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РО З К Л А Д роботи вищих учбових
закладів
країни заголовним рядком
увійшла перебудова,
Вона
зачепила всі сторони вузів
ського життя. А ле центра
льна ф ігура перетворень—
студент, па майбутніх спе
ціалістів повинне
вагомо
і змістовно
«працювати»
слово на лекціях, а години
семінарів принесуть їм д о 
свід самостійного мислен
ня. Д ослідж ення, в яких во
ни беруть участь разом із
викладачами,
покликані
служити їм школою нова
торства, проф есійної май
стерності.
Успіхів у перебудові ро
боти вузу можна добитися
лиш при свідомій участі в
ній самих вихованців
ін
ститутів, їх
зацікавленому
ставленні до навчання... О д
на із найважливіших вимог
перебудови у том у,
щоб
майбутні спеціалісти спов
на оволодівали мистецтвом
самостійно знаходити і на
громаджувати необхідні їм
відомості і дані, вміло роз
порядж атися ними. На д о 
помогу молодим у
наші
дні все частіше приходить
інформаційна і електроннообчислювальна техніка...
Давно зауважено,
що
«штучна», індивідуальна під*
готоака спеціалістів вдаєть
ся там, де вона опирається
на друж ну, узгодж ену ро
боту студентського колек
тиву. У кожному вузі сьо
*

СЬОГОДНІ ТИ СТУДЕНТ...
годні можна знайти акаде
мічні групи, котрі помітно
сильніші від інших у нав
чанні, дослідницькій роботі,
виділяються інтересом ' до
гром адського життя, праг
ненням більше знати, бачи
ти. Вся справа тут в особ
ливому м ікроклім аті справ
ж ньої товариськості, готов
ності не на словах, а ка д і
лі прийти на допом огу.
А якщо такого м ікр о клі
мату нема, «виховна робо
та» ведеться
формально,
за вказівками і підказуван
ням кураторів, а «взаємо
виручка» зводиться до вигородж ення неретельних у
навчанні. Тут партійні ко
мітети, комсомольські, про

фспілкові організації пови
нні серйозно
задуматися.
Треба більш уважно
при
дивлятися до живого до с
віду кращих
академічних
груп, вчити на цьому до с
віді інших,
підтримувати
ділову ініціативу ватажків,
які користуються
повагою
серед молоді.
С тудентські роки — час
ідейного,
гром адського і
духовного становлення май
бутнього спеціаліста. Патрі
отизм, вірність ідеалам на
шого суспільства,
щирість,
чесність, гуманність — пре
красні і дорогоцінні якості,
котрі завжди
відзначали
радянського інтелігента у
його служінні Вітчизні. Бра

ти участь у їх формуванні
— почесний обов’ язок КО
ЖНОГО комуніста вищої шко
ли, але особливий запит —
з викладачів каф едр
сус
пільних наук...
На каф едрах суспільних
дисциплін нерідкі ще випа
дки формального, начот
ницького підходу до викла
дання, відзначалося на Все
союзній нараді суспільств
вознавців. Особливо
нес
терпно, коли студенти ста
ють свідками, а то й спів
учасниками розколу чи гр у
півщини м іж
викладачами,
зведення між ними особи
стих рахунків. Парткоми ін
ститутів і університетів, м іс
цеві партійні органи зобо

ло згадую ть свій студент
ський дім — гуртож иток.
Хай в ньому буває тіснува
то, гамірно, але він дає і
час для зосередж ених за
нять, і чуйного сп івбесід
ника, і відчуття власної зна
чущ ості. Однак і раніш е, і
тепер, в студентські гурто
житки проникає дух казенності. У
якості
вечірніх
«дядечків» сюди стали при
значати чергових виклада
чів, студентське життя зарегульоване
численними,
часто надуманими правила
ми та інструкціями. Розш и
рюючи студентське
сам о
врядування, М інвузу СРСР
треба твердо сказати: го
ловним господарем у сво
єму дом і, зі всіма правами
і відповідальністю , що звід
си випливають,
повинна
стати сама молодь.
Ш видко пролинуть роки,
насичені навчанням, р о зду
мами, працею і щедрими
на витівку
студентськими
веселощами- 'С ьогодні ти
— студент, завтра — спеці
аліст. Хай же кожен із ву
зівських випускників, о гля
даючись на роки свого нав
чання,
змож е
пишатися
тим, що був співавтором ве
ликої і складної справи —
перебудови вищої школи.
І це співавторство допом о
же йому успіш ніш е вико
нувати плани народу, плани
партії.
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«Правди» від 7 груд
ня ц. р.|.

