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-ГОРИЗОНТІ ТВОР ЧОСТІ
Юнаки і дівчата готуються відмітити славну да
ту — 65-річчя з дня заснування своєї
організації,
вірного і надійного помічника КПРС — Всесоюз
ної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді.
Ленінський комсомол гордиться тим, що він бере
активну участь у будівництві комуністичного сус
пільства. Трудові звершення юнаків і дівчат всієї
країни, в тому числі і матого інституту,
яскраво
проявляються у практичній допомозі
трудящим
міста і села у розв’язанні Продовольчої програми.
Гідний внесок у виконання завдань п’ятирічки
вносять молоді
ентузіасти
науково-технічного
прогресу. Більшість студентів бере нині участь у
Всесоюзному огляді науково-технічної творчості
молоді. Вони є авторами нових проектів, свої
зусилля спрямовують на вдосконалення технологіч
них процесів на виробництві, вибирають цікаві те
ми для власних досліджень. Все
робиться для
того, щоб підвищити рівень знань.
На науково-технічних конференціях молоді науковці
зустрічаються з вченими інституту, там вони беруть
заряд нової енергії дня творчих пошуків, черпаиають наснагу і впевненість для завтрашнього дня.
Плідно працює факультет автоматики і обчис
лювальної техніки, дають певну віддачу пленарні
засідання секції автоматичних систем управління.
Група п’ятикурсників, наприклад,
представляла
свої дослідницькі роботи, які відповідають сучас
ним вимогам. Одна з таких робіт, де автором був
студент Л. Папенко, а науковим керівником до
цент М. Л. Літвінов, виконана на рівні винаходу.
Характерна особливість сучасного етапу
роз
витку науково-технічної творчості молодих
— її
тісний зв’язок з розв’язанням актуальних виробни
чих проблем, прагненням молоді вносити реальний
вклад у зміцнення економічного і науково-технічно
го потенціалу Батьківщини.
Науково-технічна
творчість позитивно впливає на виховання у мо
лодих почуття господаря країни, сучасного еко
номічного мислення, колективізму і комсомольсь
кого товариства, на ділі сприяє інтеграції науки і
виробництва.
Новим кроком у розвитку творчого співробітниц
тва молодих робітників-новаторів, спеціалістів, сту
дентів і молодих учених стали комплексні творчі
молодіжні колективи — КТМК. Вони беруть ак-1
тивну участь у переозброєнні підприємств, освоєнні
сучасних машин і механізмів, впровадженні комп
лексної механізації і автоматизації
виробництва,,
ліквідації ручної праці.
Нині. суспільство розвинутого соціалізму вихо
дить на нові історичні рубежі соціального і нау
ково-технічного прогресу. Через 5—10 років буде
закладатися і створюватись
народногосподарська
структура,
з
якою
країна
вступить
у третє
тисячоліття.
Вона
вбере
у се
бе
основні
риси і
ідеали
нового
сус
пільства, буде знаменувати нерозривний зв’язок
науки і виробництва. Червневий (1983 р.) Пленум
>ЦК КПРС поставив завдання вивести
всі галузі
економіки країни на передові рубежі науки і тех
ніки, досягнути вищого світового рівня продуктив
ності праці.
Розвиваючи науково-технічну творчість молоді,
комсомольські організації
повинні бути на висо
ті поставлених партією завдань, йти в іавангарді
науково-технічного прогресу. На місцях треба праг
нути до того, щоб пошук різних категорій новаторів
— від студента до вченого — був тісно зв’язнний з
конкретними
завданнями
дальшого піднесення
народного господарства, сприяв скороченню стро
ків впровадження передової техніки і нової техно
логії. Масова участь молоді у рухові НТТМ — за
порука ефективності системи залучення юнаків і
дівчат до активної новаторської діяльності.

ИАФЕДРА
російської
** мови — одна
з
наймолодших
в інсти
туті. її було відкрито в
серпні 1981 року. При
водом до цього
стало
постійне збільшення кон
тингенту
студентів, що
приїздять
до нас
на
навчання
з п’ятдесяти
країн Азії. Африки
і
Латинської
Америки. І
хоча більшість з
них
попередньо
вивчають

Юнаки і дівчата? Наполегливо оволоді
вайте знаннями, культурою,
професій
ною майстерністю!
(із Закликів ЦК КПРС до 66-ї
КОМСОМОЛЬСЬКЕ

ПЕРОМ.

