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НАУКА ВИРОБНИЦТВУ

„АСУ РЕГІОН" ДІЄ
Протягом 4-х днів в нашому інституті проводився
Всесоюзний семінар, який обговорював науково-мето
дологічні питання оптимізації складних систем І шля
хи застосування наукових досягнень при управлінні
виробничо-територіальними комплексами та при проек
туванні технологій, режимів, і устаткування.
Місце проведення семінару вибрано не випадково.
Наш інститут є головним виконавцем цільової комплекс
ної програми «АСУ—-регіон».
Високу оцінку на семінарі отримали доповіді членкореспондента АН СРСР Л. С. Попиріна, дійсного чле
на АН УРСР В. І. Скорихіна, професорів Г. Я. Ка-

нівця та І. В. Кузьміна, доцентів В. М. Лисогора
і
С. Й. Ткаченка, кандидатів технічних наук, старшого
Наукового співробітника В. І. Дерев'янка, Є. Г. Пет
рова та інших.
Семінар прийняв рекомендації щодо розширення ро
біт по оптимізації складних систем, наукового пошуку
та їхнього практичного застосуванню в народному
господарстві.
На фото: виступає ректор ВҐІІ, лауреат Державної
премії УРСР, доктор технічних наук, професор І. В.
Кузьмій; зправа наліво—представник Міністерства ви
щої і середньої спеціальної освіти О. О. Долбенко,
член-кореспондент АН СРСР Л. С. Гіопирін, професор
Г. Я. Канівець (Інститут газу АН УРСР), кандидат
технічних наук В. Л. Ревенко (Інститут кібернетики
АН УРСР) за підготовкою до пленарного засідання;
Доктор технічних наук, професор Г. Я. Канівець висту
пає з доповіддю на пленарному засіданні.

Фото вашого кореспондента Р. Кутвкора.

1983 р о к у .

Ціна 1 гол.

ЛІТО СТУДЕНТСЬКЕ

НАША
ВИРОБНИЧА
Наш
науково-практичний
загін у складі 20-ти студен
тів радіотехнічного
факу
льтету працює в даний час
на виробничому о б ’єднанні
«Термінал». Працюємо
ми
регулювальниками
ра діо
апаратури. Тут, на виробни
цтві,
конкретно
зіткн ув
шись з практичною діяль
ністю майбутнього інж ене
ра, ми
застосовуємо
на
практиці теоретичні знання,
набуті в інституті.
Літня практика для к о ж 
ного знас стане
гарною
школою . Виробництво, зви
чайно, не інститут. Тут ми
вперше
зустрілись з ба
гатьма новинками науковотехнічного прогресу, бага
то відкрили для себе но
вого. Разом з тим кожен
з нас часто замислюється,
як вдосконалити весь
ви
робничий процес.
Вироб
нича
практика
заставляє
ко ж н о го
з нас
мислити
широкомасштабно, з перс
пективою на майбутнє. Ось
хоча б такий приклад*, студенти-практиканти
Сергій
Швець і Тетяна Савкова за
пропонували
полегшити
працю регулювальника ра
діоапаратури
Улетодом
зручніш ого
розміщ ення
приладів, освітлення робо
чого стола і змінення йо
го форми.

Утрьох ми разом з О лек
сандром
С крекотенем
і
Анатолієм Д енисю ком р о з 
робили
новий стенд для
випробовування модулів ін
дикації на попередній ста
д ії
складання апаратури.
Всього ж під час виробни
чої практики бійці науковопрактичного загону
«Тер
мінал» подали підприємст
ву п’ять раціоналізаторсь
ких пропозицій.
Кращими
бійцями загону зареком ен
дували себе Вячеслав До~
машевський,
Сергій
Ко
валь (він ж е комісар заго
ну),
Сергій
Бондарчук,
Олександр Лудан.
Бійці загону читають р о 
бітникам підприємства лек
ції, проводять політінф ормації, допомагають
буду
вати туристську базу, при
ймають участь в суботниках,
недільниках,
тижнях
науково-технчної творчості
молоді.
За добру роботу і актив
ну громадську
діяльність
комітет комсомолу вироб
ничого об’єднання «Термі
нал» нагородив наш загін
Почесною грамотою .
Володимир Міхесв,
командир науково-прак
тичного
загону «Тер
мінал», п’ятикурсник ра
діотехнічного
факуль
тету.

