
На комітеті ДСМВ ВПі 
ухвалено створити студент
ське мале підприємство 
«Альтаір». Воно вже працює, 

Метою його створення є 
більш повне задоволення по- 
греб студентів за рахунок 
реалізації отриманих прибут
ків,

Основні напрямки діяль
ності:

впровадження нових форм 
побутового, сервісного, тури
стського обслуговування 
студентів і населення; впро
вадження засобів обчислю
вальної техніки та програм
ного забезпечення;

науково - налагоджувальні 
роботи, розробка, впровад
ження та експлуатація систе
ми кабельного та інших видів 
телебачення;

торгово-посередницька ді
яльність;

рекламно - видавнича ро
бота;

проведення вечорів відпо
чинку, дискотек, концер
тів, аукціонів.

Підприємство погоджуєть
ся розглянути будь-які про
позиції щодо співробітниц
тва, виконати замовлені ро
боти.

Звертайтеся до нас, мож
ливо, разом зможемо вирі
шити ваші проблеми. Теле
фон: 4-60-41, комітет ДСМ 
ВПІ ГУК 209.

А на завершення 
нілька оголошень

ПІДПРИЄМСТВО «АЛЬ- 
ТАІР» НАДАЄ ПОСЛУГИ 
ПО ПРОГРАМУВАННЮ
ІМС з УФ-стиранням міс
ткістю 2К Байт та 8 
КБайт усіх типів, в т. ч. 
імпортного виробництва, 
Запис здійснюється в 
мікросхеми замовника.

Ціна послуги мініма
льна у разі, коли замов
ник надає ПЗУ з потрі
бного інформацією або ж 
вона поширена ( 2К —
1 крб., 8К — 4 ккрб.) І 
максимальна при наданні 
інформації на папері У 
вигляді таблиці (2К—
4 крб.. 8К — 16 крб.) Тер
мін виконання замовлен
ня — до 3-х діб.

ПІДПРИЄМСТВО «АЛЬ
ТАЇР» ПРОПОНУЄ ВСІМ
МЕШКАНЦЯМ 3, 4, 5.
6 ГУРТОЖИТКІВ ТА НА
ЙБЛИЖЧИХ БУДИНКІВ,
які бажають мати додат
ковий канал одержання 
інформації, стати або
нентами кабельного теле
бачення. Звертатися у 
студію кабельного теле
бачення, що міститься 
на 1-му поверсі гурто
житку № 3 (Келецька 
102), або за реквізита
ми підприємства.

ЛИСКОКЛУБ «СОЮЗ» 
ПРИЙМАЄ ЗАМОВЛЕН
НЯ НА ОРГАНІЗАЦІЮ 
ТА ПРОВЕДЕННЯ ВЕЧО
РІВ ВІДПОЧИНКУ, СВЯТ
КУВАНЬ ТОШО від сту
дентів та співробітників 
інституту.

Заяви приймаються у 
приміщенні дискотеки 
«СОЮЗ» гіо вулиці Ке- 
лецькій, 98, гуртожиток 
№ 5, або за реквізита
ми підприємства.

З ВАЖАЮЧИ на ни
нішню політичну си

туацію, прагнення до пов
ної деполітизації в усіх 
сферах життя, чи треба, з 
твого погляду, мати молоді 
свою організацію?

— Обов’язково. В усьому 
світі молодь об’єднується в 
різноманітні організації, 
щоб обстоювати схожі пог

ляди, спільні Інтереси, під
тримувати одне одного мо
рально і матеріально. Орга
нізація такого типу потріб
на і нам, особливо нині, 
коли країна опинилась в 
кризовому стані, коли роз’
єднання не обіцяє ніяких 
перспектив.

Зараз про комсомол го
ворять різне, але я особис
то вважаю, що до шістде
сятих років він справлявся 
з своїми завданнями. Але 
вся біда в тому, що життя 
йшло далі, а в ньому нічо
го не мінялось, і, ириродньо, 
що на XXI з ’їзді ВАКСМ 
нарешті почалась серйозна 
розмова про майбутнє ор
ганізації.

