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На ученій Раді
Учена рада 29 січня роз- ефективності підготовки кан- 

глянула широке коло питань, дидатів наук науковцями 
зокрема ирю ефективність М. П. Байдою, Ю. С, Да- 
роботи професорсько - вик- нилюком, В. П. Кожем’яко, 
ладацького складу по підго- О. П. Стаховим, В. Я. Су- 
товці науково - педагогіч- п ’яном, А. О. Щарейко, 
них .кадрів,, про роботу Як задовільна в цьому 
СКТБ «Модуль», про під- плані оцінена робота М. Ф. 
сумки виконання в 92-му Друкованого, Ю. А. Карпо- 
році наукової держбюджет- ва, А. О. Жукова, А. М. Ко- 
но і тематики, про стан охо- шека, В. М. Аисогора, В. А. 
рони праці за минулий рік. Огородникова, В. Д. Сверд- 
Проведено також цілий ряд лова; як незадовільна —*
обрань за конкурсом — І. С. Буди, Я. І. Капицького, 
завідуючих кафедрами, про- в. М. Кутіна, І. А. Немиров,- 
фесорів кафедр, викладачів; ського, О. А. Пайкова, 
кількох науковців представ- ю . А. Скидана, Р. Д Іско-

П р е з е н ту в а л и  к н и г у ...0  ЦІ Є ї  презентації був 
оригінальний режисер

ський задум. На сцені — 
символічна імпровізація над-

ким ^а'оушниками° і болючим жаючи на те- маємо масові вбивства, як фашис-
дротом^зверху -  ікона бі власний РаДіотехнічний Фа- тське звірство. Тим часом,
лГ ікон и  - -  свічечка яку культет' а дошки на сцені на 3аході вийшло близьк0
після короткого вступного ^ усили 6 лежа™ щільно ста книжок пРавди ПР° тіПІСЛЯ короткого вступного (рЄМОНТ прОВОДИіВ'СЯ зовсім могили.

лено на звання доцента; про
фесорів Клименка М. А., вича

Пономарчука А. Ф „  висуну- тЬ£а ° '  А ‘
ТЛ НЯ Я Л пН \/ттсі о о а и и  и п о и . М З а р О В З , 'VI, О .

Аотоцького; абсолют

то на здобуття звань член- Г ^ . ^ П о ^ а р е н к а ,  Л

К о а ї н и  РВИЧИХ На‘  Пономарчука, С. Й. Ткаче-ук України. нка, д  ф|линюка
В центрі уваш був, зви- 0 . 

чайно, аналіз ефективності Відзначена висока прин-
аспірантури і вкладу провід- ВУ̂ ™  захисту
них науковців в підготовку ал,30ваних раА по захисту 
кадрів вищої кваліфікації. З Аисертаі*ій та вклад їх пер- 
доповіддю на цю тему ви- ш ого. голови •• в - Кузьмівна 
ступив ректор Б. І. Мокін. в створення і другого голо-

Рішенням ученої ради ви І* Мокіна — в переза- 
визнано, що організаційна твердження і підняття ста- 
сторона роботи аспірантури тусу цих спецрад.
— прийом вступних та кан- Проректора з наукової ро- 
дидатських іспитів, ведення боти зобов’язано в місяч- 
документації, якість семіна- ний строк розробити і вті- 
рських занять з аспіранта- лити в житхя заходи, завдя
ки  та пошукачами, яку за- ки Яким у 1993-му році за
безпечує заваспірантурою Ці- ХИСРИЛИ б дисертації не ме- 
сар А. Г. повністю за- нше 75 «боржників» та не 
довільняє сучасні вимоги, м,Єнше половини аспірантів, 
які пред являються до цих . ,
структурних підрозділів ву- ЯКІ в 1993-МУ закінчу-
ЗІЗ у ють аспірантуру.

