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Керівна роль КПРС як 
авангарду радянського 
народу визначена самою 
істор ією  нашої д ерж а 
ви, вона закр іплена Кон
ституцією  СРСР. О зб р о 
єна м арксистсько - ле
н інською  теор ією , пар
тія визначає генеральну 
перспективу розвитку 
суспільства, планомірне 
і всебічне вдосконален
ня соціал ізму.

Щ об  досягти постав
леної мети, необхідно, 
як в ідомо, створити в ід 
повідну матеріальну ба
зу, забезпечити найпов
ніш е задоволення ма
теріальних і духовних 
запитів ко ж н о ї людини. 
Цього м ож на добитися 
лише на основі високо 
еф ективної е коном іки .

Весь досвід  соц іал іс
тичного будівництва в 
нашій кра їн і свідчить: 
кер івництво народним 
господарством —  це 
серцевина всієї д іяль
ності партії і державі- 
Таке кер івництво особ
ливо важливе тепер, ко 
ли перед нашим наро
дом стоять величезної 
складності завдання. Су
часний етап —- істинно 
переломний у житті на
шої країни. «Сьогодні 
перш очергове завдання 
партії, всього народу
— р іш уче переламати 
несприятливі тенденції 
в розвитку економ іки» ,
— підкреслю ється у По
літичній, допов ід і ЦК 
КПРС XX VII з ’їзду пар
тії.

За 15 років  належить 
збільшити національний 
дохід  країни майже 
удвічі, підняти п р о д ук
тивність суспільної пра
ці у 2,3— 2,5 раза. А в 
результаті створити ви
робничий потенціал,
р вний за своїми мас
штабами нагром адж е
ному за всі попередні 
роки  Радянської владй.

Нове суспільство рос- 
іе  і розвивається не 
стихійно, а в результаті 
св ідомих зусиль народу, 
спрямованих його п о 
л ітичним авангардом. 
О тож  виростає значен
ня еф ективного пол і
тичного керівництва,
св ідом ого  впливу на хід 
прискорення. Цей вплив 
пронизує всі сфери на
ш ого життя — І п ідйом  
творчої активності мас, 
і ш ироке  залучення їх до 
управління виробниц
твом, державними і 
гром адським и справами, 
дальшу дем ократизац ію  
суспільства, і, звичайно, 
нашу економ ічн у  стра
тегію .

Нині стратегічний курс 
партії полягає в тому, 
щоб здійснити перехід  
до е ко н о м іки  вищ ої ор 
ган ізац ії і еф ективності 
з всебічно розвиненими 
продуктивними силами, 
зр ілим и соціал істични
ми виробничими в ід 
носинами, в ідлагодж е- 
ним господарським  м е
ханізмом.

Зрозум іло, що для ви
р іш ення такого  склад
ного ком плексу взаємо- 
пов язаних завдань по
тр ібн і зусилля усіх дер
жавних, господарських, 
науково - технічних о р 
ганів і орган ізац ій . А 
о б ’єднати ці зусилля 
м ож е  лише партія — 
авангард народу.

В. ВОРОНЕЦЬКИЙ.

Нещодавно ва колегії Мінвузу рес
публіки було відзначено, що наш ін
ститут в цілому готовий до виконання 
завдань, поставлених XXVII з’їздом 
КПРС перед вищою школою. Наш дос
від по комплектуванню інституту, під
готовці кадрів, організації науки тощо 
узагальнено і рекомендовано як кра
щий іншим технічним вузам України. 
Разом із тим справедливо вказано на 
недоліки, «вузькі» місця, котрі нашому 
колективу' належить якнайскоріше вип
равити.

По-новому, у світлі сучасних вимог 
оцінюючи власну діяльність, ми стави
мося до неї з самокритичних, об’єктив
них позицій, не захоплюючись надміру 
досягнутими успіхами.

XXVII з’їзд партії намітив перед ви
щою школою серйозні і відповідальні 
завдання по корінному поліпшенню яко
сті підготовки спеціалістів. Науково об
грунтована концепція прискорення со
ціально-економічного розвитку країни, 

якісного перетворення матеріально-тех
нічної бази народного господарства на 
основі впровадження досягнень науки і 
техніки, вдосконалення управління і гос
подарського механізму висувають прин
ципово нові вимоги до сфери освіти і 
науки.