'Український комсомол 
пішов далі — на XXVI 
з ’їзді АКСМУ було прийня
то новий Статут і вперше 
— власну програму Спілки. 
Поставлено дві основні ці
лі — захист соціальних та 
громадянських прав моло
дої людини та ї ї  участь в 
громадському житті з ме
тою побудови суверенної 
демократичної Української 
держави. I якщо раніше ми 
орієнтувались тільки на од
ну голу ідею, то тепер в 
Програмі з ’явились такі цін
ності, як свобода, справед
ливість, гуманізм. АКСМУ 
(МДС) виступає за поглиб
лення демократії в усіх 
сферах суспільного життя, 
приведення Конституції 
УРСР у відповідність з 
принципами, проголошени
ми загальною Декларацією 
прав людини.

— З такою Програмою, 
мабуть, не міг не змінитись

і Статут Спілки?
— Змінився І сильно. 

Скажімо, повністю відмови
лись від принципу демокра
тичного централізму. Адже 
молодіжна Спілка — це не 
політична партія. Молодь з 
ї ї  максималізмом і різно
бічними інтересами не мо
жна ставити в жорстко ре
гламентовані рамки, тим

більше, що АКСМУ (МДС) 
зараз орієнтується на мо
лодь соціалістичної і де
мократичної спрямованос
ті. Про це говорить і до
повнення до назви — МДС, 
тобто, молодь за демокра
тичний соціалізм. За новим 
Статутом і Програмою до 
комсомолу України можуть 
входити колективними чле
нами екологічні, патріотичні 
та інші формування. Навіть 
релігійні переконання лю
дини не перешкодять їй 
вступити до лав Спілки, 
якщо вона визнає Програ
му і Статут.

— Чи позначились всі ці 
зміни на житті комсомоль
ської організації міста?

— О о-о, тут багато змін. 
Адже комсомольці Вінниці 
пішли далі з ’їзду АКСМУ 
І на позачерговій конфе
ренції в листопаді минуло
го року змінили назву і 
структуру міської організа
ції. Тепер вона базується 
на Програмі і Статуті 
АКСМУ (МДС) і назива
ється Демократична Спілка 
Молоді м. Вінниці (ДСМВ). 
Це не якась данина моді — 
просто назву організації 
приведено у відповідність з 
суттю Статуту і Програми. 
Тим більше, що на з ’їзді 
за це теж голосували — 
не вистачило якихось 150 
голосів до 670 «за».

Змінено всю структуру 
міської організації. Нема 
райкомів і міськкому. Спра
вами ДСМВ керує міська 
координаційна Рада на чо
лі з Наталею Панчишиною. 
Членами Ради є представни
ки всіх верств молоді, а не

апаратники. Рішення Ради 
втілює в життя штатний 
апарат, кількість якого змен
шена з 60 до 23 чоловік. В 
складі координаційної Ради 
працюють комісії — по за
хисту прав членів Спілки, 
до якої входять підкомісії 
— депутатська та соціаль
них проблем; по пропаган
ді ідей Спілки, взаємодії 
з іншими громадськими ор
ганізаціями, національно- 
культурному відродженню; 
комісія з фізичної культу
ри та організації молодіж
ного дозвілля.

Т  А як будується зараз 
робота комітету комсомолу, 
чи тепер— комітету ДСМВ в 
ВПІ?

— Основні напрямки дій, 
які ми ставимо перед со
бою, це: різнобічна допо
мога студентам, членам 
Спілки, під час навчання; 
працевлаштування, як в 
процесі навчання, так і на 
канікулах; надання спілча
нам різної інформації про 
основні події в інституті, 
місті, республіці; організа
ція дозвілля, відпочинку і 
туризму; захист інтересів 
студентів в усіх органах 
влади; матеріальна допомо
га молоді

Багато в чому це поки-що 
тільки плани, але дещо 
вже й зроблено. Це і ство
рене малеь студентське під
приємство «Альтаїр» при 
комітеті ДСМВ ВПІ, части
на прибутку якого буде пе
рераховуватись в студент
ський фонд, кабельне теле
бачення в гуртожитках ВПІ.

