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РІШЕННЯ XXVI З’ЇЗДУ КПРС -  В ЖИТТЯ!

НЕВІДКЛАДНІ ЗАВДАННЯ
XXVI з'їзд КПРС в «Ос

новних напрямах економіч
ного розвитку СРСР на 
1981—1985 роки та на пе
ріод до 1990 року» розро
бив величну програму даль
шого зміцнення економічної 
могутності нашої Батьків
щини, покращення добробу
ту радянського народу.

Зайве при цьому говори
ти, яку величезну роль у 
виконанні завдань другого 
року, XI п'ятирічки в ціло
му покликані відіграти 
комсомольсько - молодіжні 
колективи підприємств і ор
ганізацій.

Генеральний секретар ЦК 
КПРС товариш Леонід Іл
ліч Брежнєв, говорячи на 
XXVI з'їзді ленінської партії 
про роль молоді у комуніс
тичному будівництві, вказу-

мольського життя. Насліду 
ючи приклад старших поко
лінь, комуністів, спеціаліс
тів народногосподарського 
виробництва, яких готує ін
ститут, вони високо несуть 
прапор новаторства.

Генеральний секретар ЦК 
КПРС товариш Л. І. Бреж
нєв у доповіді на XXVI з'їз
ді КПРС, листопадовому 
(1981 р.) Пленумі ЦК 
КПРС, говорячи про необ
хідність підвищення ефек
тивності праці на кожному 
робочому місці, особливу 
роль при цьому відводить 
молодому поколінню. І це 
цілком закономірно. Адже 
ніхто інший, як комсомоль
ці, молодь несуть трудову 
естафету, наслідують прик
лад батьків і старших бра
тів, йдуть далі по шляху

вав: увесь досвід роботи, все комуністичного будівництва, 
багатство ідейної перекона- Ми гордимося тим, що з 
ності старших поколінь тре- стін нашого інституту випу- 
ба передати молоді. В цьо- щено тисячі висококваліфі- 
му  ̂ наголошував Генераль- кованих фахівців різних га- 
ний секретар ЦК КПРС лузей виробництва, які осо- 
товариш Л. І. Брежнєв, бистим прикладом в роботі 
«запорука того, що радянсь- довели високу наукову і 
ка молодь завжди буде ви- технічну підготовку, одержа- 
соко нести прапор кому- ну в інституті, і вносять
нізму».

В нашому інституті нав
чаються і працюють тисячі 
комсомольців і молоді. Чи
мало з них ще на перших 
курсах зарекомендували се
бе пристрасними поборни
ками радянської науки, ак
тивними учасниками комсо-

посильний вклад у виконан
ня народногосподарських 
планів, розроблених XXVI 
з'їздом КПРС,

Серед тих, хто йде попе
реду у навчанні, у творчих 
пошуках — студент 5 кур
су, Ленінський стипендіат, 
комсорг факультету енерге

тики. Сергій Луковников. 
Що відзначає цього юнака?

Пристрасність до вибра
ної життєвої справи, щире 
прагнення опанувати набут
ий науковців вузу, готов
ність служити з повною від
дачею зусиль і вміння рід
ній Батьківщині. Саме такі, 
як Сергій, і служать това
ришам прикладом у навчан
ні, поведінці, ставленні до 
громадських обов'язків то
що.

Цей приклад непоодино
кий. Досить сказати, що 95 
процентів студентів беруть 
участь у науково-дослідній 
роботі, 7 студентських нау
кових робіт одержали наго
роди на всесоюзному кон
курсі. Подано 22 заявки на 
винаходи і одержано 11 ав
торських свідоцтв за роботи, 
виконані з участю студен- 
тів.У стінах інституту було 
підготовлено за останні ро
ки 125 відомих у республі
ці і Союзі спортсменів.