Учена рада вважає, що Науковим керівникам ас-
лише 18 наукових керівни- пірантів* ефективність робо- 
ків із 31 (тобто 58 лроцен- ти яких в Цьому плані ви- 
тів), лід керівництвом яких знана незадовільною, запро- 
хоча б один аспірант уже поновано допомогти своїм 
закінчив аспірантуру, котрі «боржникам» завершити та 
набрали 50% і більше рей- захистити дисертації до кін 
тингових балів, заслугову- ця 1993-го року, 
ють на позитивну оцінку з Зобов’язано також заві-
підготовки кандидатів наук, дувачів технічними кафедра- 
Оскільки більше половини ми включитись в доботу по 
наукових керівників аспіран- підготовці кандидатів наук 
тів оцінюються позитивно, на рівні наукових керівників 
роботу вузу по підготовці або наукових консультантів, 
кандидатів наук через ас- Науковшв, які закінчили
пірантуру в цілому '(також докторантуру рік тому, зо- 
вирішено оцінити позитивно, бов’язано до кінця 1993-го

Визнано, що найефектив- року захистити докторські 
ніше готували наукові кад- дисертації| а тих, які закін- 
ри за час надання їм такої чили міСЯцЬ тому, заверши- 
можливості І. В. Кузьмін, '
П. Д. Аежнюк, В. Т. Мали- ™ в 1993-му році роботу над 
ков, Б. І. Мокін, В. С. Осад- докторськими дисертаціями 
чук. і представити їх до захисту

Достатнім визнано рівень в 1994-му році.

слова запалила проректор з „о
рі/іуппмої ппНптм т  К Клас.- НЄАаВН0)- І ОСЬ МИНУЛОГО року На-
льська роботи Т* Б* Буя Іншими словами, як це не решті й приватне вінницьке 

Вжр Я цього вилно то  пр№<ро’ зусилля пропали видавництво «Континент» з 
готувався захід, який ’ мав маРн0- Виховний еФект не Допомогою Товариства «Ме- 
зачепити його учасників за вАався- моріал» теж видрукувало
душу і пробудити в ній від- А теПеР “  ПР° саму " еРшу ласті'вку 3 Чієї сеРІГ-

да,В'що задушне'вдався.ШЙо- ^Презентували книгу _Ан- безперечно. Щоб_ відзна- 
го звела нанівець ціла низ- тона Драгана <<Пам ятаимо чети и в (інститут були за- 
ка дрібних недоладностей. про Вінницю» Це, власне, прошені видавці і люди, 
Скажімо, не вдалося покаг книга, а маленька бро- якоюсь мірою причетні до
зати цікаву трофейну хроні- шУрка* але Цінність ї ї  виз- тих уже давніх проте неза- 
ку — вона йшла якусь хви- начна. Досить сказати, що бутніх подій. Кожен їхній 
лину, по тому плівка обір- Ще Донедавна вона зберіга- виступ був цікавий сам по 
валась і перекрутити ї ї  на- лась в секретних схронах собі, але не працював на го- 
зад не було можливості — держбезпеки на правах іде- ловнии задум або и зводив
пуч/р ГТЯПЯ і ВРТХЯ КІНОСТОІ- ОЛОГІЧНОІ бомби, ВИГОТОВЛЄ ЙОГО НаНІВ'ЄЦЬ.дуже стара і ветха кінострі ^  у йдомств| Гебельса для Наприклад, учасник вій-

Потім коли промовці по- отруйної роботи серед ра- ни, доцент педагогічного Ін- 
чали /Підходити, то мі- дянських громадян. У кни- ституту Б. А. Буяльськии 
крофони або мовчали, жечці йде мова про розкоп- розповів про свого знайо- 
або падали, викликаючи в ки могил, проведені гітлері- мого Аполона Трембовецько- 
залі сміх і репліки. При вцями у Вінниці 1943-го ро- го, з яким служив в армії 
спробі зробити ремонт по хо- ку. В тих могилах покоіли- і який підняв руки перед 
ду. поонизливо зойкала до- ся останки тисяч невинних фашистами при першій же 
шка на клубній сцені і це людей, розстріляних служ- нагоді, а потім подався пра- 
знову веселило публіку. бою НКВС. З могил видобу- цювати в окупаційну газе- 

