом Міністер
ства культури СРСР, ВЦРПС та ЦК
комсомолу.
Наше дозвілля, як відзначалось на
червневому '
(1983 р.) {Пленумі ЦК
КПСС, повинно бути багатим і змістов
ним, допомагати розвитку обдарувань
людини, знімати психологічне наванта
ження, що несе з собою ритм сучасно
го життя. Розуміючи це, організатори
дозвілля прагнуть поглиблювати зміст
всієї культосвітньої роботи, залучати до
художніх колективів максимальну кі
лькість людей.
Зараз в країні проходить всесоюзний
огляд художньої самодіяльності. Г олов
ний її учасник, звичайно молодь. Звіти
самодіяльних колективів, естафети тру
дової доблесті і культури, виставки,
показ любительських фільмів свідчать
про великий творчий потенціал юних,
їх потяг до мистецтва всіх видів і жан
рів. Особливо до таких бойових, емо
ційних, як агіттеатр, агітбригада, пат
ріотична пісня, громадянська лірика в
поезії. Огляд цей присвячується 40річчю Перемоги радянського народу у
Великій Вітчизняній війні, він дає мож-

ПОШУКИ, ПРОБЛЕМИ

УЧНІ В РОЛІ
ВИРОБНИЧНИКІВ
У праці В. І. Леніна
«Завдання спілок мо
лоді»
підкреслюється,
що «тільки перетворю
ючи докорінно справу
. навчання, організацію і
виховання молоді, ми мо
жемо досягти того, щоб
результатом зусиль мо
лодого покоління було б
створення
суспільства,
не подібного на старе,
тобто комуністичного сус
пільства».
Дальший розвиток ле
нінських ідей про єдину,
трудову,
політехнічну
школу намічено в Поста
нові ЦК КПРС «Основ
ні напрями реформи за
гальноосвітньої і профе
сійної школи». Наш ін
ститут, виходячи з цьо
го, приділяє велику ува
гу новим формам нав
чання. Значне місце у
, програмі посідають ак
тивні методи навчання.
При цьому увага зосе
реджується на ділових
іграх. У співдружності
з Вінницьким педінсти
тутом вже проведено ді
лову
гру
«Школяр іпрактиканти обчислюва
льного центру», в ході
якої виникали конкрет
ні виробничі
ситуації,
характерні для будь-яко
го великого обчислюваль
ного центру.
Керівники гри видала
технічні завдання учням
9 класу
32-ої базової
школи
педінституту.
Учнї-практиканти
були
організовані їв три бри
гади, кожна- з яких ви
рішувала однакові зав
дання, але різними мето
дами. Всі завдання (попопереднє дослідження
функцій, вибір модифі
кації алгоритм а у відпо
відності із запропонова
ним бригаді методом,
розробка
блок-схеми,

складання
і наладка
програми на м о в і
ФОРТРАМ, а також
оформлення результатів
і т. п.) видавались бри
гадиром — «начальни
ком відділу» або ж йо
го заступником кожно
му виконавцю. «Началь
ником відділу щоденно
складався і контролю
вався графік виконання
робіт у ВІДДОіВІІДНОіСТІ з
дійсними графіками за
вантаження двох ЕС
ЕОМ ОЦ. Суперечності,
які виникали між брига
дами, розв’язувалися ста
ростою класу — . «ди
ректором ОЦ». Необхід
но відмітити, що про
грами відкладались па
ралельно їв пакетному
режимі із виконанням
відеотерміналів.
Учні
ознайомилися також
з
деякими курсами автомаітиізов ан-оГЇ н аш альн ої
системи програмування
навчальних Курсів.
Двічі протягом прак
тики скликалася «техніч
на рада обчислювально
го центру». На останній
«техраді»
бригадирами
були запропоновані оцін
ки членам своїх бригад
за виконані
завдання.
При цьому в першу чер
гу враховувалася сум
лінність за
доручену
справу.
Оцінки після
попереднього обговорен
ня роботи, що її вико
нував кожен «викона
вець», були затверджені
«техрадою» і запропоно
вані керівниками прак
тики Гра закінчилася
складанням
підсумків
звіту.
В. ПОДЗЕ,
начальник сектора по
забезпеченню
нав
чального
процесу
обчислювального цен
тру ВПІ.

УВАГА: ДОСВІД

Ах, листопад, осінній листопад/!
Над головою золото , кружляє.
До ваших
ніг легенько і невлад
'Вигадлива мозаїка лягає.
Фотоетюд О. Володимирова.

вість приміщень. На жаль, в цьому від
ношенні у нас зроблено ще не все.
інституті не вистачає кімнат для репе
тицій, а в тих, що є, недостатня венти
ляція, не забезпечується температурний
режим, слабке
освітлення.
В інституті ще не забезпечено в пов
ній мірі системний, комплексний підхід
до вирішення завдань естетичного ви
ховання студентів, не складено планів
цієї роботи на весь період їхнього нав
чання. При раді клубу немає постійно
діючих творчих груп сценаристів, орга
нізаторів вечорів, з цією категорією
культактиву не проводиться навчання
Регулярними
заняттями в колективах
художньої самодіяльності охоплено ли 
ше 16 процентів студентів. Відсутні сту
дії школярів при основних колективах
художньої самодіяльності.
Ці та інші недоліки слід негайно усу
нути. Хай вільний час у студентів не
марнується, несе їм заряд нових знань,
бадьорості і духовної енергії.
В. КОВАЛЬЧУК,
го л о в а

проф ком у

с туд е н тів .

