
Здрастуй, 
плем'я 
молоде, 

н езнайоме!

УРОЧИСТО І РАДО ІНСТИТУТ  
ПРИЙНАС НОВА СТУДЕНТСЬКЕ 

ПОПОВНЕННЯ ‘
Прапор інституту.,. Ось 

уже від 1974 року під ним 
трудиться наш колектив, 
одну за одною долає схо 
динки на шляху до найви 
ідеї якості підготовки спе 
ціалістів — творців науково- 
технічного прогресу, Понад 
12 тисяч інженерів отрима
ли вже дипломи Вінницько
го політехнічного, трудяться 
на передових рубежах на
родного господарства краї
ни. Віднині під цим знаме
ном йти і їм, юнакам та дів
чатам, котрі стали студен

тами у рік XXVII партійного 
з’їзду (фото вгорі),

Ключ до знань... Щойно 
його вручили ректору ‘ інсти
туту І В, Кузьміну міфічні 
герої, які уособлюють Нау
ку, Аїистецтво і Фізичну 
Силу — найнеобхідніше для 
людської гармонії. І ось 
ректор передає цей символ 
першокурсникам: «Запро
шую вас в наші лаборато
рії, аудиторії, в найкращу 
бібліотеку серед вузів Украї
ни, в наші художні самоді
яльні колективи, в прекрас
ні спортивні споруди. Наби
райтеся знань, здоров’я і

ДО НАС ПРИЙШЛИ НАГОРОДИ
Президія Академії наук СРСР і 

Постійна виставка АН СРСР, розгля
нувши питання про нагородження учас
ників ВДНГ 1986 року за експонати, 
представлені у павільйоні «Фізика» на 
виставці «Машини і прилади на опорах

з газовим змащенням», нагородила наш 
інститут дипломом 2-го ступеня; винай
дений науковцями кафедри теоретичної 
механіки пневмошпиндель АРІД-16 — 
однією срібною і однією бронзовою ме
далями.

будьте щасливими!» (фото 
внизу).

Студентський квиток... 
Протягом п’яти років він 
нагадуватиме юнакам та 
дівчатам про головний їх
ній обов’язок перед Бать
ківщиною — вчитися сум
лінно і наполегливо, оволо
дівати марксистсько-ленін
ською теорією, професійни
ми знаннями, навичками 
організаторської та управ
лінської реїботи, високою 
загальною культурою.

Фото Р. КУТЬКОВА.

Ці поетові рядки ми 
можіть спливли на па
м’ять минулого субот
нього ранку , коли вони, 
1650 перш окурсників , з і
бралися на стадіоні 
«Олімп». Зібралися на 
перш е своє інститутське  
свято — посвячення в 
студенти Збуджені, тр іш 
ки схвильовані обличчя, 
радісні усм іш ки ... Нова 
зміна прийш ла у Вінниць
кий політехнічний. Пле
м ’я молоде, ще незнайо
ме. Хіба що окремі п р із
вища запам ’яталися з 
відповідей /на вступних  
екзам енах. А загалом — 
щ е зовсім незнаний ко 
лектив, яком у протягом

• навчання гуртува
тися , гартуватися, роз
кривати свої можливості, 
Дивувати своїми талан-

,.і ? СЬ ДЬОГОРІЧНІ випуск
ники передають -,'м 
інститутський прапор:
нвЄСЛ Ь 3 ч?стю > нічим  не заплямуйте!»...

М л ^ . и П-а' І“ У ї  Фанел, 
ВІЧН О ГО  ВІД полум’я 
слави"! ГНЮ У П арку

т А "  ” аТаЛя «учерява  
г ^т гор кравець проно- 
^ЯТЬ через стадіон кв іти , 

,ЛЯЖУТЬ До п ід н іж ж я  
пам ятника Л еніну...

Ніколи не забути мо
лодим цих глибоко С И М 
В О Л І Ч Н И Х ,  життєво зна
чущ их хвилин...

