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Нарада в ЦК КПРС з 
питань прискорення нау
ково-технічного про гр е 
су визначила шляхи к о 
р інного  піднесення на
родного  господарства 
країни. Великі й в ід п о в і
дальні завдання у зв 'яз
ку з цим поставлені пе
ред партійними о р га н і
заціями, вс\ім,а ‘ к о м у н і
стами, Головна настано
ва сьогодні, відзначало- 
ся на нараді, здійснити 
всіма заходами перелом 
в свідом ості і настрої 
кадрів зверху донизу, 
сконцентрувавш и їх  ува
гу на найбільш аажливо* 
м у-науково - технічному 
прогресі. Вимогливість і 
ще раз вимогливість —  
ось головне, що диктує 
комуністам нинішня си 
туація.

П артійні орган ізац ії 
завжди стояли у витоків 
починань, прекрасних пе
ремін. Комуністи покли
кані бути -а авангарді б о 
ротьби і за переведен
ня економ іки на рейки 
інтенсиф ікації,- Важливо, 
зрозум іти, що це не ти
мчасова кампанія.

На весь зріст встає 
зараз перед партійними 
комітетами завдання п о 
ліпшити роботу з кадра
ми. П ричом у поліпш ити 
ї ї  д окор інним  і р іш учим  
способом. Д ілове і 
принципове розум іння 
— ось основа ц іє ї р о б о 

ти. Не м ож на поступа
тися нічим, не можіна 
принижувати критеріїв , 

коли мова йде про пар
тійний і гром адський 
обов 'язок перед наро
дом. Саме через приз
му інтересів кра їни  п о 
винні розглядатися діла 
і вчинки кож ного  ком у
ніста. Так ставилося пи
тання на квітневом у 
(1985 р.) Пленумі ЦК 
КПРС.

Великі й відповідальні 
завдання по дальш ому 
розвитку науково-техніч
ного прогресу стоять і 
перед науковцями наш о
го інституту —  головним 
науковим центром П од і
льського регіону. їх  тво
рчий дор о б о к  щ ороку 
оцінюється м ільйонами 
карбованців зеконом ле
них коштів. У нас бага
то лю дей, які сповна 
відповідаю ть р івню  но 
вих вимог. Л ю дей ком 
петентних, ініціативних, 
небайдужих д о  загаль

нодержавних справ. Вар
то ширш е використову

вати їх досв ід, см іливі
ше висукати на в ідпові

дальні д ілянки роботи 

комуністів, які добре 

знають справу, вболіва
ють за неї.

Рішучий поворот на

родного  господарства на 

інтенсиф ікацію  вимагає 
таких ж е р іш учих захо

дів по утвердж енню  д і

ловитості,, п ідвищ енню  

організованості і поря
дку. Ні попередні заслу

ги, ні тривалий керівний 

стаж не можуть вважа

тися перепускою  до по

сади на черговий строк, 
якщ о нові завдання їм

не під силу, якщо ВОН И 

дрім аю ть, так би м ови
ти, у самозаспоєнні і за

знайстві, не сприймають 
критики знизу. На будь- 
якій д ільниці зараз по
трібна повна самовідда 
ча, служба загальній 

справі.
Вирішальна роль у п ід 

вищенні відпоїв ід альнсмі 

сті ком уністів за д о р у 
чену справу, за п риско 

рення науково-технічно

го прогресу повинні в і

д іграти партійні о р га н і
зації факультетів і п ід 

розд іл ів інституту. Вони 

повинні створювати ат
мосф еру нетерпимості до 

пустослів'я і б езгосподар

ності, д о  споживацтва і 

кар'єризму, вчити кадри 
добиватися високо ї в ід 
дачі з найменшими зат
ратами. Але, як свідчать 
факти, окрем і партійні 

о р ган ізац ії факультетів 
і п ідрозд іл ів  і самі не 
поспіш ають переб удову
вати свою  роботу в цьо
му напрямку. Не сл ід  
забувати, що від  їх  при
нциповості в значній м і
рі залежатиме успіх ц іє ї 
найважливіш ої справи. 
Який моральний клімат 
створиться в колективах 
— атмосфера 'творчості 
чи застою? Ось головне 
питання! Там, де ко м у
ністи самі виш укують 
резерви, всіляко п ідтри
м ую чи науковців, вина
хідників і рац іонал ізато
рів і дають належну в ід 
січ будь-яким  б ю р о кр а 
тичним замашкам, тяга
нині, там, як правило, 
м іцніш ий порядок, ваго
м іш і досягнення. З усіх 
цих питаннях потрібно 
см іливіш е користуватися 
правом партійного кон 
тролю  діяльності а д м ін і
страції.