Будьте полум’яними патріотами нашої
Батьківщини, самовідданими борцями за
справу Леніна, за комунізм!

річниці

Великої Жовтневої

соціалістичної революції).

ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ-

О ВІТНО-виборна ко^ мсомольська конфе
ренція
радіотехнічного
факулфтету згідно об’
яви повинна була від
критись о 16-й годині ЗО
хвилин. З заступником
секретаря комітету ком
сомолу інституту Ю. Лєвикіним ми прийшли за
15 хвилин раніше. В за
лі було не більше двад
цяти делегатів. Активіс
ти і члени комсомольсь
кого бюро тільки-но роз
вішували схеми, діагра
ми, факультетські стін
нівки, випуски
комсо
мольського прожектора,
підсумки огляду-конкурсу академгруп за другий
семестр 1982—1983 нав
чального року. Коротше,
кажучи, складалось таке
враження, ніби до по
чатку конференції
ще
кілька годин.
...Стрілки
годинника
вже давно „ перейшли
визначений час, а в за
лі нема ще й половини
делегатів.
Нервуються
декан і його заступник,
нервується
секр е т а р
партбюро факультету т.
Клочко, спокійні лише
комсомольці.
В 17-00 нарешті від
крили конференцію. Го
ловуючий доповів, що із
156-ти делегатів з’яви
лось 105.
Секретар комсомоль
ського бюро Віктор Чижевеький вийшов на три
буну і став читати звітну
доповідь.
За підсумками весня

ДВІ ТРЕТІХ—
І НІЯКИХ ПРОБЛЕМ
А а б о р о з п о в ід ь п ро т е , я к п р о х о д и л а
І ПРО
ЩО
ГОВОРИЛОСЬ
НА
ЗВІТНОВИБОРНІЙ КОМСОМОЛЬСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
ОДНОГО З КРАЩИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
ної сесії, — сказав до
повідач, — наш факу
льтет зайняв перше мі
сце в
соціалістичному
змаганні, добившись аб
солютної успішності по
над 98 процентів і яко
сті знань 45,8 процента.
Порівнюючи
аналізи
двох сесій варто сказа
ти, що в ході підготов
ки до останньої — робоі а рсіх підрозділів зна
чно активізувалась, що
й сприяло такому успі
ху.
В доповіді було наз
вано багато
хороших
справ комсомольців факлуь']ету,
вказувались
кращі академгрупи, до
сягнення будзагоігівців,
членів політклубу «Аргу
мент» і
студентського
театру
мініатюр.
Що й казати, добрих
справ на рахунку ком
сомоли факультету ба
гато. Та, мабуть, комсо
мольському бюро варто
було зупинитись у звіт
ній доповіді на тих- невирішених пробле ма х ,
що хвилюють кожного

студента. А їх на сьо
годні ще багато. Взяти
хоча б такий приклад: в
минулому році
кожен
стуент групи 1РТ-79 до
пустив в середньому сім
надцять прогулів занять.
Окремі студенти факу
льтету порушують пра
вопорядок в гуртожит
ках і в громадських міс
цях, дехто з юнаків фа
культету
зневажливо
ставиться до дівчат. Про
ці та інші недоліки у
виховній роботі говорив
з тривогою у
своєму
виступі декан факуль
тету В. Є. Руцкой. У
звітній же доповіді ком
сомольського бюро
ці
факти чомусь не знайш
ли відображення. Ніко
го з виступаючих не
схвилювало і те, чому
на звітно-виборну кон
ференцію не з’явилась
третина делегатів.
Нічого праівди таїти,
були названі в доповіді
окремі недоліки і упу
щення, але говорилось
про них мимохідь. Чому,
скажімо, н<а{вчалшо-ед-