Зайве говорити про ту ве
лику роль, яку відіграють 
студентські будівельці заго
ни. Саме руками членів за
гону в колгоспах і радгос
пах зведено чимало тварин
ницьких і побутових примі
щень, у минулому році ос
воєно капіталовкладень на 
2,6 млн. крб. Основні буді
вельні об'єкти інституту бу
дуються з участю студент
ських будівельних бригад.

Добре попрацювали на бу
дівництві гуртожитку № 5 
студенти інженерно-будіве
льного та радіотехнічного 
факультетів.

Великі завдання постають 
перед нашою студентською 
молоддю у світлі рішень 
XXVI з'їзду КПРС та
XXVI з'їзду Компартії Ук
раїни. йдеться про те, щоб 
і далі примножувати велич
ні традиції Ленінського
комсомолу, вірного помічни
ка Комуністичної партії. А 
це значить, що нам слід під
вищувати активність в жит
ті студентського колективу, 
докладати зусиль до того, 
щоб якнайкраще опанувати 
необхідні знання, щиро слу
жити нашій Батьківщині.

Величні перспективи від
криті перед нашою молод
дю. — в роботі, громадсь
кому житті, служінні Бать
ківщині. Вчитися, вчитися та 
ще раз вчитися, як наголо
шував засновник Радянсь
кої держави В. І. Ленін, — 
ось невідкладне завдання, 
яке постає перед студента
ми вузу.

Хай же кожен день в жит
ті комсомольців і молоді на
шого інституту буде овія
ний щирим прагненням вчи
тися так, щоб, коли наспіє 
^ас, приносити країні як
найбільшу віддачу від на
бутих знань. Хай кожен 
день буде овіяний палким 
прагненням вірно служити 
Радянській Батьківщині.

П Е Р Ш О К У Р С Н И К  
СКЛАДАЄ ЕКЗАМЕН I I I

Неспокійний і відповідальний час настав для 
перш окурсників. Перш а сесія.... Пром айнув се
местр, такий нелегкий для них, коли треба зви к 
нути до нових умов і вимог, навчитися працю вати  
самостійно. І от треба зв ітувати  про знання.

По підсумках перш ої сесії важ ко судити, 
як далі навчатиметься хлопець чи дівчина, але сум 
л інність в роботі, відповідальність за доручену ді
лянку, —  а зараз це для молоді навчання, —  
виробляється уж е зараз, на перш ому курсі.

з історії КПРС
У студентів групи 2ПЕ-81 

перша у житті сесія, пер
ший екзамен. Це неабияке 
випробування для студен- 
тів-новачків.

Урочисті, святкові і тро
шки злякані збираються во
ни біля аудиторії о вось
мій годині ранку. Через 
п'ятнадцять хвилин сміли
вці із стопки білетів вибе
руть «свій», ретельно обду
мають його і розпочнеться 
бесіда викладача і студен
та.

Екзамен приймає стар
ший викладач кафедри іс
торії КПРС 3. С. Карпова. 
Хлопці і дівчата знають: 
Зоя Семенівна вимагає чіт
кого, точного формулюван
ня.

Саме так і відповідали 
Наталія Резнік, Олександр 
Свиридов, сестри Світлана 
та Марина Беляєви, старо
ста групи Олег Слободя- 
нюк. Вони сумлінно готува
лися до кожного заняття, 
одержали хороші оцінки під

час атестації, отож і ек
замен виявився для них не 
таким уже й складним ви
пробуванням. У залікових 
книжках цих студентів з'яв
ляється перший запис: — 
«відмінно». Хочеться поба
жати, щоб у «заліковках» 
така оцінка їх знань знай
шла постійну прописку.

Зоя Семенівна задоволе
на. «Група складала добре,
— закінчивши екзамен, 
розповідає вона. —Свідчен
ня цього — цифрові показ
ники. Одинадцять «п'ятірок», 
вісім «четвірок» і всього 
чотири задовільних оцінки
— красномовно говорять 
про рівень знань хлопців і 
дівчат. Крім того, хочу ска
зати, що оцінки на екзаме
ні кращі, ніж в атестацію. 
Це значить, що студенти 
зробили правильний вис
новок з підсумків атеста
ції, яка є контролем знань 
студентів не стільки для ви
кладачів, скільки для самих 
хлопців і дівчат.