До ю наків та дівчат 
звертається реКтор інсти- 
туту, лауреат Д ержавної 
прем,,’ у р Ср , заслужений
Д!£Ч, науки , делегат ХХУИ  
п « Л У КомпаРт «« У кра їн и , 
доктор техн ічних наук, 
професор І. В. Кузьмін:

Всього кілька днів 
назад у нелегкому супер
ництві ви витримали  
вступні екзамени і стали 
студентами. Ми сподіває- 
_̂ося’ *Д° вибрані вами 

напередодні професії ста
нуть вашим справж нім  
життєвим покликанням ... 
Партія постійно п ікл у 
ється про підвищ ення  
престижу Інженера — 
творця науково-технічно
го прогресу. Знаменне 
свідчення цьому — доку
мент про перебудову ви
щої ш коли. Вам випало 
бути свідками і учасни
ками ц ієї перебудови... 
Хай чистими і благород
ними будуть ваші помис
ли, хай кож ен із вас з 
гідністю  виконає свій 
студентський обов'язок!?

Тепло вітають перш о
курсників  доктор тех- 
н.чних наук, професор, 
завідую чий кафе/дрс‘ю 
технології металів А. О. 
ж у ко в , студентка п ’ято
го курсу радіотехнічного  
ф акультету, Ленінський  
стипендіат Наталя Горюк. 
Обіцянку самовіддано го
туватися до майбутньої 
професії від імені перш о
курсників  дають Лариса  
Степаненко і Володимир 
А нтоніо Рамірес (Куба).

Настає незабутня мить. 
Новій зм іні вручається  
символічний ключ від 
знань, вручаються сту
дентські квитки . Здрас
туй, юне поповнення по
літехнічного!

1986-й -  МЕЖДУНАРОДНЬІЙ ГОД МИРА

ЯДЕРИЬШ П Ш М -Н Е Т !
На советскьіх ядерньїх 

полигонах тишина. Люди 
во всех ст,ранах мира, по- 
)ГБИТИЧЄСКИЄ круги, между- 
народная общественность 
ожидают в первую очередь 
от правительства США та
кого же ответственного ша
га. Продолжение советско- 
го одностороннего мор ато- 
рия на ядерньїе взрьівьі — 
зто не пропаганда, не по- 
..литіпческая иміпровизация,і 
а политическая реальность, 
из которой следует делать 
вьіводн.

В мире сегодня неспо- 
койно. Об зтом говорил на 
.XXVII сьезде партіии Ге- 
неральньш секретарь ЦК 
КіїСС товариш М. С. Гор- 
бачев. Его доклад бьіл 
встречен с полньїм понима- 
нием и поддержкой со сто
рони участников и гостей 
сйезда, в том числе тремя 
делегациями моей страньї.

Ни у кого из индийцев 
не вьізьівает сомнения тот 
факт, что СССГ всегда вьі- 
ступал и вьіетупает за мир. 
Кто не знает, что одним 
из первьіх декретов, при- 
нятьіх Соїветским правите- 
льством, бьіл Декрет і о 
мире? Миролюбивая внеш- 
няя политика вашей стра
ньї — традиционна, так же 
как традиционна она и 
для Индии. Миролюбивьій 
внешнеполитический курс 
СССР в лице нашей стра
шні имеет належного союз
ника. -яЗ

Ньіне председателем Все- 
мирного Совета Мира яв- 
ляетея представитель Ин- 
дии Ромеш Чандра. Он 
также принимал участие 
в снезде и в своем виступ
лений на нем, в частнос- 
ти, сказал, что Всемирньїй 
Совет Мира всегда протя- 
гивает руку тем, кто бо- 
ретея за разрядку.

Индийская миролюбивая 
внешняя .политика корня- 
ми углубляетея в историю 
нашей страньї. Первьій гла
ва нашего государства Джа- 
вахарлал Неру Оьіл осно- 
щателем движения неп;ри- 
соединения, что совсем не 
оз.начает, будто бьі поли- 
атика Индии нейтральна, 
Сущность отой политики за- 
ключаетея в стремлении к 
борьбе за мир и укрепление 
безопасности всех народов.

Продолжая зту поли ти
ку, дочь Д. Неру Индира 
Ганди также стала главой 
двіижения неприсоединения 
їй едедала большой вклад 
в его развитие, Нине Рад- 
жив Ганди также неукос-

нительно придерживаетея 
традиционной миролюби- 
вой политики нашей страньї, 
пользуясь при зтом под
держкой многих прогрес- 
сивньїх политических пар- 
тий и организаций. Индия 
входит в состав «делий- 
ской шестерки» — постоян- 
но действующего форума 
руководителей стран четьі- 
рех КОНТИНСНТО'В. Именно 
с о  сторонні ЗТОЙ груППЬІ 
стран поступил самьій опе- 
ративньїй отклик на совет- 
ский мораторий.