ВИ ЗАПИТУВАЛИ —
ВІДПОВІДАЄМО
Гарна хата, гарне се
ло, — це окраса нашого
Поділля.
Приємно бу
вати у населених пунк
тах Вінниччини, де все
приваблює. Як мовиться,
у селах веселих і люди
веселі. Як же прикраша
ється
наш подільський
край? Це питання ціка
вить студентів інженер
но-будівельного фукультету. На нього відповіс
ти
редакція попросила
головного
архітектора
міста В. 3. Спусканюка,

Проектується
село
Ва Вінниччіині чимало
чепурних сучасних сіл,
котрі милують око своєю
красою. Вони вже є в
Б ер шад ському, Г а йсинському, Хмільницькому,
Тульчинському, Томат
ні льському, Тиврівському, Ямпільському та ін
ших районах.
У створенні цієї кра
си беруть активну участь
працівники Вінницького
філіалу
реопублікансьф го проектно-дослідно
го інституту
«Укрколгоеппроект».
Ось, наприклад, не
давно завершили
роз
робку проектів забудов
сіл Грушки Могил ів-Подільського, Куни Гайсинського, Петрашіївіки і
Журавлівки Тульчинсь
кого районів. їх забудо
ва
здійснюватиметься
так, щоб кожне мало
культурний та торговий
центри дитячі садки і
комбінати, різні
інші
служби.
Новим зразком подіб
ного напрямку буде за
будова села Крикливця,
що в Крижоліль ському
районі. Нині над його
проектом трудиться гру
па працівників інститу
ту. Цікавим в архітек
турному вирішенні буде
в майбутньому село Роздолівка Мурованокуриловецького району.
Ванницькї архітектори
не лише пропонують свої
проекти, а й перейма
ють досвід колег ІВ інших
республік, областей. Так,
вони вже побували в
Білорусії,
Прибалтиці,
Харкові. Там якраз най
краще виражена штрихи
сучасного типу села.
Мине час і виростуть
на Поділлі нові села. І в
кожній вулиці,
будин
кові тут будуть втілені
пошуки і знахідки не
втомного колективу Він
ницького філіалу респу
бліканського проектнодослідного
інституту
«Ук рко лго спп роект ».

Студенти, яким я осо
бисто, наприклад, щиро за
здрю, навчаються у групі
М-368. Розшифровується це
так: металургійний факуль
тет, третій курс...
Додам, що в цій групі
/Ьтюпрюцентіна
уссіішн ість.
«Четвірки» і «п’ятірки» з
усіх предметів мають сім
десят '.процентів студентів.
Але й ті, яких небагато, що
одержали «трійки» в остан
ньому семестрі, — вони всерівіно одержують стипен
дію, оскільки за них пору
чилась їх студентська гру
па. Група має на це пра
во, бо в цілому вона вико
нала і навіть перевиконала
свої соціалістичні зобов’я
зання. Називається це ко
лективною
- відповідаль
ністю групи за роботу кож-

ного студента, і розповсюд
жується ця (відповідальність
не лише на успішність, але
й на всі справи.

днями друзі по роооті
щиро привітали
членів
бригади електриків Вінни
цького центрального підпри
ємства електромереж, яку
очолює
Ростислав Фелікоович Богуславський з но
вою трудовою перемогою.
Працюючи на лінії Вінниця
Хмельницький
потуж не-,
гю триста тридцять кіло
вольт, члени цього передо
вого колективу замінили,
не відключаючи струму, 98
діефектов аних
ізоляторів,
причому, справилися з цією

РЕМОНТ... ПІД НАПРУГОЮ

А. ШАПОШНИКОВ,
секретар комітету ком
сомолу
Челябінського
політехнічного інституту.

Нещодавно ЦК ВЛКСМ
схвалив досвід роботи сту
дентських груп не тільки
Чел я бінеь кого пол ітехн ічно го інституту, але й Мос
ковського держуніверсите
ту і 'Харківського політех
нічного інституту. До дня
народження
Ленінського
комсомолу
підбиваються
підсумки Всесоюзного ог
ляду
конкурсу /учбових
груп. Кращі будуть наго
роджені перехідними вимпе
лами ЦК ВЛКСМ, ВЦРПС
і Мінвузу СРСР.

В. СПУСКАНЮК,
головний архітектор
м. Вінниці.

роботою на дванадцять днів нововведення — більше ше
раніше строку. Економія сти тисяч карбованців.
електроенергії склала
ві
О. СУВОРОВ,
сімсот тисяч кіловат-годин.
Такого успіху досягнуто
випускник інституту, ін
вперше.
женер
ВО «ВінницяВінничани
запровадили
енерго».
першими в країні метод
ремонту електроліній
під
напругою. З початку п’я
Редактор
тирічки це принесло від
С. Д Ж Е Д Ж У Л А
чутний
ефект від цього

