НОВА

РУБРИКА

КАФЕДРА
АКТУАЛЬНИХ
ПРОБЛЕМ
Під цією
рубрикою
розпочинаємо дискусію
«Відмінник і активіст: від кого більша користь?»
Запрошуємо
до розмови студентів, секретарів
комсомольських бю ро факультетів і курсів
—
усіх, хто
бере активну участь в громадському
житті нашого інституту.
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В кінці минулого тиж
ня розпочалися звітновиборні збори в первин
них партійних організа
ціях нашого
інституту,
Відзвітували про
свою
роботу за
відповідний
період і комуністи енер
гетичного факультету, де
з доповіддю
виступив
секретар партійного бю
ро Дубровський В. П.
В полі зору партійців
вся
навчально-виховна,
ідеологічна, наукова
і
господарська діяльність
цього в цілому злагод
женого,
енергійн о г о ,
творчого колективу.
Втілюючи в життя на
креслення X X V I
з'їзду
Комуністичної
пар г і ї

Д О 40-РІЧЧЯ

Радянського Союзу, вик
ладачі,
співробітники
прагнуть робити
все,
щоб енергетичний факу
льтет з року в рік давав
країні десятки
високо
кваліфікованих,
гармо
нійно розвинутих спеціа
лістів. Цих
важливих
принципів дотримуються
тут і в новому навчаль
ному році. Прийняті со
ціалістичні зобов'язання
успішно виконуються. Це
свідчить про те, що енер
гетики міцно посідають
друге місце в інституті.
Значних успіхів досяг
нуто в розширенні нау
кових досліджень, під
вищенні їх економічної
ефективності. На факу

РОЗГРОМ У

льтеті відкрита галузева
науково - дослідницька
лабораторія «Тирістор».
Невідкладне завдання
висунуте перед ко л еги
вом нині — розробка ці
льових комплексних про
грам.
Впровадження
цього заходу дасть мож
ливість значно підвищи
ти якість підготовки ін
женерних кадрів. Д о п о 
відач
підкреслив,
що
енергетичний факультет
буде і далі розширюва
ти свою базу. В цьому
році розпочато проекту
вання нового навчально
го корпусу.
Говорячи про позитив
не. секретар партбюро і
виступаючі принципово,

Н ІМ Е Ц Ь К О - Ф А Ш И С Т С Ь К И Х

З А Г А Р Б Н И К ІВ

П ІД

по-партійиому викрива
ли недоліки, які
мали
місце в роботі партійної
організації за
звітний
період. Скажімо, кому
ністи В. А. Леонтьев,
Д . Б. Налбандян, С. І.
Луковников. Е. Л . Страшевський, Л . Н. Ігнатов
в своїх виступах висло
вили багато
критичних
зауважень
на
адресу
партійного бюро. Зокре
ма, відзначалось, що ще
недостатньо уваги приді
ляється питанню навчан
ня партійно-комсомоль
ського активу,
слабка
вимогливість до тих ко
муністів, які
пасивно
ставляться до своїх обо
в'язків.
Комуністи на
своїх
звітно-виборних
зборах
одностайно
підтримали
ініціативу
колективів
Харківського, Донецько
го політехнічних і Дніп-

М ОСКВОЮ

ХРОНІКА ОДНОГО
БОМБАРДУВАЛЬНИКА
Вересень сорок першого.
Група радянських
бомбардуваль
ників після бойового завдання
по
вернулась на аеродром. Як завжди
в таких випадках, техніки квапились
до «своїх» бойових машин, як рідні
брати, обіймалися з льотчиками, по
тім перевіряли стан літаків, їх боє
здатність.
Поспішав сюди і я, але здалеку
побачив голе місце — «мій» літак
не повернувся. Всередині враз по
хололо: «Загинули хлопці» — важ
ким болем вигупувало щось пекуче
в голові.
“ Не переживай, Миколо! — під
бадьорювали товариші — техніки,
котрі обслуговують Інші літаки, —
Живий -здоровий твій екіпаж. Виму
шена посадка...
Це трапилось в районі села С ер 
гіївна Курської області. Літак сів з
вантажем бомб. Під час
посадки
вийшло з ладу шасі, а також були
деформовані праве крило і фюзе
ляж. Про це я дізнався, коли п р и був сюди наступного дня, незаба
ром приїхала бригада ремонтників.
Крім правого крила (його відвезпч
в майстерню), все
відремонтували
на місці. Екіпаж воював на іншому
бомбардувальнику, а я залишився
біля свого старого друга, чекав ко
ли привезуть і причеплять йому Кри
ло. В кінці вересня крило привезли,
але екіпаж не прибув.
В першій декаді жовтня німці вже
були на досить близькій відстані від
Сергіївки, і сюди вони могли прибу
ти в будь-який час дня і ночі, а лі
так, як навмисне, зробив вимушену
поблизу від дороги... В небі гуркоті
ли ворожі
літаки,
скинули
д е
сант. Це вже було дуже небезпеч
но. Я не втрачав надії на те, що
екіпаж прибуде, однак на всяк випа
док домовився з загоном ополчен
ців, що при появі німців зніму к у 
лемети, боєкомплекти, підірву літак