СКОРО СЕСІЯ

СОЛИДАРНОСТЬ
С ПАЛЕСТИНОЙ

Грудень — поріг ЗИМОВОЇ
екзаменаційної сесії,
час
заліків. Для багатьох на
ших юнаків та дівчат наб
лижається перша в їхньому
житті інститутська
сесія,
отож із зрозумілим хвилю
ванням чекають вони її.
Цей знімок зроблено
у
групі першокурсників, яйі
обрали спеціальність «про
мислове та цивільне будів
ництво». Заняття з
крес
лення зі студентами А. Павловським, О. Білоконь,
І.
Дзигаленко, І. Бевз та Л.
Конопко веде доцент О. М.
Кузьмін.
Фото Р. Кутькова.

СИЛУ І ЗДОРОВ'Я-КОЖНОМУ
Коли запитати ледь не
кожного стрічного: «Що
ви знаєте про ф ізк ул ь 
туру?», відповідь найча
стіш е почуєте тр аф ар ет
но загальну:
«Заняття
ф ізкультуро ю допом ага
ють зміцнювати здоро
в’ я». А коли ще запи
тати, який вид
занять,
залежно від віку і стану
здо ро в’ я, д ля них най
більш корисний,—то бі
льшість наших співроз
мовників опиняться
у
складному
становищі*
Практика показує, як не
дивно, що навіть справ
жні прибічники здоро
вого способу життя не
знають, з чого почина
ти, що і як треба роби
ти,, аби з користю для
здо ро в’ я провести своє
дозвілля.
У р о зв’ язанні цієї ва
жливої проблеми вели
ку роль можуть відігр а
ти клуби любителів ф і
зичної культури, які за
раз створю ю ться в кра
їні. Певний досвід наг
ромадили і клуби люби
телів бігу (КЛБ), створе
ні дещ о раніше. Одним
із перших таких серед
вузів країни став
КЛБ
«Ю вентус»,
організова
ний 1977 року к аф ед
рою фізвиховання нашо
го
інституту.
Д о св ід
«Ю вентуса» зараз широ
ко використовується
в
багатьох колективах ву
зів республіки, країни.

в’ язані давати безком про
місну оцінку таким
ф ак
там.
П ідсумком виховання спе
ціаліста в стінах учбового
закладу служить його го
товність добросовісно,
з
повною віддачею сил тр у
дитись. Д есятки тисяч ви
пускників вузів охоче від
правляються на будови
і
підприємства БАМ у, З а хід 
ного Сибіру, Крайньої Пів
ночі, у сільські школи та
лікарні. А ле як
пояснити
факт, що у Вірм енії, Гр у зії,
на Україні за роки минулої
п’ ятирічки до місць приз
начення не прибули десят
ки тисяч випускників!...
Багато випускників
теп

Робота КЛБ по ство
ренню методики органі
зації та проведення за
нять, лекційна пропаган
да дали свої результати.
Через клуб, образно ка
жучи, пройшли вже по
над 400 чол., котрі оде
ржали тут необхідні знан
ня із самостійних занять,
реком ендації. В «Ювентусі» з ’ явилися
власні
традиції проведення ве
чорів відпочинку, пробіГІВ, виїздів і зустрічей з
іншими КЛБ.
С еред активних його
членів — ректор інсти
туту І. В. Кузьмін, про
ректори В. С. Осадчук,
О. І. Тарануха, зав. ка
ф едрою вищої м атем а
тики Ю . І. Волков, ін
женери Р. І.
Кутьков,
А. І. Ковтанюк, аспіран
ти О лег Прокопчук, Ва
лерій Панібратський, сп е
ціалісти ряду вінницьких
підприємств Д. Д. Александров, І. А . Коломієць, М. С. Безродний та
багато інших. Вони по
стійно беруть участь у
масових агітаційних пробігах, присвячених виз
начним датам, у військо
во - патріотичних захо
дах.
Щ о цікаво —
серед
активістів клубу значно
знизилися випадки зах
ворювань, багато з них
позбавилися
головних
болів. С еред них немає
жодного курця, а ті, хто