Хочеться побажати сту
дентам групи 2ПЕ-81 успіш
ної сесії, хороших і відмін-
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ГІІШМОСЬ ДО ТРЕТЬОГО, ТРУДОВОГО
Вирує сесія пора у жит

ті студента, коли треба зві
тувати про піврічну робо
ту. Вона вимагає зібрано
сті, напруження всіх сил. 
І, здавалося б, ні про що 
інше студент у ці дні дума
ти не. може.

Але це не зовсім так. 
Життя диктує свої закони 
— дивитися у день прий
дешній, отож уже сьогодні 
ми плануємо проведення 
літнього трудового семест
ру*

В загальноінститутському 
загоні минулого року налі
чувалось 590 чоловік. Вони 
поділялись на 20 загонів. 
Чотири з них працювали в 
Тюмені, загін «Кварц»—на 
будівництві шахт у Вороши- 
ловградській області. В 
Херсон виїхали дівчата — 
студентки ФАОТу. Працю
вали вони на сільгоспробо- 
тах. Основні ж сили були 
використані на будовах 1 в 
колгоспах області.

Як же ми попрацювали, 
як допомогли Батьківщині? 
Досить сказати, що нами 
освоєно 2,6 млн. карбован
ців, у селах області збудо
вані житлові будинки, ма
газини, клуби, приміщення 
тваринницьких ферм.

Міцні зв'язки склались у 
нас, будзагонівців, з пра
цівниками радгоспу «Олек
сандрійський» с. Олексан- 
дрівки Тростянецького ра
йону. Уже тринадцять років 
підряд працюють наші ком

сомольці на будовах рад
госпу. Директор тов. Луць
ко задоволений працею сту
дентів: за минулий сезон 
збудовані корівник, телят
ник, житловий будинок. І 
це при відмінній якості ро
біт.

За тридцять років зна
йомства, — а це строк не
малий, — керівники госпо
дарства переконались у то
му, що студенти не підве
дуть, що вони відмінні пра
цівники і їм можна довіри
ти найвідповідальнішу ді
лянку роботи.

У минулому році ми впер
ше працювали на обласній 
ударній комсомольсько-мо
лодіжній будові — зведенні 
сорокового в області цукро
вого заводу у с. Городків- 
ці. Допомагали у будівни
цтві об'єкту новостворено- 
му БМУ «Цукробуд». Пра
цювали самовіддано, з ен
тузіазмом, майже не посту- 
паючись у швидкості і яко
сті виконання робіт профе
сіоналам.

їм
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мо споруджувати об'єкт з я старт, Друзії Так тримати і 
початку і до кінця, що ~ надалі, всі п'ять років.
значно підвищить нашу від- ^ ________________
повідальність. Керівники 5
господарств, знаючи, що м и ї л  І І Я П И Р І І П Ї  
в роботі не підведем, бу-ї  О  П Л р п О П І І І  

А зроблено нашими хлоп- Д уть доручати нам важливії 
цями було немало. Повніс- об'єкти будівництва. я
тю завершили вони будів- Заяви на зарахування у 2
ництво житлового будинку студентські будівельні заго-Я Щ ойно закінчила прийма- 
для працівників газового ни Уж е надходять.. Вони=ти 0Кзамен у гРупі ІЕПП-81 
промислу № 7, здали в ек- розглядаються на комсо- <- ВецірНЬого факультету в. о. 
сплуатацію ємність для во- мольських зборах груп. Я к -= доцанта

познайомились, здружились,
З видумкою, вклавши бага
то праці, оформили будза- 
гонівці свій табір. Він зас
лужив високу оцінку ЦК 
ЛКСМУ. Відмінно попра
цювали тут студенти ВПІ 
головний інженер з о н и  
Д. Іщук, комісар Л. Бенде- 
рук, Н. Ратушний.