Зараз по всій країні, в усіх галузях 
її життя йде корінна перебудова всієї 
роботи з метою прискореного розвитку 
нашого суспільства на шляху до|кому- 
ьізму. Став на шлях цієї перебудови і 
наш колектив. Не будемо зараз гово
рити про вже досягнуте. Воно очевид
не і відоме кожному. Давайте поведе
мо мову про найсуттєвіше — наші недо
ліки на початку перебудови, шляхи їх 
усунення.

Завершила свою роботу комісія, яка 
під керівництвом ректора перевірила ка- 
4)едри і структурні підрозділи інститу
ту. Результати її свідчать: іще не всі 
завідуючі кафедрами перебудувалися у 
своїй роботі, не всі приступили до ви
конання наказу по інституту від 6 бе
резня ц. р. про проведення огляду-кон- 
курсу на кращий підрозділ.

Ще не визначили конкретних напрям
ків своєї діяльності у світлі рішень пар
тійного з’їзду кафедри фізики, вищої 
математики, технології автоматизації 
машинобудування, опору матеріалів, те
орії механізмів і машин та деталей ма
шин, теоретичних основ радіотехніки,

НА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТТЯ*

іноземної мови, ряду кафед£ суспільних 
наук. Чітко не визначені і не спланова
ні вдосконалення таких важливих спря
мувань роботи, як інтенсифікація про
цесу навчання студентів на основі впро
вадження активних методів з обчислю
вальної техніки, технічних засобів нав
чання', Науково-дослідницької роботи 
студентів, перспективи розвитку матері
ально-технічної і лабораторної бази, 
розробка і видання підручників.

Доводиться з прикрістю констатувати, 
що окремі кафедри — теоретичних ос
нов радіотехніки, технології автоматиза
ції машинобудування, хімії не розвива
ються уже протягом ряду років. Ще є 
кафедри, чия лабораторна база, мето
дичне забезпечення застаріли і не від
повідають сучасним вимогам. Повільно 
проводиться технізація аудиторій, а це 
не дозволяє інтенсивно застосовувати 
технічні засоби навчання. Багато викла
дачів із року в рік не вдосконалюють 
своєї педагогічної і методичної майстер
ності, ^недостатньо займаються науко
вими дослідженнями з проблем вищої 
школи і з’являються на кафедрах лише 
для проведення занять.

Занепокоєння викликає той факт, що 
на ряді кафедр існує ще застаріла по
зиція очікування вказівок «згори», про
цес перебудови по-справжньому не роз
почався.

Днями з цього питання прийнято на
каз по інституту, яким деканів факуль
тетів та завідуючих кафедрами зобо- _ 
в’язано зосередити учбово-методичну 
роботу викладачів на поліпшенні яко- 
стП підготовки спеціалістів, оновленні 
змісту, вдосконаленні форм та методів 
навчання. Головну увагу слід звернути 
на широке використання в учбовому 
процесі ЕОМ,зміцнення ‘зв’язків н&в̂ - 

чання з наукою і виробництвом, розви
ток самостійної роботи студентів...

До 15 травня на засіданнях кафедр 
і рад факультетів мають бути визначені 
і затверджені конкретні заходи щодо 
перебудови навчальної, методичної, нау
кової та виховної роботи у світлі вимог 
XXVII з’їзду партії. Намічено ряд ін
ших завдань, втілення яких у життя до
поможе швидшій нашій перебудові згід
но з велінням часу.

М. СИНЕЛЬНИХ,
начальник учбового відділу інститу
ту.

Я к а  р е а к ц і я ?
V? НАШІЙ газеті 28 бе- 
3  резня було надруко

вано статтю «Щоб ко
жен день — цікаво», в 
якій, зокрема, йшлося 
про необхідність створен
ня культурно-політичного

на Близькому Сході.
Зараз усі навчальні 

групи факультету готу
ються до участі в кон
курсі художньої самоді
яльності. Проведено
буде також конкурс по
літичного плаката.

Комуністи визначають завдання
23 квітня відбулися загальноінститутські відкриті 

партійні збори. З доповіддю «Підсумки роботи XXVII 
з’їзду КПРС і завдання партійної організації інститу
ту, які випливають із його рішень» на Зборах виступив 
секретар парткому О. Д. Азаров.

Учасники зборів всебічно і принципово обговорили 
проблеми, які партійній організації належить виріши
ти, виконуючи накреслення партійного з’їзду — з’їзду 
перебудови. Збори ухвалили організаційно-політичні 
заходи гіо втіленню у життя рішень XXVII з’їзду КПРС.