'Спостерігаючи все це, ли рештки незотлілого одя- ту. Його портрет з являвся 
можна було Тільки поспів- гу, розвішали його, де тіль- у ворожій пресі на фоні 
чувати організаторам пре- ки могли, і річка народу з страхітливих розкопок 1943 
зентації — чудовий задум усіх кінців області попливла го року.
провалювався на очах і не впізнавати рідних Гі близь- Після Буяльського вийшов 
з їхньої вини. Адже плівку ких. и на сцену працівник архіву
привезли з державного ар- Такою була правда. Наша О. М. Петренко з підшив-
хіву, радіотехніка мала б ж пропаганда десятки ро- кою окупаційних «Вінниць- 
працювати бездоганно, зва- ків після війни подавала ці ких вістей» і повідомив,

Телефони редакції:
4-74-17, 22-68.

що репортажі Трембовець- 
кого дають набагато цінні
ший матеріал про розкопки, 
ніж книжка Антона Драгана.

Це, звичайно, дуже ціка
во, але, мабуть, більше го
дилося б не для такої події, 
а для спеціальної науково- 
теоретичної конференції на 
тему «Хто є хто?».

Ми, безперечно, зіпсова
ні принципом соціалістич
ної однозначності, малювати 
ворога і противника тільки 
чорно/о фарбою, але все- 
таки й зараз бувають мо
менти, коли нам краще не 
вносити сум’яття в молоді 
душі.

Втім, це — полемічна те
за. Антон Драган, укладаю
чи свою брошуру, теж був 
не на нашому боціі, а сього
дні він з нами. Попробуй 
тут розберися, хай у тебе 
досвід І шостий десяток 
за плечима, а не другий чи 
третій.

Ратую, звичайно, не за 
приховування правди, а за 
вдумливий підбір матеріалу, 
надто в таких специфічних 
випадках, як той, про який 
мова.

Презентація книги мала б 
залишити в душі молодої 
людини гнів і обурення звір
ствами, які чинилися в на
шій країні, але не залишила. 
Нема сумніву, що для наших 
педагогів — це урок. Хоча 
й прикрий.

І. ВОАОШЕНЮК.

І А КОНЦЕРТИ-БЕСІДИ
Віднині актовий зал став своєрід

ним учбовим класом, в якому майбут
ні інженери, бакалаври, магістри про
ходять курс гуманітарної освіти. За 
встановленим графіком тут регулярно 
влаштовується так званий «Час зуст
річі», коли ь гості до студентів наві
дуються діячі культури, мистецтва, 
церкви.

Проходять ці зустрічі у формі бе
сід, відповідей на запитання і, звісно, 
невеликих концертів.

Цікавим був «Час зустрічі», в яко
му взяли участь студенти 1-го курсу 
ФРА і ФРЕ та митці облфілармонії 
— баяніст Юрій Колмиков і співачка 
Марія Путь, які з успіхом виконали 
українські народні пісні.

А майбутні інженери - будівельни
ки і енергетики мали нагоду поспілку
ватися з акторами облмуздрамтеатру 
народним артистом Н. Кондратюком 
та "заслуженою артисткою К. Барил. Виступають Н. Кондратюк і К. 

Барил.

На сцені евангеліська музична група «Скілія».

. т .  . .  е © й й
Співає Марія Путь у супроводі Єолніета Юрія Колмиксва

Гості
звідусіль

За один тільки січень 
цього року в художньому 
музеї ВПІ побувало по
над півтисячі відвідувачів 
— студенти, викладачі, 
співробітники інституту, 
а також численні гості, в 
тому числі й зарубіжні.