Питанням економ ії і бе
режливого ставленя до мамеріальних
ресурсів при
діляється
велика увага
в
усіх сферах народного гос
подарства країни. Про
це
неодноразово вказувалось
в постановах партії і уряду.
Великого значення цим питианням надають і в на
шому інституті. Проте
не
всі співробітники
пройня
лись лочуттям
відповіда
льності за збереження на
родного добра. Про
це
свідчать факти незадовіль
ного обладнання на бага
тьох кафедрах вузу. З о кр е 
ма, на каф едрі обчислю 
вальної
техніки р о зко м п 
лектовані і не використову
ються вимірювальні прила
ди і електронне обладнан
ня на суму понад ЗО тис.
крб.
^Незадовільне
його
збереження призвело
до
втрати документації і
за
пасних частин до обладнан
ня на суму 26 тис. крб.
Визнано
повністю
непри
датними
до
експлуатації
три комплекти
електрон
них приладів
на загальну
суму 9 тис. 913 крб. Д еякі
прилади можна було б від
ремонтувати
і використо
вувати їх в
навчальному
процесі , але
на кафедрі
ніхто про це і не думає. На
складі зберігається облад
нання на суму
понад
14
тис. крб., яке протягом ба
гатьох років не використо
вується.
Таке становище склалось
в результаті незадовільно
го контролю за збереж ен
ням
і
використанням
обладнання
і
халатного
ставлення до своїх обов’яз
ків колиш нього завідую чо
го лабораторією Ф . І. Сущева.
Трапляються ще випадки
необгрунтованого
списан
ня обладнання, придатного
до експлуатації. Д е які
із
списаних приладів могли б
ще
використовуватися
в
навчальному процесі. П ро

те
списане
обладнання
здається на склад як мета
лолом.
У відділі постачання інс
титуту ще не зжита прак
тика нав’язування
каф ед
рам і відділам непотрібно
го їм обладнання. Це р е 
зультат
незадовільного
обл іку заявок на обладнан
ня. Так, зокрема, народни
ми
д озорцям и
виявлено
на складі д р ука р сь ко -р о з
множувальну машину вар
тістю 5253 крб., автоматич
ний перетворювач частоти
вартістю 3630 крб. та ін. при
лади. Хто і для чого
за
мовляв їх, невідомо.
Все
це лежить на складі вже
цілих 7 ро ків і ніким не ви
користовується.
Тут же, на складі, ви
явлено 13 одиниць
ніким
не замовленого обладнан
ня на суму понад 13 тис.
крб. На тій ж е каф едрі вит
м ірю вальної техніки
вия
вились непотрібним и 'при
лади і обладнання на суму
понад 2 тис. крб. В тому
числі вимірювач деф орма
ції ІДЦ-1, 5 сигналізаторів
рівня СУФ-42 та інші.

На факультеті
автома
тики і обчислювальної тех
ніку активну допомогу ' у
вирішенні багатьох питань
деканату, партійній органі
зації надає група народно
го контролю.
Для народних дозорців
АФОТу стало правилом не
тільки своєчасне й ретель
не проведення рейдів-перевірок, а й контроль за лік
відацією недоліків. Напри
клад, в березні нинішнього
року ми перевіряли забез
печеність кафедр навчаль
но-методичними . посібни
ками. Високий рівень за
безпеченості на кафедрах
хімії, обчислювальної тех
ніки. На решті кафедр фа
культету
забезпечен і с т ь
методичними
посібниками
виявилась надзвичайно ни
зькою (24—45 проц.). Ма
теріали обстеження стали
предметом серйозної роз
мови на засіданнях
ка
федр, на факультетській ра^
ді, розглядались вони і на
засіданні партбюро факу
льтету.
Протягом двох
місяців
після перевірки всі рекомен

кафедрі електронних при
ладів було прийнято
рі
шення розширити план ви
дання посібників на 1984
рік для виконання лабора
торних робіт.
На кафедрі
економіки
промисловості і організації
виробництва не було мето
дичних вказівок по диплом
ному проектуванню для
студентів енергетичних спе
ціальностей.
Керівництво
кафедри швидко зреагува
ло на зауваження - народ
них контролерів, і вже в
цьому році посібник здано
до друку.
На кафедрі автоматики
і інформаційно-обчислюва
льної техніки в момент пе
ревірки була заборгованість
з плану 1982 року (не
здано до друку 3 методич
них посібники). За два мі
сяці заборгованість
було
ліквідовано.