Прискорення науково- 
технічного прогресу, пе
реведення економ іки в 
сучасне русло —  кров
на справа кож ного  на
уковця. І в цій воістину 
всенародній боротьбі 
ком уністи зобов'язані йти 
попереду, особистим 
прикладом вести за с о 
бою  лю дей проти р ути 
ни і безгосподарності, 
проти бездум ного р о з 
порош ення народних 
коштів і матеріальних 
ресурсів, м існицького, 
в ід ом чого  е го їзм у та ін 
ших негативних явищ.

Лиш повсякденно зв і
ряю чи сво ї вчинки з но 
вими вимогами, підвищ 
щ ую чи якість і еф ектив

ність науково-дослідниць
ко ї і пош уково ї роботи, 
можна розраховувати на 
реальний успіх. С ьогодні 
на всіх проф ілю ю чих ка
федрах, в студентських 
конструкторських бю ро, 
СКТБ «Модуль», науко
во-досл ідном у секторі 
інституту повинна панува
ти висока творча напру
га, щ об гідно  зустріти 
X X V II з 'їзд  КПРС, внес
ти і свій посильний 
вклад у забезпечення 
над ійного ф ундаменту 
дванадцятій п 'ятирічц і.

т а к а  н а ш а  д у м к а
Великий інтерес у нас, 

науковців, викликала на. 
рада з питань прискорен. 
ня наук ово-т ехініч н о гр
прогресу, глибоко—зміс
товна, ділова і конкрет
на доповідь Генерально
го секретаря ЦК КПРС 
товариша М. С. Горба
чова. Проблеми піднято 
досить важливі, актуа
льні. Зокрема,! говори^ 
лося про зв’язки інститу
тів з виробництвом, ство. 
рення науково-виробни
чих об’єднань, активну- 
підтримку роботи вина
хідників і раціоналізато
рів, якнайшвидше впро
вадження у виробницт

во значущих технічних 
пропозицій.

Наш політехнічний ін
ститут підтримує тісні 
зв’язки з багатьма під
приємствами міста — за. 
водами «Термінал», ра
діотехнічної апаратури, 
імені 60-річчя Жовтня, 
об’єднанням «Вінниця- 
енерго», комбінатом «Він- 
иицяпромбуд» та інши
ми. Лише за одинадця
ту п’ятирічку виконано 
інститутом науково-дос
лідних робіт по госпдо- 
говорах на 31,6 мільйо
на карбованців. Економі
чний ефект склав 57,6 
мільйона карбованців.

В інституті створено 
студентське наукове то
вариство, яке охоплює 
всіх, хто навчається на 
стаціонарі. Крім того, 
1180 чоловік займають
ся тематикою, що без
посередньо стосуєть
ся госпдоговірних пи
тань.

Звичайно,* у нас теж 
ще чимало нерозв’язаних 
питань, творчих задумів, 
планів на майбутнє. То
му нині всі зусилля і 
(Науковців, і студентів 
спрямовані на те, щоб 
розширити масштаби 
дослідницької роботи, 
домогтися якнайбільшо

го ефекту від запровад
ження винаходів і рац- 
пропозицій у народне 
господарство.

Нині на факультетах, 
кафедрах ведеться діло
ве і жваве обговорення 
матеріалів наради, намі
чаються нові рубежі. В 
усіх єдина думка — не 
зупинятися на досягну
тому, йти в ногу з ча
сом, всіляко підтримува
ти економічну політику 
нашої партії.

В. ОСАДЧУК, 
професор, доктор тех
нічних наук.

ПРО ЯКІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАЦІ
У нинішній п’ятирічці 

успішно діяла внутріву- 
зівська система підви
щення кваліфікації вик
ладачів, впроваджує а ла̂ - 
ся алгоритмізована ме
тодика оцінки знань, 
проводилися щорічні кон
курси на кращого лекто
ра і асистента,, науко
во-методичні конферен
ції. За м и н у л и й  
чаїс в учбовий процес! 
впроваджено 23 ділових 
ігри, 17 ігрових методів, 
багато ведеться розробок 
з цих та інших питань.