/Не только правительст- 
во страньї, но їй вся ин- 
дийская общественность 
твердо сознает, что логи- 
ка моратория — зто логи- 
ка здравого разума.

Хочу вьісказать не толь
ко ЛИЧ'НОе мне ниє, но и 
мнение других - студентов 
из Индии, обучающихся в 
вузах Винницм. Мьі изу- 
чаем вашу историю, куль- 
туру, традиции и Фюзтому 
^очень хорошо понимаем 
миролюбивую политику 
Советского Союза. Мьі ви- 
дим, как в Советском Со
юзе и ньіне с болью вспо- 
минают огромньїе потери, 
понесенньїе страной во 
время Великой Отечествен- 
ной войньї. Много раз на 
митингах, различньїх со- 
браниях мьі сльїшали, как 
вьіетупают люди, особен- 
но участники войньї, за 
мир. После всего увиден- 
ного и усльїшанного нами 
здесь, в Советском Союзе, 
мьі, индийские студентьі, 
убедились, что мир о люби- 
вьій внешнеполитический 
курс Советско'го правите

льства и СССР не расхо- 
дитея с делом. И мора
торий — зтому еще одно 
подтверждение.

Я с огромньїм у до в лет- 
ворением вместе с други
ми студентами-иностранца- 
ми днями принимал учас- 
тие в митинге трудящих- 
ся Винницьі в поддержку 
моратория и от имени ин- 
дийской молодежи, обу- 
чающейся в вашем городе, 
виражаю полное одобре- 
ние Заявления Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева о про- 
длении моратория на ядер
ньїе взрьівьі.

ВАСАМ НАГАБУШАН,
председатель землячест- 
ва индийских студентов, 

обучающихся в Вин
нице, студент факульте- 
та вьічислительной тех- 
ники.



2 стор, *3А ІНЖ ЕНЕР Иі КАД Р И> 5 вересня 198В року

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС: КАДРИ, ПОШУКИ, ВІДДАЧА.----

Н.АЙВАЖЛИВТШИЙ напрям і основна підойма пе
ребудови вищої і середньої спеціальної освіти, —-

накреслиться у проекті ЦК. КГГРС, — її найтіснгша 
інтеграція з виробництвом і наукою, перехід до нових 
принципів їх таемодії...» Тик, підготовка інженерних 
кадрів поза -наукою сьогодні неможлива, Це аксіома, 
виведена самим життям. Звідси — вуз повинен готу
вати таких спепіалігтів, які б не доучувалися на ви
робництві, а навпаки — самі прискорювали б науково- 
технічні перетворення.

Такий диктат соціальних обставин вимагає від вузу 
корінної перебудови. Йдеться, перш за все, про залу
чення до творчої науково-дослідницької роботи всіх 
студентів — маються на увазі не навчальні курси, а 
участь молоді у проведенні вина хід них і дослідних ро
біт. По-друге, інститут повинен готувати інженерів на 
замовлення підприємства з перспективою розвитку нау
ки і технології саме в даній галузі- 

Підприємство ж у зворотньому порядку повинні 
сприяти різкому поліпшенню матеріальної бази на рів
ні новітніх досягнень галузі. На старому обладнанні 
сучасного інженера не підготуєш.

В портреті спеціаліста, який би задовольняв потреби 
підприємства, повинні чітко визначатись фундаменталь
ність та самостійність у набутті практичних знань і 
рішень наукових проблем в наукових школах на ка
федрах.

Для впровадження досягнень науки вузу в галузях 
народного господарства інститут повинен мати своє 
дослідно-конструкторське виробництво. У нашому ін
ституті — це СКТБ «Модуль», яке набуває свого даль
шого розвитку. Завтрашній день його — організація 
міжгалузевого навчально-наукового комплексу, який 
охопить різні галузі народного господарства, чим 
сприятиме залученню всіх студентів (ентузіазм і об
дарованість) і всіх факультетів (багатопрофільність) 
для вирішення єдиної великої науково-технічної проб
леми, замовленої галузями. Грунтується він на глибо
ких наукових зв’язках, зокрема, госпдоговорах, соціо
логічних дослідженнях, підготовці інженерних кадрів 
та кадрів вищої кваліфікації...