дації народних дозорців бу
ди виконані, Зокрема» на

Наведеня належного по
рядку в закупівлі, викорис
танні і збереж енні матеріа
льних засобів і обладнання
— одна з
найголовніших
задач, справа
честі к о ж 
ного співробітника, викла
дача, студента. Винуватці в
псуванні обладнання і не
використанні матеріальних
засобів
за призначенням
повинні нести матеріальну
відповідальність.
Д оцільно було б в інсти
туті організувати склад не
ліквідів, куди б завідую чі
лабораторіями
могли
б
здавали для використання
ком плектую чі вироби, зня
ті із списаних приладів,
а
відділу постачання виріш и
ти питання про їх реаліза
цію
через
торговельну
м ереж у.
А. ТХОРІВСЬКИЙ,
голова ГГНК інституту,
В. КЛИМЧУК,
зав. сектором ГГНК.

І. ТАТУРЕВИЧ,
заст. г о л о в и
ФАОТу.

ГНК

В. МАРУЩАК,
улер

ГНК ФАОТу.

2 стор.
ЛІТО СТУДЕНТСЬКЕ

С

Зйпокликом
СЕРЦЯ

Того вечора, як і завжди,
з роботи ми прийшли стом
лені. Не встигли ще й руки
помити, як комісар загону
Сергій Чернега приніс зві
стку про те, що на станцію
прибуло три вагони це
менту і його необхідно роз
вантажити, причому термі
ново.
— Треба, значить зроби
мо, — сказав хтось з хлоп
ців. Хоча зробити це було
не так вже й легко. Все ж
таки три вагони. Але це-^
мент був дуже необхідний.
Отож після вечері всі друж
но взялись за роботу.
В колгоспі імені Мічуріна Хмільницького району
наш загін працював підряд
протягом двох трудових
семестрів. Торік за направ
ленням обласного штабу
СБЗ, в цьому році приїха
ли в село на запрошення
правління колгоспу. Торік
розпочали тут будівництво
нового корівника, цього лі
та завершували будову. Си
льні зливи стримували ро
боту. Отож, щоб не сидіти
дарма, працювали то на
птахофабриці, то в молоч
ному блоці МТФ. І все ж,
незважаючи на певні труд
нощі ми вчасно закінчили
будівництво об’єкта, осво
ївши понад 90 тисяч кар
бованців капіталовкладень.

Крім основної
роботи
наш загін, як і всі інші за
гони інституту, надав до
помогу колгоспникам в за
готівлі кормів для громад
ського стада, збиранні вро
жаю. Організували в селі
бюро добрих послуг, зби
рали металолом, допомогли
оформити Будинок культу
ри, працювали з абітурієн
тами нашого інституту, про
водили суботники і неділь
ники у фонди миру, допо
моги піонерським
органі
заціям тощо.
Змагання з футболу і во
лейболу, дискотека, лекції
і політінформації, екскурсії
і подорожі по місцях тру
дової і бойової слави ра
дянського народу... все це
надовго
запам'ятаєт ь с я
кожному з нас і трудівни
кам колгоспу.
Особливо хочеться від
значити наших бригадирів
Степана Покиньчереду, Ана
толія Гуменчука, команди
ра загону Олександра Мацика, майстра загону Юрія
Кепського, оператора бето
нозмішувача Олега Пастернака, «рядових» Миколу
Микуцинського,
Миколу
Артемчука, нашого коміса
ра Сергія Чернегу.
В. Березюк,
боєць СБЗ «Автомо- {
біліст».

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»' »
На зустрічі в ЦК КПРС

з ветеранами партії," ’’ яка
відбулась 15 серпня цього
року, йшлося про те, як
краще використати досвід
і знання ветеранів у вирі
шенні багатьох політичних,
економічних та інших зав
дань, що стоять перед на
шою державою.
Ветерани партії — носії
унікального досвіду будів
ництва нового життя, це
люди незгасної енергії, ви
соких моральних якостей,
люди
вірного
служіння
партії, Батьківщині, наро
дові, як в роки мирної пра
ці, так і в воєнні лихоліт
тя.
Серед питань, що обгово
рювались на зустрічі, сер
йозну увагу було приді
лено ідеологічній, політиковиховній роботі, особливо
серед молоді, —людей гра
мотних, але без
досвіду
політичної, класової боро
тьби.
Тепер, коли різко заго
стрилась міжнародна
об
становка, коли наша Бать
ківщина вирішує грандіоз
ні економічні і соціальні
завдання, поставлені XXVI
з'їздом КПРС,
особливо
нестерпними стають факти
споживацтва, трудової і
громадської пасивності, не
дисциплінованості, що ха
рактерні для окремих мо
лодих людей.
Виступаючи на зустрічі,
Генеральний секретар ЦК
КПРС, Голова
Президії
Верховної Ради СРСР тов.
Ю. В. Андропов наголошу
вав також на підвищенні
ролі
військово-патріотич
ного виховання молоді.
Секція військово-патріо
тичної пропаганди нашого
інституту разом з коміте
том комсомолу та іншими
громадськими організація