ЩОБ МОЛОДЬ ПОВІРИЛА
ІНТЕРВ’Ю З З СЕКРАТАРЕМ КОМІТЕТУ КОМСО
МОЛУ ВПІ ГЕННАДІЄМ СІВАКОМ

ТВОРИМО. ПРАЦЮЄМО
ВОЛОДИМИР БОГАЧУК,

секретар комітету ДЄМ ЕФ
Комсомольська організація енергофаку завжди була 

згуртованою і сильною. Сьогодні є всі підстави за
явити, що вона буде такою й далі. Змінюються прин
ципи роботи, погляди, статут, стосунки з іншими по

літичними організаціями, але залишається головне — 
повага до членів організації, турбота про них, пошук 
нового стилю роботи, виконання не тих завдань, що 
нав’язувались згори, а тих, що постають внизу.

Звичайно, комсомол має бути суспільно політичною 
організацією в повному розумінні цього слова, (тобто 
захищати й підтримувати своїх членів — влаштовува

ти на роботу під час канікул, після закінчення вузу, 
вирішувати повсякденні проблеми (стипендія, гурто
житок, дозвілля, навчання).

Комсомол сьогодні — иайсильніша молодіжна орга
нізація і його політика — це не конфронтація з ін
шими політичними організаціями, а навпаки — спів
робітництво і запозичення кращого. Для практичної 
реалізації таких планів потрібно мати представництво 
у виборних органах — вченій раді інституту факу
льтету, міськвиконкомі ДСМ, обкомі ЛКСМУ. Це йе 
просто, але я певен, що так має бути

АНДРІЙ ПАВЛКЖ, 
секретар комітету ДСМ ФОТ

Факультет обчислювальної техніки — один з най
старіших у нашому інституті. 12 квітня йому випов
нюється двадцять один рік.

Факультет об’єднує три кафедри — обчислювальної 
техніки, автоматизації та проектування, прикладної 
математики та обчислювальних систем. У нас працює 
комсомольсько-профспілкова рада, в складі якої — 
студрада, профбюро та комітет ДСМ.

Студрада працює в першому гуртожитку. Очолює 
її Сергій Овдїєнко. Разом з колективом він провів по
селення радянських та іноземних студентів. Зроблено 
це було добре — всі, хто мав потребу в житлі, одер
жали його.

Профбюро на чолі з Олександром Вернигорою та 
комітет ДСМ займаються поліпшенням життєвого та 
культурного рівня студентів, допомагають їм вирішу
вати складні проблеми навчального процесу, праце
влаштування, відпочинку, матеріального забезпечення, 
придбання путівок до санаторїю-профілакторію «Су
путник». Зараз почали формування студентських буд- 
загонів на літо.

Турбот, як бачите, вистачає. Комітет ДСМ готовий 
підтримати кожного, хто має пропозиції, ідеї, задуми, 
хоче робити своє життя цікавішим.

С. СТРАШЕВСЬКИЙ, 
секретар комітету ДСМ МБФ

Комсомольська організація машинобудівного — од
на з найчисленніших організацій міста. Минулого ро
ку після позачергових районної та міської конферен
цій головною проблемою стала перереєстрація членів 
спілки. Чи залишаться тут молоді люди, яких ще хви
люють перспективи розвитку молодіжної організації, 
чи прийде сюди енергійна молодь, . чи, може, зоста
нуться одні керівники?

Значною мірою це залежатиме від лідерів спілки, 
того, чи зможуть вони запалити людей і повести за 
собою. Стара гвардія мусить зробити все, щоб їй 
повірили. Молоді люди потребують спілкування, якого 
завше бракує. Яка організація дасть їм те, чого бра
кує, за тією вони й підуть. ДСМ має всі шанси, щоб 
стати такою організацією.