Інститут в перспективі замкне науку і виробництво, 
зокрема, таких крупних підприємств як об’єднання 
«Жовтень», «Термінал», заводи радіотехнічної апара
тури, підшипниковий, тракторних агрегатів, Барський, 
Калинівоькиій м а шанобу дізцзі Саме ці підприємству 
стануть фундаментом комплексу, який вже заклада
ється-

Складові частини його — науково-дослідний інсти
тут, дослідно-конструкторське бюро нашого інституту 
і дослідний завод. Цикл дослідження — розробка — 
впровадження замкнеться. Це буде конкретна відпо
відь вчених і виробничників на завдання по приско-

впроваджувати у виробництво розробки наукових шкіл 
вузу. А Це в свою чергу спояму'є роботу вузу по напря
мах, за якими розвивається певне підприємство. Пер
спектива ж розвитку заводів і фабрик, освоєння нових 
видів -продукції повинні узгоджуватись між вузом і 
галузевим міністерством.

Серед інших завдань по розвитку вузу виділяється 
тШе ■— необхідно збільшити об’єм дослЩю-Конструк- 
торСько-технологічних робіт у 3—4 рази. Це вимагати
ме від вузу різкого розвитку своєї дослідно-конструк
торської бази і залучення студентів до цієї роботи. 

Нашому інституту є про що доповісти: за останню 
1 п’ятирічку об’єм наукових досліджень виріс у 2,5 раза, 
кількість впровадження розробок виросла у півтора 
раза, майже втричі більше отримано авторських сві
доцтв; відкрито дві спеціальності, які є каталізаторами 
науцово-технічного прогресу, — технологія виробництва 
ЕОМ, напівпровідникові та мікроелектронні прилади; 
визначена спеціалізація по робототехніці та автомати
зації проектування; більш ніж удвоє зросла кількість 
отриманих патентів. Інститут займає по Мінвузу пер
шість по об’єму виконуваної наукової роботи.

Вуз визначив свою перспективу. Це насамперед по
ліпшення якості науково-дослідних робіт, збільшення 
віддачі вузівської науки, зокрема проценту впроваджен
ня тем авторських свідоцтв, отриманих інститутом. Це 
і розвиток дослідно-експериментальної технологічної ба
зи, конструкторських бюро на кожному факультеті і 
кафедрі, а звідси і ширше залучення всіх студентів до 
наукової роботи; чіткий перерозподіл трудових, фінан
сових, матеріальних ресурсів для вирішення справді 
важливих народногосподарських завдань.

Інститут заявляє про своє право самому вирішувати 
процент відсіву студентів, аби не випускати недостатньо 
підготовлених спеціалістів, набирати кандидатів у сту
денти, зменшити кількість студентів на одного викла
дача. Все це проблема якості завтрашнього спеціаліста.

Маємо пропозиції суто по науці: треба розробити
чіткі документи, що визначають роботу наукових під
розділів вузу, які були б узгоджені з Міністерством фі
нансів, Комітетом по праці і зарплаті та Мінвузом 
СРСР, щоб уникати різного тлумачення інструкцій, які 
регламентують наукову роботу. Це гостра проблема 
всіх вузів.

Професорсько-викладацький та ^студентський колек
тиви чітко бачать своє завдання. На сьогодні кожна 
кафедра, факультет, викладач і в цілому інститут пра
цюють по цільових комплексних планах, в яких закла
дені всі основні положення про перебудову учбового 
процесу, науково-виховної роботи, яку почато іце в 
одинадцятій п’ятирічці. Зараз цей процес треба лише 
прискорювати. Це невідкладне завдання всього вузу, 
ректорату, парткому, комсомолу.

АВТОГРАФИ ТРУДОВОГО СЕМЕСТРУ ТВОИ ВРАГИ, МОЛОДЕЖЬ

У традиціях обласного 
студентського загону — 
конкурси професійної май
стерності. Цього року такий 
конкурс проводився води- 
надцяте. Учасники його бу
дували птахоферму в кол
госпі «Кирнасівський». Ту
льчинського району. Серед 
них були посланці вісімнад
цяти загонів, чимало досвід
чених, для кого це вже — 
третій, а то й четвертий 
трудовий семестр. Із заго
ну «Зодчий» — Володимир 
Гнатенко, Олександр Голо- 
венко, Володимир Гераси- 
мов з «Комсомольця», Пьєм 
Куок Бао, студент-в’єт- 
намець з «Механіка»...