16 вересня 1983 року.

Літопис Великої Вітчизняної

П о л е
героя
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНА СТОРІНКА

ми розробила план заходів
військово-патріотичного ви
ховання, що пройшли пе
ревірку часом.
Зокрема,
рекомендовано
впродовж
поточного навчального ро
ку провести в кожній гру
пі не менше одного уроку
мужності, а іна кожному
курсі — не менше одного—
двох тематичних вечорів.
Кожній курсовій комсомо
льській організації пропо
нується випустити конкур
сну стіннівку і провести
курсову комсомольську на
уково-практичну
конфе
ренцію, тема якої визначе
на для кожного курсу. Ми
плануємо також зустрічі з
ветеранами Великої Вітчиз
няної війни і Збройних Сил
в академгрупах, на пото
ках, курсах, відвідування
історичних місць, музеїв то
що.
Новий навчальний
рік
буде багатий на визначні
події. Ми відзначатимемо
40-річчя визволення всієї
України і м. Вінниці від
німецько ^фашистських за \
гарбників; в зв'язку з цим
вважаємо доцільним вклю
чити окремим пунктом в
соціалістичне змагання по
становку військово-патріо
тичної роботи.
В. ГОВОРОВ,
голова секції військовопатріотичної пропаган
ди інституту, полковник-інженер запасу.

Гонка не знає
кордонів
Державні прапори СРСР,
УРСР і ПНР і спортивні
стяги прикрасили ; нещо
давно площу Леніна у Він
ниці. Тут відбулось уро
чисте відкриття традицій
на!' міжнародної велосїипеднЬї гонки, присвяченої
пам’яті Героя Радянського
Союзу Василя Федоровича
Скопенка. Двадцять сьомий
раз стартувала вона. Чо
тири етапи спортсмени по
долали на території нашої
республіки, а ще чотири —
на території Польщі. Фіні
шувала гонка в Сандомирі,
місті, де поховано радянсь
кого воїна-визволителя.
Боротьбу за першість ве
ли п’ять польських і п’ять
українських команд. Серед
учасників гонки є і провід
ні вінницькі велосипедисти
—• Володимир Балюк, Во
лодимир Багнюк, Олександр
Головащенко, які вже не
раз відзначались на рес
публіканських та всесоюз
них змаганнях.
Міжнародна
велогонка
пам’яті Героя Радянського
Союзу В. Ф. Скопенка ста
ла символом міцної друж
би між нашими народами.

В піонерській кімнаті Воловодівської
восьмирічної
школи є куточок, присвя
чений льотчику-штурмовику,
Герою
Радянського
Союзу Петру Григоровичу
Дильку. Відважний сокіл
загинув неподалік від села.
І місцеві червоні слідопити
вирішили детально дізна
тись про ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ
героя.
Пошуки тривали
довго. Та поступово до шко
ли почали надходити листи
від рідних відважного льот
чика і його бойових побра
тимів.
Чимало цікавоого розпо
віли про свого друга його
однополчани І. Виноградов,
І. Могильчак, а Г. Денисенко, бойовий побратим
ііероя, ^одарував слідопи
там фотографію, на якій
він сфотографований разом
із своїм учнем Ю. О. Га
гар іним.
Червоні слідопити також
обладнали експозицію
в
сільському Будинку куль
тури, де є музей. А на по
лі, де у нерівному бою за
гинув радянський сокіл, є
спеціальна табличка. На ній
викарбовано: «На цьому
місці в нерівному бою з
фашизмом 15 січня 1944
року загинув гвардії капі
тан,
льотчик-штурмовик
П. Г. Дилько». Тепер все
поле носить ім’я героя.