На МБФ ми почали з реконструкції гуртожитку № 2. 
Переобладнано ленінську кімнату на кімнату відпо
чинку, закуплено меблі для неї. Велику допомогу в 
цьому подав нам деканат. Тепер у кімнаті’ можна про
водити дозвілля.

Плануємо також переобладнання дискоклубу «Зо
діак», але тут уже потрібна допомога інститутського 
комітету ДСМ та деканату.

В підвалі гуртожитку завершуємо обладнання спорт
залу, що теж буде не зайвим у боротьбі за здоров’я.

Планів, отже, багато. Намагаємось діяти, не чекати 
милостині від доброго дяді, але сподіваємось, що цю 
нашу діяльність побачать в групах і прийдуть до нас

ВЗАЄМОДІЇ—УРА!
За ініціативою ректора інституту Б. І. Мокіна та 

секретаря комітету ДСМВ ВПІ Г. А. Сівака ве
деться робота по створенню студентського фонду 
ВПІ.

Кошти фонду будуть використані на такі цілі: 
матеріальна допомога студентам; 

оплата лікування та придбання санаторних путі
вок;

оплата житла;
надання грошових позичок;
преміювання.
КОМІТЕТ ДСМВ ВЗЯВ НА СЕБЕ ЗОБО

В’ЯЗАННЯ ПЕРЕРАХУВАТИ У ЦЕЙ ФОНД 
ЧАСТИНУ ПРИБУТКІВ МАЛОГО ПІД
ПРИЄМСТВА «АЛЬТАЇР».

Всіх, хто реально може і хоче допомогти 
студентам, кого цікавить благодійна діяль
ність, просимо звертатися в комітет ДСМВ 
ВПІ (ГУК, кімната 209, тел. 4-60-41).



2 стор,

ТРЕТІЙ СЕМЕСТР 
ТРУДОВИЙ

В роботі студентських 
будівельних загонів наш ін
ститут бере участь з 1967 
року. Тепер навіть важко 
уявити, як без них обходи
лись, що то за життя було 
без третього трудового се
местру.

Молодь йде в ці загони, 
щоб залишити слід на зем
лі. Цьому, правда, далеко 
не всі вірять, але той факт, 
що чимало студентів ВПІ з 
нетерпінням чекають літа, 
щоб вирушити на якусь бу
дову — незаперечна істи
на.

Загалом 49 студентських 
загонів було торік сформо
вано у нашому інституті, з 
них два — сільськогоспо
дарського спрямування, ре
шта — будівельні. Адреси 
їх дислокації найрізнома
нітніші — Тюменська, Жи
томирська, Черкаська об
ласті, Крим і, звісно, наша 
область. Можна з упевне
ністю сказати, що більшість

Е«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

І ЗАРОБИТИ НЕ ГРІХ
цих загонів виконали свої 
договірні зобов’язання. На
дано відчутну допомогу 
трудівникам міст і сіл у 
вирішенні складних проблем 
будівництва. Всього в сту
дентських будівельних заго
нах інституту працювало 
близько 750 юнаків та дів
чат, котрі споруджували 
житлові будинки,- дитячі 
садки, школи, спортивні 
майданчики, тваринницькі 
ферми, інші об’єкти. їх 
силами освоєно більше 1,3 
мільйона карбованців капі
таловкладень, що на 15 
проц. більше, в порівнянні, 
з позаминулим роком. А 
звідси, не гріх сказати, і 
особиста матеріальна виго
да. Середній заробіток кож
ного студзагонівця стано
вив 20 карбованців на день.

Та, мабуть, не тільки це 
кличе в дорогу студента. 
Зміна обстановки, можли
вість побачити світ, випро
бувати себе в незвичних

умовах. Яка молода, неспо
кійна людина може відмо
витись від цього!