У книзі відгуків зали
шили свої записи бізнес
мен з німецького міста 
Дрездена, представник 
ділового світу США. От
же, вже є записи німець
кою і англійською мова
ми.

А ось щойно записа
ний груповий відгук:

«Ми, представники 
науково - технічної кон
ференції країн СНД, 
одержали Еелику насоло
ду вд  знайомства .з ху
дожнім м'/зеєм КХЦ. Не 

абутнє враження зали
шила виставка картин 
Ф. 3. Коновалкжа.

Висловлюємо щиру по
дяку ВСІМ, ХТО боре \Л 
во збирає і зберігає ше

деври нашого народу для 
нинішнього і майбутніх 
поколінь.

ВАСИЛЬЄВ — ака
демік, БАЙДА — 
професор, ДІКАРЕВ 
— кандидат техніч
них наук, ГОАУМ- 
БІЄВСЬКИЙ — до
цент».
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ЛЮДИ НАШОГО ІНСТИТУТУ
Г«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 5 лютого 1093 року.

.V V"'•5̂хфу:л‘ • •

Інженер 1-ї категорії
Не завжди за зовнішнім 

виглядом можна вгледіти 
справжню цінність людини, 
ї ї  розум і можливості. Ну, 
що приміром можуть сказа
ти про інженера Леоніда 
Сергійовича Булкіна втомле
ні очі, легка усмішка і бла
генький синій халат, що на 
ньому, знеособлюючи його, 
як солдата, маскхалат?

Та нічого. Інженер —- і 
все тут. Хай навіть першої 
категорії.

На кафедрі конструюван
ня і виробництва радіоапа
ратури він багато що ро
бить. Може раціонально 
розв’язати ту чи іншу про
блему і теоретично, і з па
яльником в руках. ^

Я не цікавився оцінками ніЧНОго характеру далі того кого! 
його праці, Дума- міСцЯ де СТОяв воєнспец
™  є Р,зні  АУмкиі бо Булкін§ ” оду не мав
«V МЗЄ СВ°~ Якось у Білорусії прова- гатьох військових колишньої
вальників. Але 'чисто випад- дились випробування керова- Радянської армії, дорогу 
ково дізнався, що за спи

І можна було не сумніва- славленої віись|кобю- інжєнє- 
тися —■ найменший брак тех- рної академії імені Жуковсь-

А що було далі? Далі 
сталося те, що спіткало ба-

ною цієї людини такі знан- головкою самонаведення.
нинішній 

хаос і розвал в наших Збро-
ня і досвід, які на міжна 
родному «ринку мізків» ко

Пуски йшли за пусками, йних силах, 50-річні офіцери
Задавалось — все гаразд, першими відчули економічні

штують дуже дорого але кеРівникл грУпиг експерт- цунамі, що докотилися і до
Мабуть, на роду йому ної КОМІОІІ / •  с - БУлкІН ак~ аРм"  ~  святая святих кож'

написано було великий шмат та випробувань не підпи- но,
життя провести в авіації

держави. В розквіт 
сав, не зважаючи на тиск фізичних і творчих сил ти

сплуатаСШ ЇЧІ|аЛоемонт\/° авіз- представників військово-про- були піти в запас, відставку, 
ційного озбооєнння Для числового комплексу. В са- Серед них виявився Аео-
цього довелося дуже довго мій конструкції телевізійно- нід Сергійович Булкін -  
вчитися спочатку в Ачин- г° пристрою він виявив іс- висококласний фахівець аві-
с“ у авіацШ о ^ехн ічном у ™ н і хйби- Ц  раке™ птак £« ійного ° зброє” ня' 
училищі і двічі -  у війсь- ' не бУли ВЗЯТІ на озброєн‘  .  * *
ково - інженерній академії ня' л
імені Жуковського. Підполковник не ака