БУВАЛЬЩ ИНА
групи невідомих людей, наближаючись до літака, намагалися завести
мову зі мною, тільки мова їхня бу
ла якась підозріла, І мені нічого не
залишалося, як дати автоматну чер
гу. Після цього виникало
бажання
покінчити з літаком, а коли розвид
нялось і з осінньому небі з’яви лось сонечко, надія про те, що екі
паж прибуде, заспокоювала
мене:
бережи бомбардувальник. Він
по
трібен Вітчизні.
Наступного лня небо розчахнулось
кулеметною чергою. Черга повтори
лась знову і знову. Наш У-2, полос
котавши нерви двом
«месерам»,
знизився на таку висоту, що його
навіть з землі було важко помітити,
Виявилось, що він заманював воро
жих льотчиків, летів у вибалку; ві
зьміть мене тут! Боїтеся! В одного
з стерв’ятників нерви здали, і він
врізався в глиняний кар’єр. Наша
«Уточка» теж, виходячи з
яруги,
знесла «животом» дах сарая, здій
снила «м’яку посадку».
Ми познайомились з
льотчикам
Федором Куліковим. Перш за все
мене цікавила його підготовка, на
яких типах літаків він літав.
—- Крім У -2, друже, нічим інш им
не встиг розбагатіти, — кинув гой
жартома. — Але якщо треба...
— Треба, Федю, дуже треба!
І ми разом почали освоювати ази
двохмоторного літака, .В
перерві
Федір розповідав про свою кохану
дівчину, з якою повинен був одру
житися 22 червня.

— Цього варто було чекати, Ф е
доре,
промовив я підкреслено
спокійно, — Але ж ми з тобою вже
вміємо літати,
— Авжеж, — посміхнувся мій до
рогий друг.
Тим часом незрозуміла, чужа мо
ва, змішана з собачим лаєм,
була
вже зовсім поруч.
— Ну, Федоре, ні пуху тобі!
—
запускаю двигуни, займаю
місце
стрільця-радиста.
Літак здригнувся. Його розвернуло
вправо і повело на шосейну доро
гу, по якій уже тупотіли ковані чо
боти, лютували
ненависні
морди
тварин.
— Ось вам за це! — вилаявся з
перцем Федір, прасуючи непроха
них гостей. Літак важко відірвався
— Нічого, брате, ми ще своє на
від землі, набираючи висоту, взяг
верстаємо! Ось проженемо ЦИХ ПСІВ
курс на аеродром.
з нашої землі...
...Доля бомбардувальника героїч
Федір штовхнув мене
ліктьом, на — він брав участь в розгромі гіт
мовляв, тихіше. Справді, в
тихому лерівських загарбників під
Моск
надвечір’ї раптом заволали вівчар вою. А Федір Куліков повернувся в
ки. їх гавкіт наближався з заходу. рідний полк, продовжував службу
Мій товариш метнувся в інший бік, на своєму незмінному «тихоході».
і подамся разом з ними до партиза прислухався:
М. АРХИПОВ
нів.
начальник відділу, підполковник
— Так і є, Миколо, вони нас ото
Кілька разів, це було на світанку, чують
у відставці.

ропетровського металур
гійного
інститутів
по
розвитку в одинадцятій
п'ятирічці соціалістично
го змагання, спрямова
ного на успішне
вико
нання рішень X X V I з'їз
ду К П Р С у галузі під
вищення якості підготов
ки спеціалістів, приско
рення науково-технічно
го прогресу в народно
му господарстві під де
візом «Творчий союз ви
щої школи і виробницт
ва — на службу п'яти
річці».
В роботі зборів взяла
участь інструктор обко
му Компартії
України
Одинцова Н. М.
Збори прийняли
рі
шення, що
визначили
завдання партійної ор
ганізації на звітний не
ріод.
А. Х В И Л Я ,
наш спецкор.