Тому I бажаючих багато. 
Однак не слід забувати, що 
працювати будінельником 
може не кожний, одного 
бажання мало, треба щось 
уміти, знати бодай основи 
будівельної професії. Тому 
вирішили в нас організува
ти своєрідний будівельний 
всеобуч. За допомогою пра
цівників учбово - курсово
го комбінату облагробуду в 
інституті провадиться нав
чання з таких спеціальнос
тей, як стропальник, опе
ратор РБУ, Готуються спе
ціалісти з техніки безпеки, 
керівники СБЗ. Використо
вуються найрізноманітні
ші форми навчання — лек
ції, практичні роботи, діло
ві ігри. Звичайно, головний 
наголос робиться на тому, 
щоб командири і комісари, 
кожний член загону діяли 
з повним навантаженням,

проявляли максимум трудо
вої активності та Ініціати
ви.

Більшість керівників гос
подарств гостинно зустріча
ють наших студзагонівців, з 
багатьма вже складися міц 
ні партнерські стосунки. Та 
доводиться інколи зустріча
тися з протилежними фак
тами. з керівниками байду
жими, черствими, з якими 
важко дійти спільної згоди 
і які намагаються викорис
тати студентів на тих ді
лянках виробництва, де 
праця низько оцінюється. 
Це викликає у юнаків і дів
чам незадоволення, нарі
кання. До речі, визнано 
неприпустимим направляти 
студентів у господарства, 
де відсутні належні житло
во-побутові умови, не нала
годжено громадське харчу
вання. медичне та культур 

но-масове обслуговування.
На закінчення хочу поба

жати всім, хто вирішив

* 21 березня 1991 року.

СПОГАДИ, СПОГАДИ

влітку взяти участь в робо
ті студзагонів (до речі, їх 
формування вже почалося 
комітетом ДСМ ВПІ та фа
культетськими комітетами) 
успішної праці та цікавого 
відпочинку, щоб трудове 
літо не затьмарилось не
щасними- випадками, щоб 
третій трудовий семестр 
став незабутнім і світлим!

ГИ, СЕМЕНЮК, 
студент РТФ.

ГУМОРИНА-91

С М І Х О Т В О Р И
Першого КВІТНЯ ЦЬОГО рО“ 

К'у виповниться 10 років з 
дня першої перемоги 
команди КВК Вінницького 
політехнічного інституту у 
міській «ґуморині-81». Сьо
годні вона вже чотирира
зовий переможець цих зма
гань зі сміху, а 11-го бе
резня, здобувши путівку у 
фінал «Гуморин_и»-91», має 
шанс уп’яте (!) стати чем
піоном міста. Доречно від

значити, що решті команд 
не вдавалося таке більше 
двох разів.

Багато води витекло з
тієї пори, і нині в коман
ді залишились тільки автор 
цих рядків (якому пощас
тило дослужитись вже до 
капітана) та один з «гене
ралів» вінницьких «гуморин» 
Євген Зорька. Є задум 
зібрати усіх старожилів по- 
літеху, які б разом з ни
нішніми гумористами пока
зали бенефіс з кращих но
мер! з минулих років. А по
ки що команда живе наси
ченими буднями: фестивалі 
у Києві та Луцьку, зйомки 
Українського телебачення, 
уже згадана «Гуморина-91» 
і т. ін.

Як бачимо, обсяг роботи 
дуже великий і без під
тримки не обійтися. ! во
на є. За матеріальну ї ї  
частину команда щиро вдя
чна своєму спонсору — 
центру НТТМ ВПІ на чолі 
з директором Василем Пи

липовичем Костильовим,- А 
моральна? На неї теж гріх 
скаржитись. Не пригадую 
такого випадку, щоб відмо
вили в чомусь проректор 
Анатолій Степанович Басю
ра, голова студентського 
профкому Віталій Боднар. 
Не залишається стороннім 
спостерігачем і комітет 
ДСМ В на чолі з Геннадієм 
Оіваком. Папір та фарба, 
художники, навіть друкар
ська машинка, яка потріб
на для розмноження сце
нарію — усе це можна 
одержати в комітеті ДСМ В. 
Кожного гумориста тут зна
ють в обличчя.

А ось ще одна приємна 
подія — досягнуто домов
леності про співробітництво 
команди КВК з малим під
приємством «Альтаїр», яке 
створене при комітеті ДСМ В 
ВПІ, і. яке, сподіваємось, 
принесе команді нові ус

піхи на сценах міста, рес
публіки та країни.