Однак у цілому про
цесі навчання студентів 
є серйозні недоліки і 
прорахунки. Причина тут 
у недостатньому в пли і 
вові профорганізацій на 
стан справ у головному 
нашому професійному 
питанні — процесі нав
чання студентів, якості 
педагогічної праці.

Якщо профбюро факу
льтетів інже)Еер но-буді
вельного та автоматики і 
обчислювальної техніки 
в належній мірі плану
ють і здійснюють захо
ди, що стосуються різних

аспектів учбових^ про
цесів, то більшість проф
організацій цьому не на
дають значення. Стан і 
якість педагогічної пра
ці, шляхи її вдосконален
ня і поліпшення на засі
даннях профбюро у бі
льшості структурних під
розділів не розглядаю
ться. У пропаганді пере
дового досвіду кращих 
профорганізацій у питан
нях боротьби за підви
щення якості педагогіч
ної праці недостатньо 
використовується багато
тиражна газета.

Питання про завдання 
вдосконалення виробни
чо-масової роботи в про
фспілкових організаціях 
по підвищенню якості пе- . 
дагогічної праці було 
розглянуто і глибоко 
проаналізовано на чер
говому засіданні проф
кому викладачів і сту
дентів. У прийнятій по
станові відмічається, що 
в новій системі соцзма- 
гання необхідно підви
щити роль показників, 
які характеризують якість 
педагогічної праці в ін

дивідуальному і колек
тивному змаганні, кон
курсів педагогічної май
стерності, вжити додат
кових заходів по заохо
ченню переможців. В 
усіх ланках профоргані
зації особливу увагу 
надавати розповсюджен
ню передового досвіду 
педагогічної роботи, 

Виробничо . масовій 
комісії разом з кабіне
том педагогічної май
стерності і відділом ка
дрів налагодити постійні 
зв’язки з промисловими 
підприємствами з питань 
поліпшення підготовки 
кадрів. З метою кращої 
підготовки інженерів всіх 
спеціальностей, їх вихо
вання доцільно було б 
створити в інституті ка
федру соціальної психо
логії. Більше уваги при
діляти і умовам самої 
педагогічної праці, ого
лосити конкурс на прис
воєння звання «Зразко
ве робоче місце», «Зраз
кова аудиторія».

3. ГРОЗНИЙ, 
завідуючий метод
кабінетом.

Шефська 
допомога ,

Літо — пора великих 
турбот для трудівників 
села. В ці дні в колгос
пах і радгоспах області 
ведеться догляд за по
сівами просапних куль, 
тур, механізатори госпо
дарств готують ‘ техніку 
до жнив, в розпалі заго
тівля кормів для грома
дського стада.

Посильну допомогу 
трудівникам села надає 
і колектив нашого інсти
туту. Викладачі і спів
робітники вирішили від
працювати безкоштовно 
по два дні в підшефних 
господарствах Вінниць
кого і Калинівського ра
йонів.

16 червня на заготів
лі кормів в колгоспі 
«Дружба» сі Лаврівки 
Вінницького району пра
цювало сто п’ятнадцять 
чоловік адміністративно- 
управлінського персона
лу. Було просушено і 
згромаджено сімдесят 
п’ять тонн сіна.

В. КАВАЛЕР, 
секретар партбюро 
АУП.

Завершуються екзаме* 
пи в інституті. Студенти 
докладають багато зу* 
силь, 'щоб якнайкраще 
звітувати за рік, пока
зати сталі і якісні знан
ня з кожного предмета.

На знімку, що ви ба
чите, студентів по кур
су «Перехідні процеси 
в електричних системах» 
екзаменує викладач Ва
силь Андрійович Клим- 
чук.

Фото Р. Кутькова.
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Пияцтву —  бій!

В И РИ В АТИ  З К О Р ІН Н Я Х
Радянський народ з 

великим задоволенням і 
повним схваленням спри
йняв рішення партії і 
уряду, спрямовані на бо
ротьбу з пияцтвом і ал
коголізмом. Проблема 
ця, скажемо відверто, 
виявилася запущеною. 
Надто глибоке коріння 
пустив «ізолений ЗМІЙ»'. 
Тому боротьба з ним на
була характеру загаль
нодержавної, соціальної 
і політичної ваги.