Попрацювали по-ударному
Студенти, викладачі, спів

робітники інституту орга
нізовано і продуктивно про
вели комуністичний субот- 
ник, присвячений 116-им 
роковинам з дня народжен
ня В. І. Леніна.

А розпочався він мітин
гом, який відкрив секретар 
парткому О. Д. Азаров. Про 
славні патріотичні тради
ції «червоних субот», тру
довий ентузіазм, який па
нує нині всюди, творче на
тхнення, яке дав кожному 
із нас XXVII з’їзд КПРС, 
говорили на мітингу ректор 
інституту І. В. Кузьмін, за
відуючий кафедрою політич

ної економії Б. І. Понома- 
ренко, четвертокурсниця 
машинобудівного факу
льтету Людмила Іваха.

Після мітингу всі друж
но взялися до роботи. Кі
лька груп студентів енер
гетичного факультету і фа
культету автоматики та 
мікроелектроніки працюва
ли на об’єктах головного 
учбового корпусу, інже
нерно - будівельного та ма
шинобудівного факуль
тетів — на стадіоні «Олімп». 
Решта учасників суботни- 
ка працювали на своїх міс
цях, наводили лад в кабі
нетах, аудиторіях, лабора
торіях тощо.

Бігова доріжка чекає всіх!
У неділю 27 квітня по всій країні проводиться все

союзний масовий весняний забіг. Участь у цьому оздо- 
ровлювально-фізкультурному заході повинен узяти ко
жен із нас. Збір колективу інституту в лісопарку о 
9.30. Першими на бігову доріжку о десятій годині ранку 
виходять студенти і викладачі енергетичного факульте
ту. Дистанція для жінок — 1 км., для чоловіків — 5 км.

Бігова доріжка чекає вас!

Примножувати свій 
внесок у прискорення на
уково-технічного прогре
су для студентів значить 
підвищувати якість сво
їх знань, оволодівати 
наукою, готувати себе 
до серйозної роботи в 
майбутньому. У перєбу- 
довний період в інсти
туті намічається піднес
ти рівень технічного ос
нащення учбових лабо
раторій, поліпшити під
готовку, виховання і ви
користання спеціалістів. 
На кафедрах чимало 

робиться для того, щоб 
прискорити цей процес, 
забезпечити належне 
проведення лекцій, ак
тивізувати лабораторні 
заняття, як це, наприк
лад, здійснюється на ра
діотехнічному факуль
теті.

Фото Р. Кутькова.

ЯК м и  ПЕРЕБУДОВУЄМОСЯ

До вищої 
організації 

і ефективності

 центру в гуртожитку №
4.    

Як повідомив редакцію 
заступник секретаря 
партбюро інженерно-бу- 

1 дівельното факультету С. 
Набойщиков, культурно- 
політичний центр уже 

І створено. 12 квітня тут 
було проведено перший 
масовий захід — вечір, 
присвячений Дню кос

монавтики. Намічено 
провести ряд зустрічей з 
цікавими людьми. Так, 

найближчим часом відбу
деться зустріч з студен
тами - іноземцями — ко
лишніми учасниками во
єнних подій у трьох га
рячих точках планети — 
В’єтнамі, Афганістані і
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ІНЖЕНЕР — ЦЕ ПРЕСТИЖНО

Минулорічна Постанова 
ЦК КПРС, Ради Міністрі! 
СРСР і ВЦРПС «Про вдо
сконалення оплати праці на
укових працівників, конст
рукторів і технологів про
мисловості» так і визначи
ла: необхідно «підвищува
ти престижність праці тво
рців нової техніки і техно
логії, постійно піклуватися 
нро покращення умов їх
ньої праці, побуту і відпо
чинку». Це один із найва
жливіших факторів, які до
помагають здійснити широ
ке впровадження найбільш 
прогресивних технологічних 
процесів і гнучких вироб
ництв, котрі дозволяють 
оперативно перебудовува
тися на випуск нової про
дукції і дають найбільший 
економічний та соціальний 
ефект.

Але все це потребує і 
певної віддачі з боку само
го інженера. Вірніше, не 
стільки віддачі, скільки, як 
велить час, — перебудови.
І в першу чергу психологіч
ної. Інженер повинен бути 
на гребені хвилі сучасних 
науково - технічних знань, 
а то й навіть попереду.