Так треба було, бо без вже ПОМІТна Ф,гур3 на " олі1- 
сЬунпаментальних знань в гонах> АЄ йдуть випробуван-
балістии^ оайетобудуванн^ ня в'йеькової техніки, але повідь про цю людину, та 
пошільно - навігіиійній тех- Цей офіцер стояв в одному виручила несподівана при- 
нМ Ч год? було^ змагатися з РЯАУ 3 генералами, визнач- ємна подія: минулої суботи 
передовими к р а їн а м с в іт у  в ними конструкторами, зброя- приїхав на канікули 
боєготовності В ійськової аві- Ра^ ,  До його думки уваж- Б У ^ н з  його старши,

г . но прислухалися. І не тільки оергіи Леонідович,
Випускник славнозвісної в колишній Радянській Ар- Оптимістичним в

а к а Й  Леонід Булкін в и - »  невисокого на ф а л і'є  те що с̂ин теж ін-
явився гідним супєоником зріст, скромного в поведін- женер -зброяр, пішов до- 
своїх зарубіжних візаві став Ч1 військового знають в рогою батька: закінчив ана
том воєнспецом, який’ вніс Польщі і Угорщині, Монго- л^ лчин® ^ " ^ ч о ' І ^ 'щ д і н а 6 
вагомий вклад у перетворен- лії і Німеччині, де він біль- училище причому з відзна- 
ня вітчизняної авіації в грі- ше півтора десятка років кою, і нині вчиться на 4-му 
зну силу з котрою4 змушені навчав матеріальній частині курсі тої ж таки військо- 
були рахуватися в світі Че- озброєнння технічний і льо- во - інженерної академії іме- 
рез руки Леоніда Сергійови- тний склад бойової авіації 
ия пппміппи гптні і сотні зустрічався з колективамі'
н ^и хР зразків керованих і підприємств, організацій, інженера Л. С. Булкіна пе~ 
нГрованих раке? скорост- Особливо багато з^про- рейде в надійні руки.

з боку високопоставлених сячі і тисячі їх змушен-

На такій мінорній ноті не 
хотілось би закінчувати роз-

до 
син

цьому

во - 'інженерної академії іме 
ні Жуковського.

А це означає, що справа

ічсічсиивагтл і — . _
рільних гармат, бомб, приці- щєнь одержував Леонід Сер- 
льно - навігаційних комп- гійович на День Радянської 
лексів для найдосконаліших Армії, бо хто міг більше 
на той час винищувачів, розповісти і знати про су- 
бомбардувальників ракето- часні Збройні сили, зокрема, 
носців, штурмовиків. авіацію, ніж вихованець про-

- (Й 1 ■
А. АЕОНІДОВ.

На знімку: А. С. Булкін 
провадить заняття з льот
ним складом одної з авіа
частин.

КАШПІРОВСЬКОМУ НА ДОПОМОГУ
Я к повідомляли газети, відомий екстрасенс, наш зем- ших солдат там окупантами

ляк Анатолій Михайлович К а ш п ^  називають. Угорці катались,жання в складі е к іп а ж у  наступного косм ічного кораоля , >
полетіти В зоряну мандрівку, але отримав в компетент- в єтнамці, хто ще? Значить, 
них органах відмову. Несподівано на ного п ідтрим ку ум можна, а нашому СПЄЦІ-
^ ^ ^ ^ ^ § ? Мп ^ ІВ! = « и р  Вольфович пісту, видному вченому -

Ж ^р а Н[.таеСнт Ийого бесіди з кореспондентом газети «Но- 
вь,йР взгляд.> пропонуємо нашим читачам. у п ^ н о е а ж ^ а
— Пане Ж ирнновський, які довели країну ДО ручки. го поклопотатися?