Вільний доступ до спи. 
ртних напоїв, величезна 
кількість! всякого роду 
торговельних точок, ма
совість самогоноваріння, 
слабка робота по лікві
дації пияцтва призвели 
до того, що вживати 
спиртні напої почали мо
лоді люди, окремі під 
дітки і навіть жінки.

Боротьба з пияцтвом 
і алкоголізмом стала все
світньою проблемою. В 
багатьох країнах Євро
пи з цим соціальним злом 
ведуть рішучу боротьбу. 
В Швеції, наприклад, 
на дев’ять мільйонів на  ̂
селення лише 360 тор
говельних точок по про
дажу вина. Молодим 
людям, які не досягли 
двадцятилітнього віку, 
спиртні напої не прода
ються.

У прийнятій нещодав
но псГстанові ЦК КПРС 
в цьому питанні відзна
чається, що в нашій кра
їні до цього часу боро
тьба з цим соціально не
безпечним злом велася 
по-кампанійському, без 
необхідної організовано
сті й послідовності, по- 
справжньому не було 
розгорнуто антиалкоголь
ної пропаганди, вона не
рідко обминала гострі 
питання, не мала насту

пального характеру. Зна
чна частина населення

не виховулася в дусі тве
резості, недостатньо бу
ла поінформована про 
шкідливість вживання 
спиртних напоїв для здо
ров’я нинішніх і особли
во майбутніх поколінь, 
для суспільства в цілому.

Звідки ж береться пи
яцтво, коли з якого віку 
людина вперше піднімає 
келих вина чи склянку 
горілки? Взяти хоча б 
такий приклад: в окре
мих школах, технікумах 
і вузах на випускні ве
чори збираються значні 
суми грошей, на які за
купляються різні спирто
ві напої, щоб відзначи
ти, так би мовити, одер
жання атестата зрілості 
чи диплома. А після та
ких вечорів з учбових 
закладів виносяться кор
зини порожніх пляшок 
з-під спиртного, попада
ють в лікарні жертви бі 
йок, у медвитверезники 
учасники застілля.

Важко виміряти гли
бину моральних і мате
ріальних втрат, соціаль
ного зла, що приносить 
нашому суспільству пи
яцтво і алкоголізм. Не
можливо виміряти також 
всю глибину людських) 
трагедій, які приносить 
алкоголь. Більшість пра
вопорушень і криміналь
них ЗЛОЧИНІВ ЗДІЙСНЮЄТЬ
СЯ у нас на основі пи
яцтва і алкоголізму.

Проблема пияцтва іс
нує і в нашому інститу
ті. Окремі студенти, спів
робітники і навіть вик
ладачі попадають у мед
витверезник. Як свідчить 
статистика, за неповних 
чотири з половиною роки 
нинішньої п’ятирічки бі
льше 90 процентів усіх 
правопорушень, здійсне
них членами вузівського 
колективу, це результат 
надмірного вживання ал.

коголю.
Однією з причин пра

вопорушень, пов’язаних 
з пиятикою, є слабка 
реакція на всі ці випад
ки з боку адміністрації 
і громадських організа
цій інституту. Ось лише 
один приклад. За чотири 
з лишком роки з інсти
туту за аморальні вчи
нки відчислено двадцять 
вісім студентів. Усі вони 
були членами ВЛКСМ. 
Із спілки ж виключено 
лише дванадцять право
порушників. Або ще та
кий факт: БО студентів 
за цей період побували 
у медвитверезнику, а то- 
варистськими судами бу. 
ло розглянуто лише 37 
справ.

Значна роль у вико 
ріненні пияцтва і алко
голізму відводиться ко
місіям по боротьбі з цим 
соціальним злом. Ці ко
місії тепер наділені ве
ликими повноваженнями 
і мають право накладати 
штраф до 50 карбован
ців на всіх любителів 
спиртного. Подальшої ак- 
вивізації роботи у цій 
справі вимагається і від 
усіх інших громадських 
організацій. Завдання 
стоїть досить серйозне, 
воно пов’язане з перебу
довою традицій і зви
чок, усього, по суті, спо
собу нашого життя. В 
цій винятково важливій 
справі приклад тверезо
сті повинні показувати 
в першу чергу комуніс
ти і комсомольці. Усім 
нам належить створити 
таку обстановку в інсти
туті, яка дала б можли
вість повністю виживи з 
нашого життя факти пи
яцтва і правопорушень.