Урочисту лінійку конку
рсу на базі Тульчинської 
ПМК*19 відкрив командир 
обласного штабу СБЗ Геор
гій Черниш. Від імені учас
ників конкурсу благородну 
ідею висловив боєць «Зод
чого» Володя Гладенко, 
який запропонував перера

хувати кошти, зароблені то
го дня, на рахунок 904 — 
у фонд допомоги потерпі
лому населенню району Чор
нобильської АЕС.

Закипіла робота на об’єк
ті. Лідерами змагання пер
шого дня серед інших ста
ли і загони політехніків 
«Комсомолець», «Механік», 
«Зодчий».

Стіни виростали прямо на 
очах. Жюрі суворо стежи
ло за дотриманням техніки 
безпеки, якістю робіт.

Другого дня, такого ж 
наполегливого, завершував
ся конкурс. Перше місце 
присуджено бійцям, ^Зод
чого». Серед призерів вия
вився і «Комсомолець». 
Переможцям було вручено 
грамоти обкому ЛКСМУ, 
вимпели «Кращому за про
фесією» та знаки «Майстер 
—умілець».

М. ПЕТ1НОВ,
комісар обласного шта
бу СБЗ.

ЖЕРТВЫ ВИДЕОБУМАБ езл ю д н а я  лаборато
рия, ощ етинивш аяся 

из гибами труб, в которых 
переливаются и пузырятся 
многоцветные жидкости: 
на полу разбросаны мечи, 
штыки;I кривые ножи и ато
мные бомбы, в лаборатории 
насильственно умерщвляю
тся люди и животные». Та
ков повторяющийся мотив 
в 240 сочинениях учащихся 
младших классов эшбуртон- 
ской средней школы в Ве
лико британии, займетеова 
* нный, как свидетельствует 
английский журнал «Нью 
сосайети», из видеофиль
мов ужасов, А ведь учитель’ 
ница этой школы предло
ж ила своим подопечным 
всего лишь пофантазиро
вать--на тему, что мож ет 
скры ваться в заброш ен
ном" сарае в соседнем саду.

В г. Лоренсе, штат Юж
ная Каролина, 15-летнему, 
мальчику предъявлено об

винение в убийстве женщи
ны. На судебном процессе 
адвокат заявил, что подро
сток бы$1 спровоцирован на 
это голливудскими боевика
ми «Кош мар на Элм -стрит» 
и «Пятница, тринадцатое»,

В другом американском 
городе, Фуллертоне, штат 
К алиф орния, дочь убила 
свою мать. Убийце всего 14 
лет, В ходе следствия уста
новлено, что девочка буква
льно одержима «фаталис
тической музыкой в стиле 
«хэш метал» и ; зловещими 
текстами песен из видеоро
ликов»

.Три ф акта из десятков 
тысяч им подобных. Запа
дные социологи бьют трево
гу, психологи предупреж
дают об ужасных последст
виях видео бум а, охвативше

го капиталистический мир 
в 80-е годы. Первой жертвой 
его стала молодежь, ведь 
именно на нее ориентирова
ли свою продукцию теле- и 
видеодельцы. «Феномен ви
део бум а ^следует держать 
ПОД строгим контролем», 
—  предупреждает Р. Колз, 
детский психиатр из Гар
вардского университета, 
Опасений врача не лише
ны оснований. На подрост
ковый рынок в США,' кон
статирует «Ю. С. ньюс энд 
Уорлд рипорт», выбрасыва
ю тся настолько жестокие 
вйдеообразы, что психике 
66,5 млн. американцев мо
ложе 19 лет грозит серье
зная опасность.