ви б Анатолія Каш піровсь- у  мене відразу починає го- — Ні, ми самі проявили 
кого теж  в партію  прииня- лова боліти •, в ЖИВОті ниє, ініціативу. Ми ж слідкуємо

р]ОКИ _ що він з та- коли бачу якогось Гайдара за подіями навколо, прихо- 
кою заявою до нас не звер- чи Бурбулїса. А від Канті- димо на допомогу навіть то- 
тався, але якщо попросить- ровського шкоди ніякої, а д^ коли, нас не кличуть.
ся, відмовляти не станемо^ користь може мбу™ ; я Скажімо, США знову за-

—Чим ж е були викликан і вбачаю акт дискримінації в с віаип>п
акції на Підтримку вимог тому щ0 нашому вченому ї ї ° Жу£ 7 Ь БагАаАУ . ВІИН0Ю*
шзавитІГ йоГоХавЙГ с ИмЧоас В£  не дають полетіти в кос- Ми ВИСТупИ™  *  р,зшм за- 
орбітальному кораблі? мос, а будь-який іноземець судженням тиску на суве-

тільки заїкнеться, і ми його РеннУ країну. Це сподоба-
— Кашпіровський дуже уже до трапу ракети на ру- лось послу Іраку в Москві,

добрий психолог, мені він ках тягнемо. Проти передачі Курил
більше подобається, ніж Чу- Кашпіровський свої гроші японцям протестували, На 
мак, або інші. Я сеанси Ка- готовий був заплатити за підтримку сербів. Тільки б 
шпіровського завжди слу- політ, а інтуристи на наших встигати відгукуватись на 
хав, хоч у мене нема тих космічних кораблях часто події, що відбуваються на 
хвороб, які він лікує. Про- безплатно мандрують, ?*зм- світі. І видумувати нічого не
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(Начало з № 3). равдал себя. когда нет безработицьі, нег
Содержание серьі в чу- необузданной инфляции, 

Бьівшии «авроровец» Змма- гуне повьісилось всего на все зти вопросьі будут ре- 
нюель де Маржери в пос- одну сотую процента и ос- шеньї, надеюсь, без потря- 
педн-ие годьі своей  ̂блестя- талооь в пределах допусти- сений и потерь. 
щей дипломатической карье- мой нормьі. Так что гово- Безусловно, в Китае еще 
рьі бьіл послом Франции в рить о «засеривании» ме- много и других нерешен- 
Мадриде, затем в Лондон^ таллофонда Китая не при- ньіх и труднорешаемьіх воп- 
и, наконец, в̂  Вашингтоне, ходится. Зато механіические росов. Не хватает жилья 
С - ег?  сес:тР0И писательни- свойства чугуна, строение для миллионов и миллионов 
цей Дианои де Маржери я металлической матрицьі зна- (в Шанхае на. одного жм- 
учился во французском кол- чительно улучшились, и мьі теля приходится 5 кв. м. 
ледже в одном классе. В вплотную подошли к вьі- площади), хотя крестьяне в 
октяоре^ 1991 года вместе полнению поставленньїх тре- провинции живут в непло- 
с женой я посетил ее в бований германских техни- хих, часто двухзтажньїх до- 
ее парижскои квартире. Вьі- чеоких условий. Но, конеч- мах. Но везде — стройка, 
шли из нее мьі втроем — но, до внедрєния в произ- стройка, стройка. Привьїк- 
Диана^ спешила по каким-то водство надо еще проде- шиє к многодетньїм семьям, 
«семеиньїм делам». Она де- лать большой комплекс ра- китайцьі страдают от ог- 
ликатно скрьіла от насг что бот. Кто будет их делать? раничения числа детей в 

ИЗГ0Л0ВЬЮ уМ,и- д  кто не будет? одной семье одним ребен-
По возвращении в Винни- ком, особенно, если роди-

и шансов

спешила к
рающего брата. Через три
дня из парижских газет я .... ллаия ЛП1Л11 , пап, ПпПп и ^

УЗПІру° ле Гн І^д3 умерЮХся 1а. І ЄГУо0С_Та!!0ВШ-_.С0 Є ™ ° -
Тин-Хуей, которьій в на- 
шей группе бьіл тайньїм 
членом комлартии Китая.