Якщо звернутися до іс
торії, то можна зауважити, 
що слово «інженер» має 
своєрідне глибоке значення. 
Ввіажають, що запозичене 

воно ще у XVII столітті з 
німецької мови, а до неї у 
:вою чергу перейшло з фра
нцузької. Базою ж понят
тя «інженер» було латин
ське слово «інгеніум», що 
означало «розум», «здіб-

портрет такого Інженера 
виписаний на сторінках йо
го романів «Студенти» та 
«Інженери». Ми бачимо об* 
раз спеціаліста, який зай
няв гідне, важливе місце в 
суспільстві. Думки героїв 

цих романів просякнуті гли
боким розумінням проблем: 

«У нашій інженерній спра
ві все так тісно пов’язане 
одне з іншим, що одна по
милка де-небудь тягне за 
собою нагромадження по
милок, часто невиправних, 
і вся сила у трьох речах: 
у працездатності, точності і 
чесності...

Головні правила в нашо
му ділі: за незнання не 
б’ють, але за приховування 
свого незнання — б’ютд і 
геть виганяють з діла. Нез
наючого навчити неважко, 
але... котрий каже, — знаю, 
а сам не знає, загублює без
поворотно справу».

Гордістю за свою профе
сію і за її престиж спов
нені слова Інженера-героя: 

«Без сумніву, в інженера 
поле зору більше, мабуть, 
ніж у інших спеціалістів. 
Так, очевидно, що і в рс 
зумовому відношенні інже
нери являють із себе вели
ку силу».

«Який освічений,—палко 
мовить одна із героїнь ро
ману «Інженери» —Тепер 
я тільки розумію, що таке 
інженери... Такий привіт
ний, простий, все розумію
чий. Ось це мій ідеал ро
сійської освіченої людини».

ОГЛЯДАЧ.

На знімку: студенти радіотехнічного факультету па лабораторних заняттях з технічної електродинаміки.
Фото Р. Кутькова.

Студенти «сірі» це ті, ко
го не цікавить, що своє но
ве вони внесуть у майбут
ню професію. І в інститут 
вони прийшли не за покли
канням.

А студентські роки — ро
ки напружених буднів, ціка
вої громадської роботи, ак
тивного відпочинку в колі 
однодумців.

Коли працюєш самостій
но над книгою, займаєшся 
продуктивно, — відчуваєш 
внутрішнє задоволення від 
навчання. Навчання — го
ловне, чим повинен займа
тися студент, інакше на
віщо було поступати в ін
ститут? Займати чуже- міс
це?

О. НЕЛЮБА, 
другий курс інженерно- 
будівельного факульте
ту.
Студенти «сірі» — люди, 

які .поступили в інститут, 
аби лиш де-небудь вчитися.

-ТРИБУНА ДЛЯ ВСІХ

Хто вони, на вашу думку, так звані «сірі» студенти? 
Чому з’являються в нашому середовищі? Поступили 
в інститут, не осмисливши тонкощів майбутньої профе
сії? Вчитися їм нудно? Але хіба студентські роки — 
це прогулянка?

Ці та багато інших запитань виникають, коли бачиш, 
як окремі наші ровесники погано ставляться до голов
ної своєї роботи — навчання. Подумайте про це, вис- 
ловіться відверто І щиро. Як, ви гадаєте, можна боро
тися з цим явищем?

Про свою майбутню спе
ціальність вони не маюдь 
анінайменшої уяви, або ж 
уявляють все у далекому 
майбутньому. їхнє головне 
прагнення — одержати ви

щу освіту, причому будь- 
яку, аби тільки вищу.

Є й така група «сірих» 
студентів, котрі поступили в 
інститут, щоб веселіше про
водити час, вирватися з-під

опікування батьків. Ясно, 
що навчання, громадське 
життя для них завжди щось 
другорядне* /неціїкавд \х-> 

нє погане навчання у пе
ршу чергу пов’язане із 

небажанням вчитися.
Головне завдання дека

нату, комітету комсомолу 
полягає в тому, щоб «роз
ворушити» таких студен

тів, показати їм престиж 
майбутньої ,професії, при

щепити потяг до навчання, 
до активної участі в грома
дському житті інституту. 
Треба частіше доручати їм 
(а не тільки активістам) 
організацію різноманітних 
заходів, вечорів тощо. Хай 
вони відчують свою відпові
дальність в колективі, від
чують, що вчитися погано 
— це неприпустимий вчи
нок.