раніше палив
тютюн,
відмовилися од ш кідли
вої звички. Куріння
і
заняття фізичною куль
турою несумісні — це
зрозум ів кожен, хто при
єднався до регулярних
занять.
У рішенні клубної ра
ди є й такі рядки* «Ко
жен член КЛБ повинен
взяти активну участь у
пропаганді та р о з’ яснен
ні документів партії
і
уряду по боротьбі з пи
яцтвом та алкоголізм ом.
Зобов’ язаний не тільки
бути активним
пропа
гандистом
здорового
способу життя, але
й
вживати усіх
заходів,
щоб це стало
нормою
життя в с ім ’ї, в тр уд о 
вому колективі, де
він
працює».
З ініціативи
членів
КЛБ в нашому колекти
ві народилася нова тра
диція утвердж ення тве
резого, здорового спо
собу життя, проведення
дозвілля —
новорічне
спортивне свято-пробіг.
Свято набирає все біль
шої популярності не т і
льки в інституті, але й
серед населення міста.
Воно збирає
численні
сім ’ї, взяти
участь
у
ньому приходять
діти,
батьки, д ід усі та бабусі.
Святково
прикрашений
стадіон, освітлення, му
зика, свіж е морозне по
вітря — все це сприяє

особливій, піднесеній ат
м осф ері
згуртованості,
атмосф ері справжнього
колективного свята.
Очікуємо, що черго
вий новорічний
пробіг
стане
ще
масовішим.
Програма
спортивної
зустрічі Нового року ці
кава і доступна кожно
му. її умова: в
році,
що відходить, треба по
долати бігом, поєднан
ням бігу з ходьбою чи
просто ходьбою дистан
цію, яка рівняється 1986
метрам, а в Новому ро
ці — 1987 метрам. Це і
символічний
атрибут
свята, і чудовий стимул
для того, щоб у Ново
му році регулярно зай
матися ф ізкультуро ю
і
спортом,
зміцнювати
свої сили та здо ро в’ я.
Учасники свята
зм о
жуть пригоститися гаря
чим чаєм і печивом, по
кататися на санках (д і
тей кататимуть Д ід М о
роз та Снігуронька), ко
лективно проглянути но
ворічну телевізійну про
граму. А на заверш ен
ня кожен отримає м а
льовниче
посвідчення
про участь у спортив
ноМу Новоріччі.
Я. КУЛИК,
доцент, зав. кафед
рою фізвиховання.
В. ОЛІЙНИК,
старший викладач.

Уж е 36 лет прош ло с тех
пор, как ООН приняла ре
шение о создании независи
мого государства Палести
на. И на протяж ении всего
этого времени народ Палес
тины не имеет своей роди
ны , ги бн ут ты сячи лю дей ,
льется кровь детей, женщин,
стариков.
Солидарности с палестин
ским народом был посвящен
вечер, состоявшийся в акто
вом зале нашего института.
Присутствовали на нем со
ветские студенты, студенты
и з А ф р и ки , К убы , И н ди и ,
преподаватели. .

С теплы м и, сердечны м и
словами обратился к палес
тинским студентам и. о. дека
на факультета вычислитель
ной техники Ю. С. Данилюк.
Чувства солидарности с ни
м и вы р ази ли студ ен ты и з
-Индии и Иордании. От име
ни комсомольских организа
ций политехнического и ме
ди ци нского и нсти тутов н а
вечере вы ступил зам ести
тел ь секретаря к ом и тета
ЛКСМУ нашего института А.
Сухарев. Вечер завершил ся
интернациональны м кон
цертом художественной са
модеятельности.