М. ВЕСЕЛОВ, 
старший юрискон
сульт.ТІЛЬКИ

З пияцтвом вели боротьбу в усі часи 
і в усіх країнах.

В 1220 році до нашої ери китайський 
імператор Ву Венг видав закон, згідно 
з яким всі особи, захоплені під час пия
тики, піддавались смертній карі.

іВ стародавній Індії заборонялось 
вживання алкогольних напоїв для всіх 
станів. Людей, обвинувачених у пияцтві,

поїли розплавленим сріблом, свинцем 
чи міддю.

кти
Якщо це сталось вперше, після витве- 

резіння п’яниці фільтр демонстрували 
йому одному. Якщо такий захід не до
поміг, і людина напивалась знову, її зні
мали ще раз і показуваній фільм рідним 
і знайомим. В таких випадках, якщо 
і цей захід не допомагав, фільм випус
кався на екрани столиці. Причому всі 
витрати цо зйомці подібних кінотворів 
платили п’яниці.

На Близькому Сході тих, хто порушу
вав заборону пити вино, били палиця
ми — вільну людину 40 разів, а раба — 
80.

В древній Спарті спеціально споювали 
полонених рабів і показували їх юнакам- 
спартанцям, щоб навіяти відразу до 
вина і зневагу до п’яниць.

Імператор Франції Карл Великий ка
рав п’яниць в перший раз у закритому 
приміщенні, другий раз — публічно, а 
в третій раз — смертною карою.

В Англії на початку минулого століт
тя матросів, обвинувачених у пияцтві, 
одягали в брудний одяг, вішали на шию 
напис: «За пиясГгво» і примушували ви
конувати різну чорну роботу.

В столиці Мексіки Мехіко, в 30-і ро
ки за розпорядженням префекта поліції 
кожного п’яницю, який лежав на вулиці, 
і весь процес доставки його у витверез
ник, знімали спеціальні кінооператори.

При Петрі І п’яниць в Росії садили в 
тюрму і вішали на шию чавунну медаль 
вагою в 17 фунтів (6 кілограмів 800 
грамів) з написом «За пияцтво».

Сто років тому в Самарській губернії 
існував звичай: не ховати людину, яка 
померла від пияцтва. Таких кидали в рі
ку чи заривали в лісі. За повір’ям, по
хорони алкоголіка за християнськими 
звичаями могли викликати неурожай чи 
засуху.

А проте ось ще одна офіційна довідка. 
Тепер безпосередньо і тільки завдяки 
алкоголю — без допомоги якихось ін
ших факторів і причин — зобов’язані 
своєю смертю щорічно 6,3 процента 
землян. Лікарі, юристи, соціологи, жур
налісти вказують на найстрашніше — 
«соціальну деградацію» на грунті пия
цтва.

(За матеріалами преси).

ИЗ П03ТИЧЕСК0Й ТЕТРАДИ

Да извечньїй 
в сердце непокой

о щи
Иету цели, нету цели... 
Тьі об ЗТОМ не р о б щ и .  
Ти проверь себя

на деле,
То єсть, в деле поищи. 
Если видишь,

что на деле 
Дела в самом деле нет, 
Не кричи,

что нету цели, 
Цель-то єсть,

а дела нет. 
Дело словом

заменили? 
Значит, в зтом

бьіл резон,
Значит, цели подменили, 
Бьіл бьі в действии 

закон.
Если. цель карманьї 

греет
Зто тоже вроде

б цель,
Только- честньїй

не посмеет 
Превращать в лазейку 

щель.
Вобщем, вариантов 

много,
Нужно в корне суть 

искать.
Зто, брат,

трудна дорога,  ̂
Славьі можешь

не снскать. 
Присмотрись, да

поразмьісли, 
Как такую цель найти, 
Что во всеобвятом 

смьісле
Всех дельцов —

долой с пути!
V % ^

Ни во что не мог
я верить слепо, 

Бьіть артистом 
в жизни не хотел, 

Многое казалось
мне нелепьім 

И, казалось,
зто бнл удел.

И хотелось, если
не отвергнуть, 

То хотя бьі суть
сего постичь. 

Понял: постигая — 
переделать,

А отвергнуть, 
значит, не творить. 

Принял зту истину
я строго — 

Жизнь явилась
истиной простой: 

Ясность цели —
турдная дорога, 

Да извечньїй в сердце 
непокой.