Проводилося між загона
ми соціалістичне змагання.
Приємно, що перше місце 
зайняв наш «Імпульс», 
семестр загін освоїв 
тис. карбованців.

Нинішній
рік п'ятирічки, рік 60-річчя стівки». 
Союзу РСР, вимагає від 
нас ударної праці, ще більш 
вагомих звершень.

Ще у минулому трудо
вому семестрі бійці наших 
загонів «розвідали» і «ос
воїли» нові райони, які ра
ніше ми не відвідували.
Лаші «тюменці» завжди 
працювали у Надимському 
районі, а цього року, як і 
торік, ми плануємо рушити 
на північ — в Новий Урен

ності за таку потрібну 
допомогу.

геометрії

... ___  Л. І. Борщевськаї
ди, місткістю 700 кубомет- Що товариші висловлюють = Студенти Продемонструва- 
Рїв, впорядкували селище претенденту довір'я, дають = ли хорош1 знання, відлові- 
промисловиків, проклали те- рекомендацію, прізвище йо-=дали ТОЧНО( без серйозних

зроблено протягом третьо- ним за трудове виховання. І ї  — я задоволена відпові- 
рік — другий го, трудового бійцями «Ла- лише після схвалення йогоїдями на екзамені. Хлопці 

яп.ппшст стівки». кандидатури деканатом і - і дівчата відповідально ста-
Цього року загін скла- комітетом комсомолу, кан-Явились до занять, сумлінно, 

датиметься з 600 бійців. Чо- ДИдат може вважати себе Я серйозно готувалися до 
тириста з них працювати- зарахованим у загін р них. Отож і наслідки хоро-
муть в області, в рідних н  „ пгп • „ ж р  ш' п|бпя = ш|- С еРеАн1*  бал У групі ~  
уже Тростянецькому і Бер- . с 0 0ДН1 Уже в1дібР ? д 4 якість — 70 проц. І це

шадському районах Два Г к о Г сар Г заго н іГ Г Г атв ^ І вон” не тіль’
місяці ми будемо жити тур- ‘ . І  ій 1 3 Р = к и  навчаються, але й пра-
ботами працівників села, Д Р х та ко я цюють. У нас на кафедрі
допомагаючи їм у споруд- сомольських бюро факуль- Я з повагою ставляться до 
женні необхідних господар- тет1в* ї  молодих людей, що здобу-
ством об'єктів. Отже, третій, трудовий я вають освіту без відриву від

У наступному трудовому ”  під неослабною увагою. Я виробництва, але це аж ні- 
М Р Г 'Т П І  т тя т т т  ІЇТР 'ГТЛ 'ГТГ'Г тт тта _ Думається, ретельна, зазда-Яяк не означає, що вимогио . „ „ -Урен- семесто; няттт ітл’рти'гл/т пня- Думається, ретельна, зазда-Яяк не означає, що вимоги

Схвально відгукується про гой. Будемо просити обком підписати з ^осподарст- легідь проведена підготов-я наші до вечірників і заоч-
комсомолущ обіцьогорОв в-ми 2бласт. ^ в~ ^ ві ка до цього важливого, деР-=ників послаблені.

один з наших ̂ заіонш тп улг^  сптлтг- жавного значення заходу Я Початок у вечірників і за-
відрядили на будівництво жність 3 одНИМУ нашим дасть вагому віддачу, ста-ї  очників вдалий. Побажаймо

радгоспом не запорукою нових наших ї ж  їм добрих успіхів у май- 
«Олександрівський» така Досягнень у навчанні і у Е бутньому.

бійців загону, їх запал у 
праці начальник управлін
ня тов. Козлюк. Найвищу 
оцінку почули тоді ми від 
нього —- справжні будіве
льники.