вами: «Я очень спешу, но Но веАь и страна перенасе- 
в трех словах обьясните — лена... Нельзя в городе дер- 
что происходит в Китае?». жать дома собак... Но и 
Я ответил: «В трех словах? здесь ради благополучияЧрпря глл ппгпр пкгпнчяніия ш осіил ' словахг

нами^^«Авмоьі» Га оно сов- ПожалУйста -  коммунистьі .страньї идут на жертвьі
пало по Х м /н и  то взятием СТр°ЯТ капитализм-» - Оно Ущемлення в какой-то сте- 
Шанхая Рнаоо,дной аомией так и есть' КлУб предпри- пени прав человека, утверж-
коммунистичеРского Китая) н,имате,,Єій Шанхая дваждьі Денньїх 0 0 Н , демократии... омму истического Китая] ВСТр.ечался со мно^ гза не_ Китайский народ — ис-
ПОВОРдГьЄЛМЄНЯМНв%аГьННЙ пов'торимьіми и нтопісуемьн ключительно дружелюбен и 
ПУТЬ в Москву Зто бьіло ми Ужинами с китайской миролюбне (хотя раздраз- 
сорок два с Пишним года кУхней)- и я спросил моего нить и мирньїх людей, как 
нязал ДВа ° ЛИШНИМ года молодого «чичеронз» из показьівает опьіт многих

В Ш ИМТ мною бьіла ПРО- І Р ' МТ: <<А пРезиА®нт клу- стран бьівшего Союза, очень 
велена большая научно ис- 6а ~  «оммунист?». Ответ: нетрудно), очень трудолю- 
следовательская и гаоизвод- <<КонечноІ». Вопррс: «А его бив, очень доброжелателен. 
ственная оабота поР пооФи- за|иеститель?». Ответ: «То- Китай — зто просьіпающий- 
лю госбюджетной тематики же|>х ВопР°с: «А присут- ся к новейшей цивилизации 
Винницького политехниче- ствУюЩие бизнесменьї?». гигант, которьій не забьі- 
ского 4 института Шанхай- 0твет: <<Все членьі комлар- вает и свою многотьісяче- 
вх° г.° , „ ^ СІ ИІ Ута' , шанхаи тии...». летнюю цивилизацию. Когда
скии автозавод (я и на .  я бьіл в Ш я н х я р  -гу л я  п п и -
нем побьівал) вьіпускает Так что мои краткий от- езжал Поезидент УУкоаиРньі
легковьіе автомобили «Сан- вет на вопрос профессора д м  к р ячд л Рпяпо
тана» фирмьі «Фольксваген». вп° лне отражает действи- ’ ' а р сб „ИЗиЛигьА Кп
Многие детали поступают тельность, хотя она и очень д ' В
на сборку из Германии и многоликая, и я, возможно, кулРаоаВх Йззьігоьівае?-
других стран, и лишь по- многие ее сторони не смог ся <<КИтайСРкая РкапТа» Бу 
степенно заменяются дета- изучить достаточно глубо- „  р ' БУ
лями китайского производ- К0‘ КУРС А ен Сяо-Пина, ко- Шостая4 и пчрнь вяікцяй
ства торьій продолжает бьіть пР°стая и очень важная