Если вьі одиноки,
Так поймете разлуку. 
Если в серце тревога 
И смирення нет,

Вьі послушайте зту 
Простую науку:
«Только сильним — 

дорога,
Только верньїм —

ответ!»
Если вьі пережили 
Дюбовь без ответа, 
Безраздельность

скитаний
Средь людей и без 

них —
Вьі немножко сильнеє, 
Чем кажется зто,
Не ищите признаний,
Постйгайте других,

* * *

Жизнь, как пик, 
етремительна, 

Жизнь большая,
сложнтєя, 

Если цель великая,
Да упорством

множитсй. 
Если повседневная 
И ежеминутная 
Есть забота нежная,
Да в добро обутая— 
Пик непереломанний 
В жизнь одну

вмещается. - 
В от успеть бьі вовремя, 
Только б не измаяться. 
В рамках

человечности 
Жизни ЄСТЬ БЄЛИЧЄСТВО, 
Не в масштабах

вечности,
А в масштабах

личности.* * *
Годом жизни 
Заплатил. бьі

за минуту', / 
Целой жизньою —
За один лишь

только час, 
Лишь взглянуть бьі, 
Как потомки наши

будут
Наше дело продолжать 
И помнить нас.

ПОЗТУ
Что тяжелее:

гореть без огня, 
Клубами седого льіма? 
Или пустить аллюром 

коня,
Подковьі о камни 

вьірвав?
То и другое

не смей допустить, 
Сумей побороть,

отвергнуть, 
Разве не стоит

для зтого жить, 
Любить и надеяться, 

верить?
Всадник промчится

на белом коне— 
Расплавится черньїй 

камень,

И не сгорит
в багряном огне 

Ни сердце его,
ни знамя. 

Времени нету
подковьі меінятьу.

И цокот, и топот
сльїшен,

Движетея гордо
победная рать, 

Огонь революции
дьішет.

Самое страшное — 
не устоять

В суровом похоДе атом. 
Что ни кажи, 

а подковн менять,
Не то что писать 

куплети.

Ч И М  ЕЛЮ
А критика меня

и развенчала, 
Что умолчал про суть 

начала,
Конец оставил без 

конца.
Неправда!

Я смекнул сначала 
Тебе отдать

венец творца!
* * *

От прока нет порока,
. Но от порока — прок,
- Когда порок—урок, 

Когда рассудок
прочньїй,

В глубинах
непорочний 

Когда порок
нарочний,

И чтоб порок не впрок, 
А только, как урок 
Порока, непорочний. ̂ ^
Еще одна оборванная 

нить..
И, знаю я, иначе бить 

не может. 
Хоть сльїшу я 
«иначе можно жить»... 
Меня покой смиренний 

ваш тревожит. 
Из жизни я не внрос, 

лишь пророс, 
И ваша жизнь

мою питает душу. 
Душа торит, 

работает в износ, 
Клокочет, рвется, 
стонет...—Т и  послушай! 
Да, я сказал:

оборванная нить! 
...Себя от поражений 

не страхуя, 
Йду туда, где

поражает жизнь, 
Где нити воєдино

соберу я.

Максим ДОВГО РУК, 
студент енергофака.

НОВІ ТЕАЕфОНИ- 
АВТОМАТИ

Вони пройшли недавно 
випробування в Авст
рії, приймають для оп
лати розмови не розмін
ну монету, а кредитну 
карточку, яка продава
тиметься в усіх пошто
вих відділеннях і кіос
ках.

Карточка встановляє
ться в щілину автомата. 
На карточці магнітним 
способом записана зап
лачена при її покупці 
сума. Вартість розмови

автоматично вираховує
ться з цієї суми, а циф
ровий індикатор, вмонто
ваний в телефон, пока
зує, скільки грошей по 
трачено на розмову. Вар
тість залежить від три
валості і дальності зв’яз
ку. Після, як трубка 
повішена, телефон пове
ртає карточку, стерши 
на ній старий запис і 
записавши нову суму 
грошей, що зменшилась. 
Нова система покликана

покінчити з пошуками 
дрібної монети, якої по
трібно особливо багато• 
при міжміських перего
ворах. Крім того, припи
няється пограбування 
саксофонів, та й не зна 
добляться більш інкаса 
тори, які повинні періо
дично об’їжджати авто
мати і забирати виручку.
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