газових промислів.
Працювати там складно, давнш дРУГом,

1 . 1 / / і  1 ТТОЦ’Р  О Т І ТТГМ ОАТ-ТІ
але дуже цікаво, адже

Студентські будівельні справді відчуваєш себе пер- Угода вже шдписана
загони у Городківці були 
вперше. Всього там працю

шопрохідцем, причетним до 
ударних буднів газовиків

наш погляд, це значно по
кращить і умови роботи

вало вісім загонів з різних Півночі. І як приємно, уже бійців загону, і підвищить 
навчальних закладів міста, прощаючись, почути від цих якість виконуваних робіт. 
Хлопці і дівчата швидко мужніх людей слова вдяч- Адже, по-перше, ми буде-

праці. И Матеріали підготували:
А. САВРАНЬ, 5 В. М ЕД В ІД Ь  —  ст. лабо

студент 3 курсу ІБФ, Я рант кафедри історії
член комітету комсомо Я КПРС, А. БУД А  —  вик
лу, відповідальний за Я ладач кафедри нарис-
СБЗ. = ної геометрії.



2 стор. ,«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 15 січня 1982 року.

СТАВИТИСЯ БЕРЕЖЛИВО
Майже сімдесят процен

тів студентів, що навча
ються на стаціонарі, живуть 
у гуртожитках. І велике 
опасибі- за це нашій держа
ві, яка надала нам можли
вість не тільки вчитися, 
але й у прекрасних умовах 
готуватися до занять, зміс
товно, цікаво відпочивати.

Думаю, не буде перебі
льшенням сказати, що на 
п'ять років перебування у 
вузі гуртожиток стає для 
нас рідним домом: при
мітно зустрічає, втомлених 
після напруженої праці у 
інститутських аудиторіях та 
лабораторіях, здружує, єд
нає, вчить жити у колекти
ві.

Останнім часом помітно

поліпшилась масово-полі
тична робота в студентсь
ких гуртожитках. Прочита
но багато лекцій, відбува
ються вечори запитань і 
відповідей, цікаві зустрічі з 
ветеранами партії та комсо
молу, вікторини.

Але ще багато завдань 
стоїть перед нами, студен
тами, у справі покращення 
побуту. І вирішити їх не 
так уже й складно. Прос
то треба кожному з нас 
бережно ставитись до дер
жавного добра, підтримува
ти порядок у кімнатах, доб
росовісно, з відповідальніс
тю ставитись до чергувань, 
якщо треба, підремонтува
ти приміщення, акуратно

застелити ліжко. А то у нас 
ще подекуди бувають такі 
випадки: майже місяць у 
кімнаті, як слід, не приби
рають, а в один із днів 
влаштовують «аврал», вимі
тають купи сміття, вино
сять усякий непотріб.

Такі факти недопустимі, 
з ними треба рішуче боро
тися. Чистота повинна бу
ти не тимчасовим, а постій
ним нашим супутником, 
знайти тверду прописку у 
гуртожитках.

Думається, цілком слуш
ною буде така пропозиція: 
при одержанні студентом 
ордеру на гуртожиток тре
ба закріплювати за ним кім
нату на весь час його пере

бування в інституті. Завдя
ки цьому підвищиться від
повідальність за стан при
міщення, в якому він меш
кає, бережливіше буде по
водитися з меблями. Адже 
кожен знатиме, що житиме 
у тій же кімнаті, що й ми
нулого року, і, якщо, при
міром, зламав спинку сті
льця, то сам же й відре
монтує його, бо у наступ
ному терпітиме від цього 
незручності.

Гадаємо, на цю пропози
цію слід зважити деканам 
факультетів при проведенні 
поселення у гуртожитки в 
наступному учбовому році.

М. БОБИК, 
студент групи 2 РТ-78, 
заступник по побуту го
лови студентської ради 
гуртожитку № 4.

Наші передовики

ключ
Ж У РА ВЛ И Н И Й
Ключ журавлиний

улетает
В простор небес.

Как будто остров в море, 
тает.