Вони
чітко
визначені
X X V I з'їздом
Комуністич
ної партії Радянського С о 
юзу. На заводах і фабри
ках, в колгоспах і радгос
пах ці документи вивчають
ся всіма ланками партійної,
комсомольської та
еконо
мічної освіти.
Велика і повсякденна увага приділяється
вивченню
матеріалів з'їзду в навча
льних закладах і, зокрема

ІНФОРМАЦІЯ
20 вересня кафедрі
ав
томатики інформаційно вимірювальної техніки ви
повнюється
десять років.
Розповідь про колектив ка
федри, про її становлення,
про ветеранів і передови
ків буде надруковано в на
ступному номері газети.
*

*

*

В інституті розгорнулась
активна підготовка до зві
тно - виборної профспілко
вої конференції, яка відбу
деться 22 жовтня цього
року.
Протягом вересня відзві
тують
про свою роботу
профспілкові
організації
кафедр і факультетів. Буде
підбито підсумки роботи за
звітний період і, зокрема,
виконання додаткових со
ціалістичних
зобов’язань,
взятих на честь X X V I з’їз
ду К П Р С . На С К Т Б «М о
дуль»
профспілкові збори
відбудуться ЗО вересня.

149 — приділили з'їздові.
Ми бажані гості також
і
в студентських гуртожит
ках. Крім лекцій,
брали
участь в організації вечорів
відпочинку. Почесна і від
повідальна робота з іно
земними студентами. З цим
завданням також
упора
лись. Двоє з таких студен
тів виступили з доповідни
ми на науково - технічній
конференції,

НОВІ РУБЕЖІ
кафедрою історії
КПРС
нашого інституту. Викладачі
кафедри, по суті, вважають
ся першопроходцями всього
нового, передового, що нак
реслює партія,
Досконало
вивчаючи це нове й пере
дове, пропагують потім' в
студентських
аудиторіях,
виступають з лекціями пе
ред робітниками і трудівни
ками села.
Формувати марксистськоленінський світогляд в сві
домості юнаків та дівчат,
поліпшувати
ідейно-мето
дичну та викладацьку май
стерність, далі вдосконалю-’
вати й розвивати історикопартійну науку — головний
критерій, на який рівняємо
крок.
Саме цим завданням бу
ла присвячена робота вик
ладацького колективу кафе
дри минулого року. Спрямо
вували увагу на підвищен
ня всебічної
ефективності
навчального процесу. П ід
готували заздалегідь плани
семінарських занять, по ку
рсу історії К П Р С та мето
дичні вказівки до них, ряд
розробок з різних питань,
технологічні карти,
струк
турно-логічні схеми занять,
поновили й поліпшили зміст
лекцій з урахуванням ма
теріалів X X V I з'їзду пар
тії.
Помітна участь виклада
чів кафедри в
лекційній
пропаганді.
Прочитавши
протягом минулого навчаль
ного року 225 лекцій, з них

Якщо вести мову про ма
теріальну базу кафедри в
новому навчальному році,
то вона значно зміцнилась.
Обладнано методичним к а
бінет всіма
необхідними
наочними приладдями, при
дбано слайди для всіх тем
курсу тощо.
У все це вкладено розу м
і старанну працю людей—
співробітників кафедри, Д о 
брих слів подяки заслуго
вують завідуючий
учбовометодичним кабінетом М . П .
Пушін, лаооранти Н .
В.
Клименко, В . П .
Медвідь
та' інші.
Приємно, що на загальних
зборах інституту, присвяче
них новому
навчальному
року, нашу кафедру назва
ли в числі кращих, разом
з тим, це зобовязує кож 
ного члена колективу пра
цювати ще сумлінніше. ЗО
серпня на зборах партійної
групи кафедри
комуністи
звернули увагу на проблеми, які мають місце, намі
тили плани на
маб утнє.
Головне завдання партійці
вбачають в дальшому по
ліпшенні і
вдосконаленні
викладання історико-партій
ної науки, вихованні
сту
дентів на славних бойових
і трудових традиціях, при
щепленні в свідомості кож
ного юнака і дівчини висо
ких принципів комуністич
ної моралі.
Н. С О Б Ч Е Н К О ,
викладач кафедри істо
рії К П Р С .