ПАМЯТИ САМОРН МАШЕЛА
Митинг, посвященный па
мяти Саморы Машела, уст
роили студенты М озамбик'
ского землячества. Он сос
тоялся в одном из общежи
тий Винницкого мединсти
тута. В нем приняли учас
ти е т а к ж е п р ед ст а в и т ел и
н а ш е го в у з а -ст у д е н ты и з
многих стран Африки.
С сооб щ ен и ем о ж и зн и ,
деятельности и гибели пре
зидента Мозамбика высту
пил студент группы 2 ЭВМ 86 Ниока Жозе Арманду.
Учащ иеся из М озамбика,
Замбии, Анголы, Эфиопии
подчеркивали значение дея
тельности президента М а
шела, который вел неприми
римую борьбу против апар
теида Ю АР, за освобож де
ни е Н ам иби и и всех стран
Ю га Африки, чего не мог
ли простить ему империа
листы
.Самора Машел — не пер
вая ж ертва этой борьбы .
П о д л о б ы л и уб и ты так ж е
П атрис Л умумба, Ам елкар
Кабрал.

Но эти убийства, заверя
ли уч астн и ки м и ти н га, н е
ослабят ф ронт борьбы на
р о д о в А ф р и к и , н е п о сею т
паники в его рядах. Гибель
Сам оры М аш ела зовет
к бди тельн ости , ещ е более
геенбму сплочению интерна
ционального строя борцов за
полную свободу аф рикан
ского континента.
Как знамя свободы
и знамя борьбы,
Звучало то имя
в селеньях страны.
Вся Африка знала:
Самора Машел
Ведет свой народ
по пути перемен.
Он верил, что солнце
врагам не отнять:
Нельзя же заставить
все реки течь вспять.
Сплотил он народы
вокруг ФРЕЛИМа,
И память о нем
будет вечно жива.

□ 26 — 27 грудня
у
Вінниці проходить
третя
обласна конференція моло
дих вчених та спеціалістів,
участь у якій візьмуть бі
льше 500 делегатів.
□ Цікаві технічні новин
ки будуть представлені на
обласній виставці науково-

технічної творчості молоді,
яка відкривається 20 груд
ня.

Б. ЗЕМ Л ЯКО В,

доцент кафедры теоре
тической механики.

□ Триває XII Всесоюз
ний конкурс
студентських
робіт із суспільних наук, іс
торії ВЛКСМ і міжнарод
ного молодіжного руху.

ш«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

% етор.