ховні комісії курсів
і
факультету працюють не
в повну силу, не прояв
ляють рішучості в бо
ротьбі за вирішення тих
чи інших проблем? Чо
му згас вогник в роботі
комсомольських прожек
тористів? Чому значна
кількість
комсомольців
факультету
не
бере
участі в громадському
нитті? Ці та інші пи
тання так і повисли в
повітрі. Повисло в по
вітрі питання й про те,
чому забулась на фа
культеті добра ініціати
ва кращих академгруп,
чому їх досвід в бороть
бі за якість і успішність
в навчанні не став над
банням усіх студентів.
Хочеться вірити,
що
новообране бюро прояв
лятиме в своїй роботі
більше принциповості і
діловитості, стане справ
жнім помічником дека
нату і партійній органі
зації факультету в пи
танні підготовки і вихо
вання інженерних кад
рів.
В обговоренні допові
ді взяли участь комсо
мольці С. Вороновський,
В. Лазебний, В. Довгань, В. Карпушін, В.
іщенко Л.
Крупельницький, В. Гук та
Ю.
Бондар.
Секретарем комсомо
льського бюро факуль
тету обрано Олега Вініченка.
наш

С. ФЕДОТОВ,
кореспондент.

До 10-річчя В П І

російську мову на під
готовчих факультетах в
різних вузах нашої кра
їни, набутих знань, зви
чайно, недостатньо, щоб
досконало вивчати сус
пільні дисципліни, опа
новувати свою
профе
сію. набути загальнотехнічного рівня сучасного
інженера. Для ц^ого по
трібні більш
глибокі
знання з російської мо
ви. А навчити цьому іно

земних студентів і покли
кані викладачі та співро
бітники нашого
колек
тиву.
У складі кафедри
14
досвідчених викладачів,
завідуючий
лаборато
рією і два
лаборанти.
Колектив
лабораторії
готує до занять техніч
ну апаратуру,
працює
над методичними
роз
робками
і вказівками.
За два роки існування’
кафедри
колективом
розроблено понад трид
цять методик
і вказі

вок. підготовлено
і
видано кілька збірників
текстів з різних
дис
циплін.
На технічному озбро
єнні
викладачів
два
сучасних
лінгафонних
кабінети і один модерні
зований
пересувний, 8
навчальних і контролю
ючих машин «Лингва»,
15 звукових лаборатор
них робіт, 14 комплектів
діапозитивів,
текстові
лабораторні
роботи,
слайди, фільми, звукові
платівки.
альбоми...
І

всі -

це здебільшого зіб
рано і зроблено
рука
ми викладачів і співро
бітників.
Серед викладачів ка
федри особливо
хоче
ться відзначити Катери
ну
Іванівну
Герасименко, Тетяну Юхимівну
Іванець, Ірину Романів
ну Мельник та
Анастасію Михайлівну Климкіну.
Багато вміння,
дос
віду і знань в організа
цію навчального
про
цесу вносить завідуючий

лабораторією Павло Вік
торович
Солнцев.
Вмілим
вихователем
молоді
зарекомедувала
себе і молодий
викла
дач
кафедри
Любов
Олександрівна
Скнар,
яку ви бачите на знімку
під час занять
з іно
земними студентами.
М. СТЕПАНОВ,
завідуючий
кафед
рою, кандидат філо
логічних
наук.
Фото нашого
корес
пондента
Рема Кутькова.

2 стор.
від
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суботника

КОМУНІСТИЧНОГО - д о
СУБОТНИКА
ком сом ольського
"У

МАЄВІ
кумачевих
прапорів і транспаран
тів, в золотому
багрянці
чудової осені Прийшло до
нас минулої суботи всена
родне свято вільної праці.
Комуністичний суботник на
*

ЕСТАФЕТА
ПОКОЛІНЬ
честь
двадцятип’ятиріччя
масового руху за комуніс
тичне ставлення до праці
поєднав у собі славну іс
торію радянської держави
з її сучасністю, від
іскр
великого почину до масово
го руху за комуністичний
труд.
Разом з усім радянським
народом відзначили удар
ною працею цей день усі
студенти, викладачі і спів
робітники нашого
інсти
туту.
Крім основних робіт по
благоустрою території, впо
рядкуванню міських скверів
і парків, студенти ВПІ ви
копали близько
трьохсот
погонних метрів траншей
на будівництві нової трам
вайної лінії, працювали в
гуртожитках і приміщеннях
вузу.
Зараз комсомольці ВПІ
готуються відмінним нав
чанням і ударною працею
відзначити бб-річчя ВЛКСМ.
Бюро обкому ЛКСМУ
схвалило ініціативу пере
дових комсомольських ор
ганізацій Вінниччини про
вести 29 жовтня .обласний
молодіжний суботник. За
роблені кошти підуть на
поліпшення полїтико-виховної і культурно-масової ро
боти серед молоді. Активну
участь в молодіжному суботнику візьмуть і студенти
нашого інституту.