Маршрути «Корчагінця»
За комсомольськими ад
ресами виїжджав в Нечернозем’я дипломант першо
го республіканського кон
курсу студентських агіт
бригад творчий колектив
«Корчагінець» Вінницького
педінституту. Він увійшов
до складу агітпоїзда ЦК
ВЛКСМ «Ленінський ком
сомол».
Маршрут
«Корчагінця»
пролягав на комсомольські
ударні будови, об’єкти сту
дентських будівельних за
гонів
Новгородської та
Смоленської областей.
Вінничани показали сво
їм російським ровесникам
чотири програми: «Товари
ші, перевірте свої серця»,
«Студентство!
Чудовий
час...», «Увага — екран» та
філософську річ «Бути лю
диною».
З українськими народни
ми піснями російських юна-

ків та дівчат познайомив
дует у складі Юлії Мангер та Іри Коваль, які спі
вали у власному супроводі
гітари.
Очолювала групу вінни
чан поетеса Ніна Гнатюк,
у якої цікава поетична про
грама. Вона брала також
участь в семінарських за
няттях
комсомольського
активу Новгородської об
ласті.
Ще одна група вінничан
їздила тюменськими мери
діанами — гвардію ветера
нів «Корчагінця» очолюва
ла його керівник Євгенія
Михайлівна Амосова. Старт
її — Новий Уренгой, про
грама — за ідеєю співзвуч
на проблемі агітбригади,
маршрут —• через серця мо
лодих будівельників, наф
товиків, монтажників Сибіру...
«Новини Поділля»

Зустріч з Редьнковим в і

діграла немалу роль в жит
ті Сергія.
В спортивному
залі, куди незабаром
він
завітав,
познайомився
із
рекодрсм еном світу
А на
толієм Ж итецьким, неодно
разовим перем ожцем все
сою зних
і республікансь
ких змагань Віктором
Хадуліним. Вони і взяли під
свою о п іку цього скром но,
го, фізично
обдарованого
природою ,
мовчазного
хлопця. Тренери та учень
зустрічались
у
спортзалі
З— 4 рази
на тиждень.
І незабаром на обласних
змаганнях серед своїх р о 
весників до Д ід и ка прихо
дить перша велика
пере
мога. Сергій
стає чемпіо
ном. Це було в 1979 році.
Успіх додав сили і бажання
тренуватись ще наполегли?
віше.
Березень 1981 гоку. М іж
народні змагання на «Ку
бок Д руж би». Атлети більш
як двадцяти країн з ’їхались

«За инженерньїе кадрьі»

—

СПОРТ
Ім’я важноалета із Вінни
ці С. Д іди ка
—
нового
рекордсмена у
поштовху
стало відоме на весь світ.
Шлях до цього тріумф у
почався давно. Щ е з ди
тинства Сергій
виділявся
серед
своїх
ровесників
зростом і ф ізичною силою.
Закінчивши вісім класів
у
селі Балині Літинського ра
йону хлопець їде до Він
ниці і вступає до профтех
училища при заводі
імені
60-річчя Жовтня.
Атлетич
на статура юнака
відразу
ж привернула до себе ува
гу
заводських
любителів
залізної гри. І в першу чер
ветерана підприємства, ветерна важкої атлетики, не
одноразового
перем ожця
республіканських змагань у
60- роках
слюсаря
Івана
Редьнікова.

орган

парткома,

ЗА

На підступах до селища, свої вірші:
Я шел к тебе через войну,
де точились великі крово
Сквозь море слез
пролитні бої, тепер створе
и пламя гнева,
но Курган Слави, на ньо
Когда
земля
в огне
му — монумент Матері—
горела
Батьківщини.
Я шел к тебе через войну.
В бункері влаштовано
Я шел к тебе через войну,
своєрідний музей з експо
С тобой Москву МЬІ
натами, колишньою збро
отстояли,
єю, тут демонструються ко
Врагов с родной земли
роткометражні стрічки, при
прогнали
свячені боям за Охтирку.
Я шел к тебе через войну.
На кургані пройшли зу
Чуму с земли людской
стрічі колишніх воїнів-визсметая,
волителів з
мешканцями
Друзьям свободу
селища. Підчас однієї з та
приближая,
ких зусрічей доцент ВП1
Я шел к тебе через войну,
Б. А. Земляков прочитав

В серпні нинішнього ро
ку на Сумщині проходило
святкування 40-річчя з дня
визволення селища Охтирки
від німецько-фашистських*
загарбників. На торжество
були запрошені представ
ники частин і з'єднань, що
брали участь в битвах на
Курській дузі і визволенні
Охтирщини, в тому числі
і Борис Аврамович Земляков, член ради ветеранів
241 Вінницької орденів Чер
воної Зірки і Богдана Хме
льницького стрілкової ди
візії, що визволяла Охтир
ку.