В. СКАЧКО, 
перший курс енергети
чного факультету.

ШЕФСЬКА ДОПОМОГА СЕЛУ-------

До початку трудово
го семестру ще далеко, 
але студентські загони 
інституту, вже включили
ся у його програму. 
Все частіше їх бійців 
можна побачити в се
лах області: юнаки та 
дівчата надають під
шефним господарствам 
допомогу у зведенні різ
номанітних будівельних 
об’єктів, у ремонтних 
роботах.

Так, загін ;«Комсомо- 
лець» уже двічі побував 
з такою метою в селах 
Тростянецького, а загін 
«Каскад» — Гайсинсько- 
го районів. Найближ
чим часом у Шляховій

Бершадського району 
побувають бійці «Елек
трона», загін «Сатурн» 
виконуватиме будівельні 
роботи у Тульчинській 
школі-інтернаті.

Не забувають своїх 
підшефних сіл і учасни
ки інститутської ху
дожньої самодіяльності. 
З великим інтересом 
трудівники села Медів- 
ка Оратівського району 
зустрічали нещодавно 
виступи ансамблю баль
ного танцю, читців і спі
ваків нашого інституту.

К. ЗАПАЙЩИКОВ, 
заступник секрета
ря інститутського ко
мітету ЛКСМУ.

СВІТ НАВКОЛО НАС

„Розумне метро*
Випробування його 

розпочнуться у Ф р а н ц ії 
нин іш нього року. Проект 
«Арамі», над яким ко н 
структори працю ю ть уж е 
десять років , передба
чає, що таке метро скла
датиметься з маленьких 
вагонів на 10 сидячих 
м ісць кож ен. І перевози
тимуть вони пасажирів 
до потрібних кож ном у 
персонально дільниць 
без пересадок і зупинок 
на численних станціях.

Ф ірм а  «Арамі» опра
цювала керовані елек

тр о н ікою  з ’єднання, ко 
трі дозволяю ть дотри
муватися 30-сантиметро-

вої дистанції м іж  ва
гончикам и. На р о з ’їздах 
вагончики будуть самі 
вибирати потр ібну д о 
рогу  у_ будь-яком у за
даному напрямку.

Випробування прохо
дитимуть на 1200-метро- 
вій експериментальній 
кол ії. У 1990 роц і їх бу
де проведено на одній 
із п ідзем них трас у Па
риж і, а через десять 

років  «розумне» метро 
планується здати.в  е к
сплуатацію. Воно д опо 
м ож е  частково р о з 
вантажити традиційний 

метрополітен.

Цифри і музика
ДЕЙТ —  ця нова тех

нологія  запису звуку на 
магн ітну плівку, як га
дають, незабаром заво
ює світ. Базується вона 
на використанні для за
пису і відтворення зву
ку циф рової техніки. 
На стандартній касеті 
м ож на буде заф іксува
ти к ільканадцятигодин- 
ну м узичну програм у.

Технологія ДЕЙТ, опра
цьована в Японії, має 
два варіанти: Р —  ДЕЙТ 
і С—  ДЕЙТ. Перший із 
них використовує техні
ку відео: рухома го 
лівка тут влаштована під 
кутом  до м агн ітно ї стр іч
ки. П риб ічником  цього 
варіанту, який має ще 
назву «вІдео-8», є в ідо 
ма ф ірма «Соні». У

д ругом у ж  варіанті го 
лівка нерухома і здатна 
на одній стороні стр іч
ки зареєструвати аж 22 
о кр е м і звуков і д о р іж ки .

Виробництво м агн іто 
фонів ДЕЙІ м ож на почи
нати вже зараз. О днак 
японські ф ірми виріш и
ли накласти на нову тех
нологію  ембарго до тих 
пір, поки не будуть про 
дані існую чі запаси ма
гн ітоф онів звичайних. 
Спеціалісти вважають, що 
ця заборона триватиме 
недовго. Не так давно 
ф ірма «Соні» вже почала 
рекламувати «відео-8»,

А. ПЕТРЕНКО, 
(За матеріалами за
рубіжної преси).

СМІХОФРАЗОТРОН

ІЗ СТУДЕНТСЬКОГО СЛОВНИКА
Сесія — час, коли екзаменатори виходять з себе, а 

студенти шукають виходу.
Екзамен — очна ставка з професором.