ЗАПРОШУЄМО ДО РОЗМОВИ:
▲ ЯК ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ СВІЙ ПОЗАКЛАСНИЙ ЧАС?
▲ КЛУБ, КАФЕ, ДИСКОТЕКА, — ЦЕ СЕРЙОЗНО, ЧИ ТІЛЬКИ РОЗВАЖАЛЬНО?
А ЯКИМ ТИ БАЧИШ СЕБЕ СЬОГОДНІ, ЗАВТРА?

Д О РО ГИ ,

Просто
треба
любити
свою професію, щоб сум
лінно ставитися
до робо
ти, яку тобі
пропонують
виконати . Почуття відпові
дальності
за
доручену
справу якраз і притаманне
Надії Никинюк,
Надії Гу
бернатор,
їх
подругам
Тетяні
Матвійчук,
Тетяні
Онищук та іншим робітни
цям, які
працюють маля
рами, постійно дбають про
те,
щоб у
гуртожитках,
їдальнях,
навчальних кор
пусах було красиво, при
вітно і затишноЗразково
потрудилися
вони у день комуністичного
суботника, з високою якіс
тю
оздоблюють
примі
щення^ і в ці дні. Одне сло
во,
господині у своєму
домі.
В. МОГИЛЕВСЬКИЙ,
комендант
другого
корпусу.

Сатиричним
О К в інших установах
* *■ економлять електроенер
гію, ми, скажемо відверто,
не знаємо. А от що роби
ться у нас, бачимо.
За півроку, скажімо, ли
ше в гуртожитку № 1 зе
кономлено 4 тисячі кіло
ват годин електроенергії.
Непогано. Десять років —
80 тисяч кіловат-годин. А
через сто? Через сто еконо
мія така, що можна обійти
ся без Ладижинської ДРЕС.
Ото чудасія!
І над чим, скажіть лю
ди добрі, колись народ со
бі голову ламав? Чому всю
цю
економію
на свою

Шт читацька конференцій

ЯКІ В И Б И Р А Є М О
Другокурсник — це
вже важить багато. Про
нього не скажеш, що
він — новачок, отакий
собі з племені тих, ко
го треба водити за руку.
Та й взагалі кожен, хто
переступив поріг вузу,
на мою думку, це вже
якщо й не повністю
сформована особистість,
то, принаймні,
цілком
визначена молода люди
на у своєму майбутньо
му житті.
Мені часто думається
про те, якими мають бу
ти дороги, чщо їх ми ви
бираємо. Маю на увазі
не професію — кожен з
нас її вже обрав Спа
дає. на думку інше —
якими ми є тепер май
бутні спеціалісти? Бо ж

сті, активна життєва по
зиція в усіх випадках,
які тропляються на шля
ху.
Я не хочу сказати, що
мої ровесники проявля
ють пасивність. Навпа
ки, більшість юнаків і
дівчат беруть
активну
участь у громадському
житті своїх колективів.
Зустрічі на вечорах у
студентських клубах
і
кафе, заняття фізкуль
турою і спортом, худо
жня самодіяльність, —
все це з багачу є, виховує,
активно впливає на інте
лектуальний
розвиток
студентів.
Але панує і
байду
жість, отака собі спог
лядальність, як кажуть

надто дорогий час. А чи
правильно ми його ви
користовуємо? Мабуть,
що ні. Суджу по собі—
не досягла того,
щоб
бути вдоволеною за ро
боту
у культмасовому
секторі курсу. Та й як
що говорити про нав
чання — теж не домог
лась того, щоіб
сесії
складати на «відмінно».
Що, втомилася,
ви
черпала всі запаси твор
чого горіння? Ні! Нав
паки, не привела в дію щ
того, що є. Отже, тре
ба себе
організувати,
треба розумно і з кори
стю використовувати позалетшійний час. Треба
підтягнутися у навчан
ні і громадській роботі.