И вот — исчез,
И песня их уж не звенела 

Среди полей,
И небо вдруг осиротело Ч 
Без журавлей.
Березки с грустью

провожали 
Ключ журавлей.^
И речка песню напевала— 
Вам светльїх дней.
Мне тоже грустно стало 
Без журавлей,
Словно частичка улетела 
Души моей.

И. ЕНИСЕЕВ.

X ЗАМАКУЛОВА.

ДІВЧИНКА

Радісно-терпкий...
Навіть сонце 
Так легко й зручно 
Затишок знайшло 
На мідних трубах 
Нашого оркестру. 
Видзвонює святково 
Посуд в кухні...
Всім повернула Перемога 

щось:
Сусідці—чоловіка,
Подрузі — нареченого,
А дітям класики знайомі 
На асфальті 
І небо без_ страхіття 
Бомбовозів.
Всім повернула Перемога 

щось...
Лише не повернула мені 

батька.
Він мені щоки не поколе 

вже вусами, 
Жартуючи, за кіску не 

смикне,
Мене цілуючи, не скаже: 
— Я з  Перемогою

прийшов.

Прийшла весна,
Принесла Перемогу.
У вікна увірвався вітер, 
Такий, на диво,

ДВІ мови

Старший науковий співробітник кафедриТАМ В. Чор
ний добре володіє своєю справою. Свій досвід і уміння 
він передає студентам.

На знімку: Чорний Володимир і Гнатюк Тетяна, 
студентка групи 6ТМ-77 в науковій лабораторії.

Фото О. Суворова.

Стають єдиною рікою. 
Забуду рідну мову — 

онімію.
Російську ж втрачу — 

стяну я глухою.

Переклад Світлани СТАД- 
НЙК,

Течуть дві мови, в серці 
не міліють,

Борис ОЛІЙНИК.

пісня
ПРО МАТІР

Посіяла людям 
літа свої літечка житом, 

Прибрала планету, 
послала стежками

споришу.
Навчила дітей, 
як на світі по совісті » 

жити,
Зітхнула полегко — 

і тихо пішла за межу.
— Куди це ви, мамо?! — 
сполохано кинулись діти,
— Куди ви, бабусю? — 

онуки біжать до воріт.
— Та я недалечко...

де сонце лягає спочити.

Пора мені, діти...
А ви вже без мене

ростіть.
— Та як же без вас ми? 

Та що ви намислили,
мамо?

— А хто нас, бабусю,
у сон поведе по казках?

— А я вам лишаю
— всі райдуги

із журавлями,
І срібло на травах,

І золото на колосках.
— Не треба нам райдуг, 

не треба нам срібла
і золота,

Аби тільки ви 
нас чекали завжди

край воріт.
Та ми ж переробим 
усю вашу вічну роботу,— 

Лишайтесь, матусю,
І Навіки лишайтесь.

Не йдіть.
Вона посміхнулась, 

красива і сива, як доля, 
Махнула рукою — 

злетіли увись рушники. 
«Лишайтесь щасливі», — 
і стала замисленим

полем.
На 'цілу планету, 

на всі покоління й віки.

Статистична
дуель
ГУМОРЕСКА

— Цікаві статистичні спостереження! — сказав 
студент викладачеві після лекції.— Під час лекції 
ви 42 рази пройшлися від одних дверей до других. 
8 разів потерли чоло, 18 —поправили окуляри, 
двадцять краватку, 260—моргнули. Дев'ять разів 
подивилися на годинник, десять разів сказали
«значить» і дванадцять—«так». Ось так ви читає
те нам лекції!

І студент задоволено посміхнувся.
Викладач з цікавістю подивився на нього і від

повів:
— Ну що ж, відкриємо журнал. Цікаві стати

стичні спостереження. За час перебування в ін
ституті ви хворіли: пневмонією — 15 разів, гри
пом — 8 разів, гострим респераторним захворю
ванням — 90 разів. Мигдалини вам вирізали 45 
разів, апендикс — 15, зубів запломбували 64 
штуки, вирвали — 33. Брата проводжали в ар
мію 10 разів, на власне весілля запрошували ме
не 14 разів, ну, звичайно, і відпрошувалися з за
нять.