«До р ів н я н о в и х

19 грудня 1986 року.
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ЛИСТОПАДІ ц.
р . | |ми, народні контролери іс- A. А. Козлова, Б. С. Рога- місіями парткому, товарись
Верховна Рада СРСР,І Ітотно підвищили свою ви- льського та багатьох інших. кими судами, ДНД, комісі
заслухавши питання
про; І могливість до проректорів /""А ДНАК істотної перебу- ями по боротьбі за здоро
діяльність Комітету народ і О. І. Таранухщ В. Д. Све- ^ дови і різкої активіза вий побут, з пияцтвом. Не
ного контролю СРСР і ко ! рдлова, В.
С. Осадчука, ції вимагає діяльність на треба уникати, а, навпаки,
місій законодавчих пропо Б. І. Мокіна, до відповіда родних контролерів, очолю практикувати перевірки спі
зицій Ради Союзу та Ради льних службових осіб — ваних В. А. Климчуком і льно з органами фінінспекНаціональностей, прийняла головного бухгалтера 3. М. B. П. Кожем’яко.
Поки Ції, банків, міліції, проку
відповідну постанову. Така Знатнової, начальника на що мало активності вияв ратури.
Особливо
коли
форма звітності встановле уково-дослідного
сектора ляють народні контролери йдеться про випадки повто
обчислюваль рних порушень. А у нас
на нашою Конституцією, і А. М. Зарічного, керівників факультету
випливає із Закону про на підрозділів
адміністратив ної техніки, яких ючолює ряд порушень стали вже
родний контроль, і Практич но-господарської частини.
В. В. Байко,
інженерно- системними. Так, при будьно Комітет НК СРСР звіту
вав перед усією країною в
особі депутатів Верховної
Ради СРСР. Звіт народних
контролерів перед усім на
родом — це вимога і прояв
підвищеної уваги партії до
діяльності цієї громадської
організації.
МАТЕРІАЛИ ПІДГОТОВЛЕНІ КОЛЕКТИ ВНИМ КОРЕСПОНДЕНТОМ ГАЗЕТИ —
ГОЛОВНОЮ ГРУПОЮ Н К ІНСТИТУТУ
Роль народних дозорців,
підвищення їхньої
бойовитоеті були чітко визначе
факультету якій черговій перевірці ви
Народні контролери го будівельного
ні квітневим (1985 р.) Пле
нумом ЦК* КПРС, сформу ловної групи посилили ро (В. П. Загреба), АУП (М. В. являється то одне, то інше
льовані' в рішеннях XXVII боту і по дотриманню слу Архипов), кафедр суспіль* порушення правил торгівлі
з’їзду партії і от зараз іще жбовими особами соціаліс них наук (А. П. Сем’ячко). в буфетах чи їдальнях. Не
перебудовують все гаразд у штатно-фінан
Більш Повільно
раз підсилені
Верховною тичної законності.
Радою країни. Про ці зав наступальними стали захо роботу народні контролери сових справах, є немало по
дання на сучасному етапі ди впливу на тих, хто зло радіотехнічного факульте рушень трудової та догові
рної дисципліни, стали ви
і йшла грунтовна розмова вживає службовим стано ту.
Ми вправі
сподіватися, являтися факти зловживан
на загальних зборах народ вищем. Це видно із партій
накладених іцо партійні організації за ня службовим становищем
них контролерів
головної них стягнень,
групи 28 листопада. З допо на окремих керівників. На слухають, як ці комуністи з метою одержання нетру
КПРС дових доходів. Є особи, які
стали виконують Статут
віддю на них виступив за кази по інституту
ступник голови Ленінського більш чітко визначати сту і дане їм партійне доручен лиш рахуються сумісника
районного
комітету
НК пінь вини і заходи впливу, ня. Бюро головної групи ми, а реального внеску в на
В. П. Бойко.
більшу гласність отримали НК вважає за
необхідне уково-дослідну роботу 'не
Як відомо, останнього ча факти порушень через пресу звернутися через газету до вносять, зате в касі, не со
колективів. всіх секретарів партбюро з ромлячись, отримують пра
су дещо активізувалася і та на зборах
посилилась наступальна, ці Поступово декотрі товари проханням- запланувати за ктично незароблені гроші.
Ми тільки почали пере
леспрямована робота наро ші, які допускали окремі гальні збори колективів і
дних контролерів. Це від порушення, стали розуміти, заслухати на них звіти го будовуватись у своїй діяль
бивається, зокрема, у зро що, як у народі мовиться, лів груп НК та окремих на ності. Треба відверто виз
стаючій активності наших «не той друг, хто медом родних контролерів про те, нати, що постійного, дієво
викладачів, співробітників маже, а той, хто правду в як вони виконують повно го, повсюдного народного
важення і накази колекти контролю за якістю робо
і студентів при вирішенні очі каже».
Багато народних контро вів, котрі їх обирали. Збо ти в учбовому, науковому
питань життя та діяльнос
ті колективу, використанні лерів стали активніше і смі ри такі треба провести у чи виробничому підрозділі
ними обов’язку і права пе ливіше працювати. До та грудні - січні, а потім — в нас іще нема. Зовсім не
реживати, боротися за гро ких можна віднести В. М. у травні-червні наступного достатньо питаємо за вико
мадські справи, опираючись Кичака, В. І. Салімовсько- року. А надалі практикува нання, а особливо зрив ви
конання завдань по науко
на демократичні засади здо го, В. В Савуляка, В. І. ти звіти двічі на рік.
Серйозного
поліпшення во-технічному прогресу. Наш
І. Г. Федіна,
рової критики та самокри Шолохова,
з колектив, як то говориться,
тики, принциповості у ви А. М. Тхорівського, Б. Г. вимагає взаємодія НК
Кудріна, А. А. Львова, А. Б. депутатською групою, з ко прогримів на всю область
живанні недоліків.
обласним
І ґ ОРИСТУЮЧИСЬ нада. Самойлюка, В. І. Татарин- мсомольською та профспіл після перевірки
ними ^Законом права- цева, М. Ф. Новокрещенова, ковими організаціями, ко- комітетом НК.
у
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Група народних контро
лерів
адміністративно-гос
подарської частини у трав
ні цього року через «Стенд
гласності» критикувала спо
рудження фонтану, яке не
помірно затягнулось. У еерпні-вересні цей же крити
чний матеріал з'являється
на «Стенді гласності» вже
головної групи НК.
І що ж? 25 жовтня бю
ро головної групи змуше
не було надіслати
такий
сигнал проректору по уч