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

З В ІТ И

Весь випускний вечір — він
був урочистий, гучний, ве
сел и й — я думала про день
завтрашній.
Всміхалась,
відповідала на
запитання,
танцювала і між цим усім
бачила себе там, за межа
ми школи, в іншому світі.
Все це бачення уявлялось
поки що абстрактно, воно
не досягало якоїсь довер
шеності, але це вже
був
інший світ....
Напевно, про це думали
й мої подруги, а, може, й
не думали, може, їм приє
мно було побути школяра
ми — хоч трошки учнями,
бо ж прощальний вечір.,.
Я теж намагалась залиши
тись такою, як була усі де
сять років, і мені це вдава
лось на годину, на дві, а
потім знову ці думки...
Наступного дня
почула
від батьків:
— Ну що, доню, почнемо
готуватися в інститут?
Дивно, але за всі роки

І ВИБОРИ В К О М СО М О Л Ь СЬ К И Х
О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЯ Х

ЩОБ НЕ ЗГАСАВ
ЕНТУЗІАЗМ
В

Ж ИТТІ

КО М СОМ О ЛЬСЬ

організації інститу
ту настала важлива
і
відповідальна пора
—
розпочалися звіти і ви
бори. На перших курсах
вони тривають на стар
ших — відбудуться
в
жовтні.
І ті, хто
переступив
поріг вузу вперше
в
цьому році, і ті, хто про
вчився уже кілька років,
в однаковій мірі розу
міють головне завдання;
добре і відмінно вчити
ся, брати активну участь
в громадському житті
нашого багатотисячного
колективу. Добрим по
радником і помічником
у цих справах
завжди
була ідейна
загартова
ність, політична зрілість
і свідоме ставлення до
своїх обов’язків.
В центрі уваги ком
сомольських зборів
і
конференцій
повинен
бути глибокий
аналіз
практичної участі
кож
ного комсомольця, кож
ної комсольської орга
нізації в виконанні
рі
шень XXVI з’їзду КПРС,
завдань, висунутих пе
ред Ленініським
ком
сомолом
Генеральним
секретарем ЦК
КПРС,
Головою Президії Вер
ховної Ради СРСР това
ришем Л. І. Брежнєвим
на XVIII з ’їзді ВЛКСМ.
Тобто, необхідно
фор
мувати покоління
лю
дей політично активних,
які знають свою справу,
вміють працювати і по
важають працю, а в ли
ху годину завжди ста
нуть на захист
рідної
Вітчизни,
Кожний ватажок ком
сомольської організації
спільно із своїми по
мічниками повинен го
туватися до звітів і ви
борів творчо. Тут вар
то розкрити
вдоскона
лення стилю і методів
керівництва, що зробле
но для поліпшення дис
КОЇ

ципліни, згуртованості й
активності
молоді
в
усіх починаннях факуль
тету, курсу,
інституту.
Не забути
відзначній
кращих юнаків і дівчат.
Було б, звичайно,
не
зайвим і те, щоб на збо
рах вручили тим,
хто
цього заслужив, грамо
ти, подарунки, пам’ятні
сувеніри. Така увага
з
боку
комсомольського
бюро викликала б
ще
більший ентузіазм.
Готуючись до зборів,
варто поіменно
назва
ти тих, хто погано вчи
ться, пиячить, псує дер
жавне майно, здійснює
негідні вчинки в громад
ських місцях. Якщо та
кий злісний
порушник
виявився, а це, як відо
мо, зайва людина в ін
ституті, треба
негайно
ставити питання про йо
го перебування в нашо
му вузі.
Звіти і вибори — це
і зосередження уваги на
невирішених проблемах,
недоліках, аргументова
на, конкретна відповідь
на їх усунення. Все це
треба продумати зазда
легідь.

ПРАВОПОРУШ ЕННЯМ

Юнаки і дівчата,
крім
навчального процесу,
зай
маються змістовним дозвіл
лям, беруть активну участь
в гуртках художньої само
діяльності,
в спортивних
секціях.
Діють к л уб и -к аф е , про
водяться факультетські ве
чори. Н а енергетичному
і
машинобудівному
факуль
тетах цій справі
надають
особливого значення.
Тут
постійно проводяться зуст
річі молоді з
ветеранами
Великої Вітчизняної війни
і праці.
Разом з тим, ще не всі
студенти залучені в згадані
гуртки, секції, і, як наслі
док цього, серед цієї мен
шості трапляються негатив

народилася

1954 року на на

шій подільській землі в Теплику в родині
вчителів. Там, у Теплику, із золотою ме

філологічного факультету Вінни-

ницького педагогічного інституту виклада
ла у цьому
них

мов

ж вузі та на кафедрі інозем

Вінницького

політехнічного

ін

ституту. Нині закінчує аспірантуру з теорії
літератури

в

Інституті

літератури

ім.