Мою лекцію, до речі, ви відвідали вперше, та й 
ту не конспектували, оскільки займалися стати
стикою.

В. ОСІПЧУК.

Пенішкевич Анатолій — студент вечірнього факуль
тету. Працює в обчислювальному центрі інституту. Він 
є одним з кращих наладчиків апаратури.

Анатолій успішно складає сесію, сумлінно ставиться 
до своїх громадських обов'язків.

На знімку: Пенішкевич Анатолій за апаратурою ЕОМ.

Країна Рад: новини дня
ВІЛЬНЮС. Барвистий 

розпис по фарфору народ
них майстрів минулого сто
ліття ожив у нових виро
бах Каунаського експери
ментального заводу худож
ньої кераміки. Тут після ре
конструкції підприємства 
став до ладу цех по вироб
ництву фарфору. З пуском 
нового виробництва завер
шено річну програму модер
нізації підприємств місце
вої промисловості Литви. 
Збудовано кілька великих 
цехів, новою технікою пере
оснащено десятки підпри
ємств. Розширити асорти
мент товарів дало змогу' 
збільшення випусків виро
бів з місцевої сировини.

УНГЕНИ (Молд а в с ь- 
ка РСР). Почато налагод
ження технологічного ус
таткування другої черги ки
лимового виробництва. Мон
тажники, виправдавши кон-

вейєрний метод встановлен
ня ткацьких верстатів од
ночасно проводять складан
ня кількох агрегатів з ук
рупнених вузлів. Таким чи
ном, на монтажі кожного 
верстата економиться ро
бочий день.

УСФАРА (Т адж ицька 
РСР). Новорічні товари за
пропонував жителям киш- 
лака Кулькент відкритий 
тут великий сільський уні
версальний магазин. В його 
торгових залах можна при
дбати все необхідне — від 
одягу і взуття до дитячих 
іграшок.

_ У • Ленінабадській області 
тільки за останні два роки 
вбудовано і здано в ек
сплуатацію понад сто ма
газинів та їдалень. Біль
шість з них працюють за 
прогресивним методом са
мообслуговування.

(ТАРС).

КАЛЕЙДОСКОП

Книга рекордів
Вийшов у світ черговий 

випуск Книги рекордів Гін- 
несов. Вперше вона побачи
ла світ в 1955 році. «Що
річно ми отримуємо близь
ко 20 тисяч листів-замов- 
лень, — розповідає один з 
її видавців Морріс Маквер- 
тер. — Але, як правило, не 
більше 200 заслуговують 
уваги». 3—4 проценти «ре
кордів» — курйозні досяг
нення, 25 процентів — 
спортивні, решта випадає 
на долю наукових і техніч
них. Донедавна люди спали 
на цвяхах, ковтали вогонь 
і шпаги, їли живих мура
шок і дерева з листям та 
корою — тільки б потрапи
ти на сторінки книги. Од

нак з цього року видавці 
відмовились реєструвати «ре
корди», встановлення яких 
небезпечне для здоров'я. Ос
танніми в цьому розділі 
значаться француз М. Літо
то, який за 15 днів з'їв ве
лосипед, і американець 
К. Десмонд, який проковт
нув шпагу довжиною 58,4 
сантиметри.

Серед нових імен, які за
несені до Книги рекордів — 
1982, 57-річна чілійка Леон- 
тіна Альбіна. В неї 144 ди
тини. Коли збірник готував
ся до друку, вона чекала 
ще одну.

(АПН).

Х Р О Н ІК А
На всіх факультетах три- хідного дня Вінниця— Львів 

ває огляд-конкурс на кра- —  Вільнюс —  Вінниця, Він-
щу академічну групу по 
підсумках зимової сесії 
1981— 1982 навчального ро
ку. Переможці будуть на
городжені путівками для 
поїздки по маршрутах ви-

ниця —  Яремче.
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