НАШ

ЗЕМЛЯК—СВІТОВИЙ
РЕКОРДСМЕН

до Львова помірятись си
лами. Для Сергія це був
перший старт на м іж н аро д 
ному помості. Серед
поСергій виступив зібрано і
завоював в сумі третє при
зове місце. Це був великий
успіх вінничанина. При вру
ченні нагород він стояв по
руч з перем ожцями А. Пи
саренком
та рекорд см е
ном світу В. М арчуком. Хто
б м іг подумати, що через
два
роки
Сергій
Д ід и к
зм ож е обіграти цих ім ени
тих важкоатлетів.
А це сталося 31 липня
1983 ро ку на олім пійсько
му помості у М оскві. Цією
датою знову внесена
на
ша Вінниця у списки міст,
які виховали рекордсменів
і чемпіонів світу.

профкома, комитета ЛКСМУ и

Ц ього вечора шануваль
ники штанги побачили в д і
лі зразу ж чотирьох світо
вих рекордсменів. Спочат
ку Анатолій Писаренко
у
ривку встановлює,
ф іксує
штангу
в 205 кілограм ів.
Але вже через хвилину до
нецький атлет Віктор М осібіт перевищує його резуль
тат на 0,5 кілограма. Ш товх
нувши
260 кілограм ів, А.
Писаренко набирає в сумі
двоборства 465 кілограм ів,
Поліпшуючи свій ж е світо
вий ре корд на 2,5 кіл о гр а 
ма. Таку ж суму набирає і
атлет збірної команди
Бі
лорусії О лександр Курілович. Завдяки легкій власній
вазі
виграє
чемпіонську
медаль.
І от на поміст додатково
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1. ЛОЗОВСЬКИЙ,
почесний майстер спор
ту СРСР, суддя всесо
юзної категорії.

Старти для всіх
Минулої неділі вихованці
ВПІ вийшли на міжфакультетські старти вузів міста,
присвячені
Всесоюзному
дню бігуна. Наша команда
^нараховувала близько ти
сячі юнаків та дівчат
з
усіх ф акультетів стаціона
ру.

Набравши в
естаф етах
48 очок, перше місце вибо
роли студенти лікувального
ф акультету
Вінницького
медінституту,
друге
—
команда ФАОТу, третє —
енергетичного ф акультету.
У наших команд відповідно
по 38 і 32 очка.
В міському забігу проде
монстрували свою волю до
перемоги близько
сорока
членів інститутського клубу
любителів
бігу; це
були
люди різного віку.
Я. ВОЛХОНСЬКА,
викладач кафедри фізвиховання ВПІ, голов
ний секретар змагань.

Редактор
С. Джеджула

ректората Винницкого политехничесного института.

Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв,полиграфії І книжкової торгівлі: м.
Умови, друк, ари, 0.48, Тиране 1500.

для штурму світового
ре
корд у виходить Сергій Д і
дик.
На
табло
загоряється:
вага 265 кілограм ів!
Повільно
нагинаючись,
Сергій захвачує грифт м о
гутніми мозолястими
ру
ками. Мить — і штанга уж е
на його грудях. Щ е мить і
вага зафіксована над голо
вою.
Є світовий рекорд !
Зал
повниться оплесками.
Спартакіадний
турнір
штангістів завершився. Те
пер у С ергія м рія — взяти
участь в О лімпійських
Іг
рах 1984 року.
Важливий к р о к до здійс
нення цієї м р ії вже зро б
лено.

Я шел к тебе ^ерез войну,
Большие вел с врагом
сраженья,
Прошел сквозь бедьі
и лишенья,
Я шел к тебе через войну,
Я шел к тебе через войну,
Чтоб никогда ее не било,
Чтоб в счастье жили
дети мира
Я шел к тебе через войну,
Я шел к тебе через войну,
Победьі зная над
Берлином.
И я твой сьін страньї
любимой
Пришел к тебе через
войну.
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