ФОНТАНОМ
бовій роботі В. Д. Сверд
лову: «Реакції на цю кри
тику з Вашого боку й досі
немає».
Аж недавно надійшла від
повідь проректора про те, що
Інститутом укладений дого
вір від 11 вересня з Худ
фондом І в даний час ве
дуться проектні роботи...
Залишається сподіватись,
що Історія з фонтаном колись-таки знайде своє за
вершення. Дуже вже роз
тягнулася вона.

.4М 1Ш Ш І1Ш Ш ІШ ІІЙІ1Ш ІШ ІШ 1ІШ ІШ ІДІІІШ Ш Ш ІІНШ Ш Ш ІІШ Ш !

ТВОЯ

МАЙБУТНЯ РОБОТА

ТІЛЬКИ

Майже два роки ігнорувався сигнал
НК проректору по адміністративно-гос
подарській роботі О. І. Таранусі та го
ловному бухгалтеру інституту 3. М. Знатновій про те, що незаконно, без про
ектно-кошторисної документації йде при
дбання фондованих матеріалів
(цегли,
лісоматеріалу, столярних виробів, покрі
вельної оцинкованої жерсті) та ведеть
ся спорудження побутових
приміщень
для допоміжного персоналу адміністра
тивно - господарської частини.
Нарешті, після попередження з нагаду
ванням про статтю 27 Закону Верховної
Ради СРСР про народний контроль, від
проректора О. І. Таранухи надійшло
таке-от повідомлення:
«Станом на 25 листопада проектнокошторисна документація на будівницт
во у сумі 25,6 тис. крб. виконана. Д ж е 
рело фінансування — відчислення
по
науково-дослідницькому сектору (влас
ні кошти інституту). Наряди на прид
бання будматеріалів виділяються згід
но фондів Мінвузу УРСР, облплану І
відпуску некондиційних та неліквідних
матеріалів підприємств. Оплата за ма
теріали контролюється міськуправлінням

НІКОТИН

Розширити
можливості
механізованого
видобутку
вугілля дозволяє
техніка,
яка виготовляється на Горлівському машинобудівно
му заводі їм. Кірова. Пра
цюючи в тісній співдружно
сті з спеціалістами науко
во-дослідних інститутів га
лузі, машинобудівники ос
воюють випуск
агрегатів
нового покоління і вдос
коналюють серійні машини.
У дванадцятій п’ятирічці

взято курс на прогресивний
напрям розробки корисних
копалин — так зване без
людне виймання
вугілля.
З початку року гірникам
країни відправлено до 400
сучасних комбайнів. Серед
постійних споживачів тех
ніки і шахтарі Чехословаччини,
Польщі,
Болгарії,
Угорщини, Румунії.
На знімку: дільниця сило
вих випробувань комбайнів.
(Фотохроніка РАТАУ).