Диски тормозов изготов- идейньїм вождем «прагма- Ймигпьі'шнпй'̂ п п я ^ в г е у бЄС 
ляются из низколегирован- тического коммунизма», Рд еВизом Аунивероитето 
ного чугуна типа СЧ25, с дал за немногим более де- «А втор»  бьіло РЕК АОКО- 
предьявлением к нему боль- сятилетия добрьіе всходьі. Р д м  АБ ЬЦОЕМ — чрпря 
шого комплекса требований Народ в 1300000000 чело- утрен-нюю заою к све?у 
(по микроструктуре, проч- век практически везде на- (знаний) Мь|Р же птоейна- 
ности и твердости и т. п.). кормлен, хорошо одет, обут, чИЛИ его так- «На зато к 
В Китае преодолеть все унится, работает, как от- Аюсе>> ЕслЙ же без шЙтокВОЗНИКШИе тлупнпгтм мр ........ ~ ССЛИ ЖЄ ОЄЗ ШуТОК,трудности не ромньїй муравейник, с ран- то
удалось. С целью освоения МЬІ

сто приємна людина, діє Лю в ілюмінатор розгляда- треба. Варто мені вийти на мне карт бланш я оешш
заспокійливо. Дарма це ЮТь. Монгол полетів. Який вулицю, відразу навколо
припинили показувати по нам зиск з цього? Де цей збирається багато народу, і
телебаченню. Краще Кашпі- монгол сьогодні? Чеха зво- теми для розмов знаходя-
ровський, ніж всі ці просто- зили на орбіту. Вже і краї- ться. В мене з будь-якого 
рікуючі депутати і міністри, ни Чехословаччини нема, на- приводу особиста думка.

присутствуем на
изготовления я т и у  лмг^пр о них часов утра’ земля ух0“ авР°Ре замечательньїх на- 
новом литейном цейе осна- ЖЄН3’ каждв|й ее квзДРат- родов -  японского, китай- 
шенном товпЙмрнняім йнй НЬІЙ метр обработан. Моло- ского, индийекого и многих 
ст о а н°н ьі м С ° В °о бо о улов а ни я м ДЬІХ бездельников в ла,рь- других, От того, как рас- 
мне ' бьіло предтожено йто- ках‘ гри6ках я не видел- За‘  свет будет переходить в 
вести опьітнРеА плтокй Гвсе- Т0 Бидел несметное коли- утро и полдень, будет ва
го бьіло испробовано 12 ЧЄСТВ° « агаз^ч и ко в  и ма- висеть судьба всего чело- 
вариантов на Опьітном за- газинов (которью всегда ос- вечества, в том числе и 
воде ШИМТ) по технологии тавались частньїм сектором), моих двух родин — Рос- 
«встречного» модифициро- ломящихся от товаров, рьін- сии и Укра-иньї, переживаю- 
вания, разработанной мною П0ЛНЬІЄ Фруктов в де- щих трудньїе дни. Трево- 
вместе с аспирантами из каРРе- Курс на преимущест- га> но и Надежда — с зти- 
Брянска, Краматорска и венное развитие легкой и ми чувствами я и живу 
Винницьі. Для зтого я вьі- пиі4ев0й промьішленности после возвращения из Ки- 
брал несколько рискованньїй полностью себя оправдал. тая, после 42 лет разлуки 
путь. Конечно, стоане не хватает — вьінужденной разлуки —

Зйнштейн как-то сказал стали’ алюмин-ия, меди... Но с ним. 
по поводу технологии де- 
лания открьітий: «...все зна- 
ют — ЗІГОГО не может 
бьіть! Но один не знает...
Вот он и делает открьітие!».
Данньїй афоризм пригоден 
и для более приземленньїх 
технологических наук, где 
всякне априорньїе табу мо- 
гут бьіть весьма Віредонос- 
ньіми.

«Все» знали, что сера — 
вредньїй злемент в спла
вах железа. Но несколько 
человек в мире упорно не 
хотели зтого «знать» и... 
нашли много нового и ин- 
тересного. Вот я, один из 
«незнаек», и предложил 
вводить серу в чугун вмес
те с модификаторами ино- 
кулирующего действия. Раз 
мои китайские друзья дали

сунуться из лаборатории в 
цех — с отливкой уже са
мих тормозньїх дисков на
ряду с большим набором 
проб и образцов. Риск оп- Гуанчжоу. На улице.
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