Т. Шевченка АН УРСР.
Вірші та літературно-критичні статті пи
ше із шкільних років. Друкувалася в аль
манахах

«Горизонт»,

«Вітрила-75»,

журна

лі «Радянська жінка» та інших часописах.
Пропонуємо

добірку

віршів

Світлани

Стадник. Сподіваємось, що вони захоплять
читачів нашої газети своєю безпосередні
стю і простотою, глибиною думки і прав
дивістю.

Зам. 3536.

Л. К О З ЕРАЦЬКА,
студентка І курсу, 2ЕОМ
-81.

— З А С Л ІН

ДІЄВІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ
ні явища. Як відомо, проб
лема дозвілля — турбота
спільна. Партійна і комсо
мольська організації вирі
шують її в тісній співдруж
ності. Розроблено конкрет
ні комплексні плани, різні
додаткові заходи, які спри
яють поліпшенню нашої ро
боти.
Однією
з
ефективних
форм участі
комсомольсь
ких організацій в поперед
женні злочинності серед не
повнолітніх і молоді
ми
вважаємо оперативні ком
сомольські загони. В інсти
туті добровільні
народні
дружини діють майже сім
років, а в двох оперативних
загонах більше п'ятдесяти
чоловік. Один з них вхо
Ш ОСТЕ

кінчення

чув невиказану радість
і
першу перемогу над
со
бою. Ми гордилися ще й
тим, що колектив
нашого
цеху виготовляв плати та
кож і на експорт.
Профтехучилище закінчи
ла успішно. Була
можли
вість навчатися далі, і я
вирішила вступити в полі
технічний інститут,
однак
крок до цієї мрії, мабуть,
ще тоді не визрів до кінця
— проце був
«свідком»
конкурс — не
вистачило
відповідних балів.
Знову рік
наполегливої
праці на виробництві і ін
тенсивна підготовка до ви
щого учбового закладу,
і
ось я в рідній стихії!

радіоелементів тощо. Але,
як і в кожній справі, чекали того
моменту,
кони
власними руками почнемо
виготовляти продукцію. Це
стало можливим під
час
практики, яку
проходили
на Чернівецькому
заводі
електронно - обчислюваль
них машин. Тут
побачили
справжній робітничий клас.
Юнаки і дівчата з високою
майстерністю робили
пла
ти, без яких неможливе іс 
нування електронно-обчис
лювальних машин, орудува
ли паяльниками,
немовби
справжні віртуози —
аж
заздрісно дивитися на цей
ритмічний процес!
Поступово й ми звикали,
і коли необхідна кількість
радіоелементів була надій
но і якісно припаяна
на
плату — кожен з нас від-

На знімку: завідуюча читальним залом суспільних на
ук Л . М . Косаківська і лаборант Н. В. Ковальова офор
мляють стенд книжкової виставки.

О. ПОЛЯКОВ,
секретар
комітету
комсомолу
Інститу
ту.

Світлана

КРОКИ ДО МРІЇ

Читальний зал суспільних наук один з кращих в ін*
ституті. Цього успіху домоглися тут завдяки старанно
сті й сумлінності завідуючої Л . М . Косаківської і ко
муніста, ветерана праці 3. У. Постнікової.
Живе в цьому колективі давня й добра традиція: де
пам'ятних дат. знаменних свят влаштовуються книж
кові виставки. Ось і до початку нового навчального ро
ку організована виставка «Нові книги».