ЗАКОННИМ

ПЛЮС

Не забуваймо, що необ’
єктивні заходи і рішення,
спроба (приховати правду,
а тим більше обманути ко
лектив чи державу, залізти
в державну кишеню, незакрнно присвоїти заслуги ін
ших, втрата скромності,
приписки, окозамилювання
— всі ці негативні явища
завжди, рано чи пізно, бу
дуть викриті. Тим більше,
що партія поставила завдан
ня перед кожним із нас —
бути чесним, об’єктивним,
творчо активним, добросо
вісним трудівником. Для
цього треба, як підкреслив
тов. М. С. Горбачов, щоб
соціалістична система на
родного контролю працюва
ла більш активно, бралася
за крупні соціально-еконо
мічні проблеми.
Вимогли
вість — ось що диктує час.
Г) ПРИНЦИПІ кожен із
нас — народний дозо
рець. Тому всю боротьбу з
недоліками перекласти тіль
ки на НК не можна. Треба
рішуче перебудувати внут
рівідомчий контроль у підрозділах. Якщо керівник не
забезпечує чи не бажає на
водити порядок на довіре
ній йому ділянці, якщо він
пішов на компроміс із со
вістю, — його треба вис
тавляти на показ усім, зві
льняти від довір’я, оскіль
ки він сам його втратив.
Не можна не зазначити,
що деякі керівники остан
нього часу прагнуть проти
діяти перевіркам НК.
У
зв’язку з цим хотілося б
нагадати, що за протидію
чи переслідування народних
контролерів до таких осіб
може бути застосована дія
Закону.
А підняти роботу народ
них контролерів на рівень
нових завдань ми здатні і
зобов’язані у найкоротший
строк.
В. ДЕМЕШКО,
голова головної групи
НК інституту.

СПОСОБОМ

мовою...
СВИСТУ

...1935 року генеральний
губернатор французьких ко_
лоній в Західній Африці ві
діслав до Парижа секретно
го листа з повідомленням
про одне цікаве явище. Аф
риканське плем’я гурунеу.
яке кочувало в Західному
Єудані, — писалося в листі.
— широко користується зву
ковим шифром: насвистую
чи мелодію з допомогою па
льців або маленької флейти
«ува», люди цього племені
прекрасно спілкуються на
великі відстані. Губернатор
пропонував детально вивчи
ти це явище і, при можли.
вості, виробити на його ос
нові «таємну мову», якою
могли б користуватися...
Французькі розвідники.
Пропозицію не сприйняли ,
усерйоз, листа відправили в
архів і про «таємну мову»
забули. Однак
наприкінці
70-х років історія таємничо
го свисту знову виникла на
сторінках етнографічних і
лінгвістичних журналів сві
ту. А ще у 1948 р., прогля
даючи старовинні іспанські
хроніки, один з французьких
мовознавців звернув увагу
на вміщені в них нотатки
.про
те. що деякі індійські
•племена
в Мексіці користу.
'валися мовою свисту, зрозу
міти яку конкістадори не
могли. Надзвичайно заціка
вившись цим історичним по
відомленням. учений негай
но вирушив до Мексіки. І
справді, в окрузі Веракруз.
населеному індіянцями-мацаг
теками,
він
почув мову
свисту в усій її красі. Зго
дом він писав, що цією мо
вою послуговуються кілька
племен, майже 60 тис. чол.
Розмову, розпочату на дале
кій відстані, індіянці нерід
ко ведуть протягом кількох
годин, поступово наближаю
чись до співбесідника
Почалися детальні дослід
ження. У результаті вияви»
лося, що більшість індіян.
ських племен володіє мовою
свисту. Справжню сенсацію
викликало нове відкриття
такої мови у мешканців ост
рова Гомера (Канарські ост
рови). Про дивний спосіб
спілкування заговорили
в
багатьох країнах світу. І ось
у 1964 р. поступило сенса
ційне повідомлення вже з
Туреччини. Неподалік од
Колхіди, країни золотого
руна, лежить гірське туре
цьке село, назване (у пере
кладі) Пташиним. Тутешні
пастухи, випасаючи свої
стада високо в горах, ко
ристуються мовою свисту.
Сліди схожого способу пе
редачі інформації установ
лені і в деяких балканських.
баскійських, тібетських гор
ців. Не виключено, що це —
свідчення про міжплеменні
зв’язки епохи палеоліту і
мезоліту.
Цікавий дослід провели в
паризькій лабораторії акус
тичної фізіології,
широко
відомої своїми спостереже
пнями в галузі комунікації
тварин.
Протягом кількох
років тут велися сонограми
(акустичні записи, що нага
дують кардіограми) звуків
посвистів дельфінів. У той
жє час група працівників
лабораторії записувала «мо.
ву свисту» серед населен»
ня одного з гірських райо
нів Франції Записи ці вия
вилися напрочуд схожими
на сонограми мови дельфі
нів.
На думку дослідників, мо
ва свисту може
відіграти
роль золотого ключика до
таємничих воріт, за якими
ховається розгадка багатьох
питань. Але можливо
та
кож, що мова ця зостане
ться для нас усього лиш
загадковою луною далекого
минулого в історії людства.