♦
Аллу Хажинську до
розряду пасивних аж ні
як не віднесеш. Вона —
(активістка, була деле
гатом XXIV з’їзду ком
сомолу України, та й
зараз виконує
багато
громадських доручень. І
все ж...
Яким СЬОГОДНІ повинен
бути комсомольський ак
тивіст? Чи вдоволена са
ма собою, своїм навко
лишнім життям?
Ці та інші
питання
хвилюють серце дівчи
ни, не дають їй спокою.
Друкуючи
розд ум и
Алли Хижанської,
ре
дакція
багатотиражки
звертається до всіх сту
дентів висловити
свої
думки відносно підня
тих питань.

- =======

Господині

21 жовтня 1983 року.

Шановні друзі! Розпочинаючи передплату
на
1984 рік, редакція
інститутської багатотиражки
відкриває сьогодні на своїх сторінках заочну чи
тацьку конференцію. Вам дуже важливо
знати
думку своїх читачів, тих, хто систематично читає
нашу газету, використовує її публікації
в своїй
роботі, хто міг би сказати нам
свою об’єктивну
думку про окремі матеріали і рубрики в газеті і
про творчі доробки редакційного колективу.
В своїй повсякденній роботі колектив редакції
керується рішеннями XXVI з’їзду КПРС, наступ
них Пленумів Центрального Комітету партії, зав
даннями, висунутими у виступах товариша Ю. В.
Андропова. їх основоположні настанови завжди в
центрі уваги при підготовці матеріалів з» питань
діяльності (партійних, профспілкових і комсомольсь
ких організацій інституту, вдосконалення -навчаль
ного процесу, підготовки висококваліфікованих
і
ідейно переконаних спеціалістів — майбутніх ке
рівників і організаторів виробництва.
Газета прагне до всебічного висвітлення життя
студентської молоді, її культурного зростання, ор
ганізації дозвілля і навчального процесу. І в цих
пошуках великою підмогою служать ваші листи,
поради і пропозиції.
Зараз, коли формуються творчі плани на майбут
ній рік, ми звертаємось до вас, шановні читачі, за
порадою. Перш за все хотілося б знати вашу дум
ку про основні добірки і тематичні сторінки, .про
окремі матеріали, що друкувалися протягом ни
нішнього року, про поліграфічне оформлення
на
шої газети.
Отже, просимо відповісти на питання нашої анке
ти тих, хто давно читає багатотиражку, і тих, хто
тільки-но став її читачем.
1. Які з названих нижче добірок і рубрик ви чи
таєте регулярно? (підкресліть):
Партійне життя. Народний контроль діє. Ком
сомольське життя. Трибуна комсомольського ак
тивіста. Приклад бери з комуністів. У світі
твоїх
захоплень. Відверта розмова. У світі цікавого. Тре
тій
трудовий.
Студентський
телетайп.
Лі
тературно-мистецька
сторінка
« Ве с е л к а » ,
сторінка військово-патріотичн о г о в и х о в а н н я
«Пам’ять»,
дискусійний
клуб
студентів «Об
рій».
Ми
— інтернац і о н а л і с т и .
Фі зкультура і спорт. Правові знання — усім. Пияцтву
— бій, Штрихи до портрета. Твій ровесник за ру
бежем.
Які нові -добірки чи сторінки ви пропунуєте за
провадити, які ваші пропозиції щодо поліпшення
названих вище?

2. Яким темам і проблемам, на вашу думку, гаг
зета повинна приділити більше уваги в 1984 році?

♦
можна бути гарним ін
женером і нікудишньою
людиною.
Трапляється
таке. Добре розуміти
ся у тонкощах виробни
чої технології — одна
річ, інша — бути вата
жком колективу.
Отож і хочу зупини
тися на питаннях, які
мене найбільше хвилю
ють. Стосуються
вони
поз алекційного життя.
Факт
незаперечний:
ми, молоді, сповнені сил
і енергії. Якщо кажемо
«енергії» — то це зна
чить, що сповнені жи
вою рухомою силою, яка
повинна діяти активно.
І активність ця міає про
являтися у найкращих
справах життя. У межах
інституту, в умовах сту
дентського побуту — це
активне втручання в усі
сфери творчої діяльно