даллю закінчила середню школу. Після за

БЮ 01860,

ці слова вперше пролуна
ли для мене наївно; «Поч
немо готуватися...» Однак я
з відповіддю не квапилась.
Нарешті промовила напів
жартома-напівсерйозно;
— А якщо ця «підготов
ка» почнеться через ПТУ?
Важко передати,
якими
очима дивилися на
мене
тієї миті мої батьки, і все
ж тато оговтався
досить
швидко, він навіть посміх
нувся:
— Це ти, між
іншим
здорово придумала. Я осо
бисто не заперечую...
Ще в родині не знали
яку оберу професію, оскі
льки профтехучилище го
тує робітників різних спе
ціальностей. Вирішила стати
монтажницею радіоапара
тури.
Перші заняття, знайомст
во з майбутньою
спеціа
льністю, потім настали уч
нівські будні: глибоке вив
чення електричних
схем

СВЯТО КНИГИ

Звіти і вибори — це
атмосфера взаємної по
ваги, висока
вимогли
вість розвиток
крити
ки і самокритики, уваж
не ставлення до думки
кожного виступаючого. І
ще один дуже важли
вий і обов’язковий еле
мент повинен жити в
(кожній комсомольській
організації., оперативна
реалізація критичних за
уважень і пропозицій —
відразу ж після звітів »
виборів, Це наш обо
в’язок, і від цього в
кінцевому результаті за
лежить успіх комсомо
льської організації
ін
ституту.

Поезія Світлани
Стадник

18 вересня 1981 року.

В ІД Ч У Т Т Я

Є термін — шосте
відчуття ..
А в мене то, просто,
серце,
Схвильоване і розбурхане,
П'ять органів чуття
сприймають світ довкола.
Та є у мене й шосте
відчуття.
Цим шостим відчутттям
сприймаю
Цвітіння пролісків,
передчуття тривоги
І щастя трепетне
передчуття.
Так вперше стрівшись
поглядом з тобою,
Відчула: ти намріяний,
але несуджений мені.
Є термін — шосте
відчуття.
У мене ж то душа чи,
просто, серце...
То серце — розум,
сконденсований в одне.
А Н Т О Н ІВ К А .
(З ліричного циклу «С ту 
дентська осінь в селі Анто
нівка).

дить до складу
міського,
інший діє спільно з інспек
цією у справах неповноліт
ніх при Ленінському район
ному відділенні У В С . Отже,
певна робота з профілакти
ки правопорушень проводи
ться, і це сприяє поліпшен
ню порядку як в інституті,
так і в місті.
Але ми не повинні замов
чувати і про недоліки. С ка
жімо, не всі члени комсо
мольського
оперативного
загону проявляють належну
активність в попередженні
правопорушень, слабо
ви
користовуються
профілак
тичні заходи і вплив
на
осіб, що здійснюють анти
громадські вчинки. Це, зо
крема, стінні газети, фото

вітрини, засоби преси і ра
діо. Оперативним загонам
інколи не вистачає необхід
них правових знань,
дос
віду профілактичної робо
ти.
В зв'язку з цим також
намічаються конкретні шля
хи по усуненню виявлених
недоліків. І комітет комсо
молу, і, штаб оперативно
го загону розуміють
своє
завдання. В
майбутньому
їх необхідно
вирішувати
комплексно, використовую
чи системний підхід
до
справи.
Ю. ОХОТЮ К,

Росяві яблука вже
мерзнуть на світанку,
Зігріти б їх долонями
на мить.
...Там, за ліском, на
мрійнім полустанку
Крізь сон ранковий поїзд
гуркотить.
Антонівка... В подушці
запах сіна,
І тополята мануть
багрецем.
І запах яблук в
напівтемних сінях,
І соняха подзьобане лице.
Чому вже паморозь
—
ніхто не віда,
Щ е в чорнобривця ледь
вловимий пах.
Та білочка ліщиною
посніда,
Та зайчик гріється під
сонцем на ріллях.
Бо жовтень в літа сонця
не напросить,
Пустуха-осінь вже своє
бере.
Лиш вітерець ще іноді
розносить
Цей солодкаво —
згірклий дим варень.
Антонівка... Відгупають
антонівки

їм ні до чого приморозків
щем.
їм ще медово дні
відгукують
І сонце сниться спілим
калачем.
В країні яблук щемно й
празниково,
Та й ми — задерикуваті
горобці.
Так врочисто — буденно
і казково
Лиш раз у рік буває
в дні оці.
Колиска моя калинова
Запахла мені серед ночі
Ти мабуть стоїш десь у
сінах
З пахучим ренетом тепер.
Ніколи ти не скрипіла,
Ти плакала від любов і.
І рідко в житті я
згиналась,
На крилах зроставши
твоїх.

студент
машинобудів
ного факультету, член
комітету комсомолу ін
ституту.

Світлана Стадник.
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