Держбанку... На будівництві по можли
вості використовувалися місцеві мате
ріали (бутовий камінь, вапнякові блоки,
глина і відсів, пісок).
Приймаючи до уваги пропозиції ГГНК,
адміністрація АГЧ негайно вжила конк
ретних заходів. А саме: виконані робо
ти по розробці і затвердженню проект
но-кошторисної документації; визначене
конкретне джерело фінансування;
на
розширеному засіданні АГЧ вказано на
недопустимість повторення аналогічних
порушень, а винному — виконробу І. Л.
Осадчуку поставлено на вид. Адмініст
рація АГЧ підтверджує, що в майбут
ньому будь-яке будівництво вестиметься
на законній основі».
Одержана і відповідь 3. М, Знатно
вої: «В даний час придбання будмате
ріалів не проводиться через відсутність
коштів. Надалі придбання будматеріа
лів для спорудження
безкошторисних
об’єктів оплачуватися не буде і акти на
П. ВАНДИН.
списання матеріалів на такі об’єкти бух
галтерією прийматися не будуть».
ВІД РЕДАКЦІЇ
В матеріалі «Енергетичний
Що ж, як то мовиться: краще пізно, поліпшує
якість», опубліко
ніж ніколи.
ваному у минулому номері

АЛКОГОЛЬ

СПІВБЕСІДНИК

газети, нечітко було сфор
мульовано положення про
відмінення умовного переве
дення студентів. Щоб уник
нути непорозумінь, наводи
мо уривок з наказу № 660
Мінвузу СРСР: «Відмінити
існуючу систему
умовних
переведень студентів на на
ступний курс. Встановити,
що студентам, які одержали
у весняну сесію не більше
двох незадовільних оцінок,
можуть бути
встановлені
різні строки ліквідації ака
демічної заборгованості, але
не пізніше дня фактичного
початку учбових занять на
відповідному курсі. Студен
ти. які не ліквідували за
боргованості в установлений
строк, підлягають відраху
ванню. або, якщо вони цьо
го не змогли зробити з по
важної причини, можуть бу
ти залишені на повторне
навчання...»

Коли обидва вороги лю д ник тютюнових отрут, спри днів, залежно від того, ск і
льки було випито. Віддаю 
ства — нікотин і алкоголь— яє проникненню їх крізь
о б’єднують свої
зусилля, мембрани клітин. Нирки, ця чи всі сили боротьбі з ал
можливість захворіти
на «хімічна фабрика», яка ви коголем, нирки припиняють
рак зростає вдвічі. З кож  даляє більшу частину от й інші важливі ф ун кц ії, нап
ною затяж кою людина, яка рут з крові, реагує на ал риклад, очищення крові від
хімічні
палить, одерж ує м інім ум 4 коголь як на чуж орідну ре жирів. Одночасно
тис. різних хімічних сполук. човину і
перетворює
95 сполуки тютюнового диму
до
Серед них
і канцерогени, проц. його на інші хімічні підсилюють тенденцію
які спричиняють ракові з а  речовини. Виконувати у цей зсідання крові. З кожною
хворювання. Більшість ре час інші ф ун кц ії щодо о б  затяж кою алкоголік втягує
човин осідає у порожнині міну речовин нирки вже не в себе окис вуглецю, який
рота, носоглотки і легенів, спроможні. Якщо звичайно зв’ язується з гемоглобіном
утворюючи своєрідну обо тютюнова отрута відносно у 240 разів швидше за ки
лонку із згорілих смол.
швидко виводиться з орга сень.
Алкоголь сам по собі не нізму,
то,
«підтримана»
є канцерогенною
речови
алкоголем, залиш ається в
ною, він діє тут як розчин ньому на багато годин
і
Редактор

А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