Шпаргалка — короткий тлумачний довідник із зовсім 
Невідомих питань.

Двійка — роздвоєність поглядів екзаменатора і сту
дента.

Переекзаменовка — студентські курси підвищення 
кваліфікації.

* Ю. МОСТОВИЙ.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

«За инжерньїе кадрьі» — орган парткома, ректора та. профкомов, комитета ЛКСМУ Винницкого полите хнического института. 
Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі: м. Він ниця, вул. Київська, 4. 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 4-74-17 (міський), 2-68 (внутрішній)
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ність», «природну схиль 
ність», «проникливість». Е 
повсякденній сучасній уяв
«інженер» перекладається 
як «винахідник», а сучас
ний тлумачний словник ще 
більш простий і лаконічний: 
«Інженер — спеціаліст з 
вищою технічною освітою».

Хіба не бачимо деяку дво
якість у нинішньому вжи
ванні цього поняття? «Ін
женер» — це і показник 
освіти, і в той же час ха
рактеристика мислення ЛЮї 
дини, її здібностей. Ми час

то пам’ятаємо лише про 
перше і забуваємо про дру
ге — саме поняття пере
творюється поступово в яр
лик, який означає скоріше 
посаду, котру людина зай
має, ніж психологічний тип 
людини, яка спрямовує свої 
здібності на творчість. Ін
женер,, мабуть, як і педа
гог, — це насамперед пок
ликання, а потім уже, зви
чайно, професія.

Звісно, не можна порів
нювати інженера, скажімо, 
початку століття, 20-х ро
ків і нинішнього. Різні епо
хи, інші завдання, та й лю
ди інші. Але все ж є спі
льний, можна сказати, куль

турно-історичний аспект, 
пов’язаний із роллю і ста
новищем інженера в сус

пільстві.
Давайте погортаємо ро

мани М. Г. Гаріна — Ми- 
хайловського, майстра пера, 
будівника Великої Сибірсь
кої магістралі. Сам інженер, 
він глибоко і всебічно роз-* 
крив «душу інженера» — 
свого сучасника. Яскравий

/"ч ТОРІНКИ нашої пре- 
си не випадково відда

ються нині статтям, поле
мічним заміткам, листам, 
пов’язаним із проблемою 
«сучасний інженер». Таке 
«проривання» теми на все- 
загальне обговорення стало 
неминучим, це наслідок на
уково-технічного прогресу, 

його темпів, інтенсифікації, 
його реальних результатів.

У Політичній доповіді 
ЦК КПРС XXVII з’їзду па
ртії сказано прямо: «Інтере
си суспільства вимагають 

підвищення престижності ін
женерної праці».

Престиж інженера — про
фесії ,звання і покликання 
— за останні роки значно 
підупав. Квітневий (1985 р.) 
Пленум ЦК КПРС відзна
чав: «...не можна визнати 
нормальним пониження пре
стижу інженерної праці. Тут 
не все гаразд, ми повинні 
підняти роль і авторитет 

майстрів, інженерів, кон- , 
еігрукторів, технологів/..».'. : 

Більшість полемізуючих 
відзначають такі «больові ; 
точки» проблеми: необхідно 
надати більше ініціативи ] 
інженеру, розглядати його ; 
діяльність по реальних ре
зультатах праці і впровад
женню розробок у вироб
ництво; забезпечити його 1 
всіма необхідними, засоба- ( 
ми для нормальної роботи; 
більше стимулювати твор- 1 
чу інженерну думку, збіль- | 
шувати застосування но- ( 
вих важливих розробок, 1 
щедріше матеріально заохо
чувати інженерів і їхні ( 
запровадження. 

25 квітня 1986 року*

ХТО ВИНЕН
— Чому ти запізнюєшся на роботу?
— Тому що пізно виходжу з дому.

— А чому ти пізно виходиш з дому?
— Тому що пізно прокидаюсь.
— А чому ти пізно прокидаєшся?

— Тому що пізно лягаю спати.
— А чому ти піз^о лягаєш спати?
— Тому що пізно приходжу додому.
— а  чому ти пізно приходиш додому?
— Тому що затримуюсь після роботи.
— А чому ти затримуєшся після роботи/*
— Тому що мене розбирають на зборах.
— А чому іебе розбирають на зборах?
— тому що я запізнююсь на роботу.
—- А чому ТИ... (ДИВ. з початку),

К. МЕЛІХАН, 
інженер.