в народі — моя хата з
краю, я нічого не знаю.
Проводиться якийсь за
хід — прийшов, поди
вився, послухав і... мах
нув рукою — не ціка
во. Іншого рдізу зовсім
не прийшов.
Звідки все це? Відпо
вісти мені важко. В які
йсь мірі не готова від
повісти і на запитання,
який виховний і пов
чальний
урок
дають
клуби і кафе, дискоте
ки. Мабуть, не можна
виміряти якоюсь цифро
вою величиною віддачу
наших культосвітніх за
ходів. Але що користь
приносять вони — не
заперечно. А що зроби
ти, щоб домогтися більш
ефективного впливу на
відвідувачів?
Позалекційний час —

Треба,.. Багато,
дуже
багато треба.
Згадуються
шкільні
роки, навчання в техніч
ному училищі. Хоч і ко
ротенька, але це вже іс
торія. Нині дописуєть
ся вона в стінах інсти
туту. Минуть роки і я
стану викладачем
ма
шинобудування. То що
треба робити сьогодні,
щоб краще
збагатити
себе не лише знаннями
по спеціальності, але й
духовно? Адже це так
важливо у
майбутній
трудовій діяльності.
А. ХАЖИНСЬКА,
студентка 2 курсу
машинобуді в н о г о
факультету, делегат
XXIV з’їзду ЛКСМ
України.

3. Про яких людей і які події ви б хотіли прочи
тати або написати самі до газети?
4. Ваші зауваження щодо поліграфічного оформ
лення багатотиражки. Коли вам доставляють її?

Зараз завершується передплата на
періодику
1984 року. Шановні друзі, чи не забули ви разом з
іншими виданнями передплатити і нашу інститутсь
ку багатотиражку? Передплата приймається ред
колегією газети, оформляється також в комітеті ком
сомолу інституту. Передплатна ціна на рік 52 ко
пійки. Передплатити багатотиражку можна. особис
то, і колективно, тобто по кілька номерів на колек
тив.
Що ж до ваших порад і зауважень, то вони до
поможуть нам зосередити увагу на тих питаннях і
проблемах, що цікавлять і хвилюють вас.
Просимо вказати ваше прізвище, академгрупу, а
для викладачів і співробітників — кафедру чи від
діл.
Виріжте, заповніть і надішліть до редакції.

пером= = = = = = = = = = = = = = = =
користь не пускав? Шкода
та й годі.
Так розповімо, як ото
воно все починалося.
Головний енергетик
у
нас — хлопець свій. Про
все з нами радиться, ла
гідний такий. Ну, словом,
як рідний. Може навіть ци
гарку попросити.
Заходить якось він
і
пропонує:
— Значить так, хлопчи
ки, вже почалось... Підтяг
ніться! Економити,
розу
мієте, треба. Що-інебудь,
аби зекономити.
Прибиральниця Клава пе
ребиває:

ЧОТИРИ ТАРАКАНИ І ЦВІРКУН
— Погляньте, що роби
ться у нашому гуртожит
ку. Один
свідомий
на
хвилин
п’ять
лампоч
ку
запалює,
щоб
раздягнутися, чи там
в
якійсь іншій потребі, а ін
ший до півночі на кухні
жує при .повному освітлен
ні. А той біля холодиль
ника порається, фруктиовочі пакує. Буває,
що
хтось і з.а книжкою про
сиджує далеко за північ.
Всякого я тут надивилася.

Повернулася тьотя Кла
ва в інший бік та й про
довжує: — Раз економити,
то тому й бути Наказую:
віднині учбових кімнат
і
кухонь не
освітлювачу.
Темно — ніхто не зайде.
Зате вранці не буде за
пізнень на пари — всі доб
ре виспляться.
— Правильно, — пого
дився комедант гуртожит
ку, — нехай і туалети без
світла обходяться. Чого ту
ди посеред ночі бігати? В

усьому має бути порядок.
Правда, коли в гуртожи
ток завітали народні до
зорці, головний енергетик,
тов. Нікітін, поспішно дав
вказівку вкрутити лампоч
ки, дещо
інше зробити!
Світліше стало в
примі
щенні.
І тепер при світлі стало
видно, що леноліум порва
ний, що в дверях дири,
що по підлозі бігають таракани, а в кутку залива
ється цвіркун, що стоїть
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забутий всіма інформацій
ний бюлетень, що... Словом,
все тут є, що зветься бєзпорядком.
То ж де ви, члени студради? І ви де, товаришу
комендант?
В. ЛУЖИЦЬКИЙ,
А. ВАСЮРА,
члени групи народного
контролю ФАОТу.
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