Как свидетельствует ста
тистика* 4 учащийся амери
канской средней школы к 
моменту ее окончания ус

певает просмотреть на теле
экране 13 тыс. убийств, С 
другой стороны, только в 
1981 г. 40 проц. всех про
данных в США видеофиль
м ов ориентировались на 
секс или былй чисто порно
графическими. Видеоинду
стрия породила новую фор
му развлечения для моло
дёжи —музыкальные виде
оролики, Содержание их от
личает такая скабрезность 
и жестокость, что даже ви
давшие виды телекритики 
не скрывают своего отвра
щения. К примеру, видео
ролик, сделанный группой
«Фрэнки гоуз ту ХолливуД», 
изображает 18 изнасилова
ний в баре Для гомосексуа
листов

.В. КАБАНО В,

КОНСУЛЬТУЄ ЮРИСТ _

Права молодого спеціаліста
Розподілом молодих 

спеціалістів займається 
комісія, котру очолює 
ректор. Пропонуючи ви
пускникові ту чи іншу 
роботу, комісія враховує 
його успішність і участь 
у науково-дослідній та 
громадській ‘Діяльності, 
а також стан здоров’я, 
сімейний стан. Потім за
слуховуються думки і 
побажання випускника. 
Після цього виноситься 
рішення про направлен
ня молодого спеціаліста 
на підприємство, в орга

нізацію чи установу, при 
цьому вказується поса
да, розмір зарплати і 
вид надаваної житлової 
площі.

Особи, які без поваж
ної причини не з’явили
ся на засідання комісії, 
розподіляються заочно. 
Одруженим випускникам, 
які завершують навчан
ня одночасно, робота 
надається в одному 
місті чи районі. Якщо 

один, Із них закінчує 
вуз пізніше другого, то 
йому надається робота

за місцем призначення 
чоловіка чи дружини, 
хто закінчив вуз раніше. 
У тому випадку, якщо 
жінка чекає чи має ди
тину віком до одного 
року, робота їй надає
ться за місцем прожи
вання сім’ї (чоловіка 
чи батьків).

Підприємство, устано
ва чи організація, куди 
направляються молоді 
спеціалісти, забезпечу
ють їх житловою пло
щею (ізольоване примі
щення). Надання місця 
в гуртожитку є тимча

совим заходом забезпече
ння житлом.

Підприємство, устано
ва чи організація зобо
в’язані надати випускни
кові роботу відповідно 
з одержаною спеціальні
стю і кваліфікацією.

М. ВЕСЕЛОВ, 
старший юрискон
сульт.

Редактор
А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

В. С. ОСАДЧУК, 

проректор по науковій 

частині, доктор технічних 

наук, професор:

-В у з  замикає 
науку і 

виробництво
ренню науково-технічного прогресу, на якому наголошу
вав XXVII з’їзд КПРС і яке названо визначальним у 
проекті перебудови вищої школи,

Досвідом перевірена і життєво необхідна, в проект 
введена ідея передачі 20 проц. планових нагромаджень 
від кошторисної вартості госпдоговорів, на розвиток 
д ос л і д но -експеїри мен та л ь н о ї бази інституту*. Оскільки 
інститут є каталізатором науково-технічного прогресу 
в регіоні, то саме йому належить вирішувати питання 
дальшого розвитку об’ємів впровадження, досягнень 
науки і техніки в йото областях. Додаються й інші 
завдання —■ перепідготовки інженерних кадрів, орга
нізації галузевих лабораторій і філіалів кафедр на 
всіх великих підприємствах.

Практика такої -співдружності у нас вже є. На «Тер
мінал» прийшли кафедри автоматики і інформаційно- 
вимірювальної техніки, автоматизованих систем управ
ління, автоматизації проектування. Кафедра обчислю
вальної техніки спільно з ЦКБІТом працює над ство
ренням зразків нової техніки. Кафедра АСУ впровадила 
автоматизовану систему перевезення цукрових буряків, 
що дає великий економічний ефект; на швейному об’єд
нанні ім- Володарського впроваджена автоматизована 
система контролю за розкроєм тканини.

Проект перебудови несе в собі актуальне завдання, 
спільне для вузу і підприємства, — для прискорення, 
завершення вузом розробок ввести в практику їх кад
рове супроводження шляхом цілеспрямованої підготов
ки спеціалістів. Це означає, що ми для кожного під
приємства конкретно готуватимемо кадри, які будуть

Плюс професійна 
майстерність

Два місяці тому ми проводжали свої будзагони 
на місця їхньої дислокації. З тих пір чимало зроб
лено невтомними руками юнаків та дівчат. Попереду 

підбиття підсумків трудового семестру, визначен
ня його переможців, А поки що давайте лродовжи 
мо гортати сторінки, які можна б назвати «З істо
рії трудового студентського літа»*

Будзагін «Зодчий» — переможець обласного кон
курсу. Серед його призерів — був і загін «Комсо
молець».