Увага, новина! Щойно ста
ло відомо, що оргкомітет 
республіканського КВК-92 
підтвердив участь у ньому 
команди нашого інституту.

О. ДАКААКЖ, 
капітан команди, 

На знімку: після успіш
ного виступу на фестивалі 
у Луцьку члени команди 
сфотографувалися.

Щ О Б  І Т ІЛ О ,  І Д У Ш А . . .

ДВА ПИШЕМО...

23 березня у актовому 
залі інституту відбувся ве
чір науки. Це вже стало 
традицією, що студентська 
наукова конференція завер
шується святковим вечо
ром.

Проректор з науково-дос
лідної роботи, доктор тех
нічних наук, професор С. Й. 
Ткаченко разом з секрета
рем ради НТТМ С. В. Ка.р-

пенком і секретарем комі
тету ДСМВ ВПІ Г. А. Сі- 
ваком підбили підсумки 
конференції і вручили наго
роди переможцям.

Студенти з цікавістю слу
хали розповідь єдиного у 
ВПІ вченого, який захистив 
дві докторські дисертації, 
професора А. О. Жукова та 
доктора технічних наук 
С. Щ. Ткаченка.

Потім був святковий кон
церт, в якому взяли участь 
вокальне тріо та ансамбль 

бального танцю клубу ВПІ, 
команди КВК інституту і 
міста Жмеринки.

Нікого не залишила бай

дужими лотерея, на якій 
розігрувалися книги і това
ри спортивного призначен
ня. Працювали дискотеки 
«Зодіак» і «Прометей».

Хочеться висловити щиру 
вдячність за участь у ве
чорі всім присутнім, особ
ливо доктору технічних 
наук С. Й. Ткаченку, сек
ретарю парткому ВПІ В. М. 
Бабію. Шкода лише, що з 
п’яти запрошених на вечір 
професорів, прийшли тільки 
двоє.

Отож, виходить, ЩО не 
всі жреці науки ладні свої
ми думками поділитися з 
іншими.

Триває спартакіада фа
культетів вузів міста Він
ниці з 15 аидів спорту. 
Проводиться вона в трьох 
групах за кількістю студен
тів на факультетах. Зма
гання з восьми видів уже 
завершились,

В першій групі — попе
реду студенти радіотехніч
ного (декан Ю. Крушевсь- 
кий. заступник з фізвихо 
вання В. Тихонов). На дру
гому місці — факультет 
обчислювальної техніки, на 
третьому — команда ліку
вального факультету медін
ституту.

Отже, в першій групі йде 
напружена боротьба з сту
дента ми-медика ми, а в дру
гій між собою змагаються 
тільки політехівці, Поки-що 
попереду ФАМ (декан 
В. Кичак, заступник з фіз-

Малюнки студента V курсу МБФ 
В. ВОЛОВИКА.

виховання В. Тихонов), Два 
очка програють їм майбут
ні інженери - будівельники. 
На третьому місці — енер
гетики. Жодна з шести 
команд педінституту, які 
виступають в другій групі, 
неспроможна конкурувати з 
нашими спортсменами.

Чемпіонами з шахів та 
бадмінтону у чоловіків та 

жінок по асоціації «Гарт» 
стали студенти ФАМу, з 
баскетболу й настільного те
нісу у жінок — ФОТ, з на
стільного тенісу у чолові
ків — РТФ, з баскетболу 
у чоловіків — ЕФ. Тільки 
в змаганнях з баскетболу 
серед чоловіків наші посту
пились факультету фізвихо- 
вання педінституту.

п .  КУЛИК, 
завкафедрою фізвихо* 
вання,

Хвалиться чоловік своїм 
собакою:

— Такий він розумний — 
слів нема. Як студент-заоч- 
ник: все знає, а сказати не
може.

* % *

На екзамені професор 
вирішив перевірити студен
та на кмітливість і спитав 
його:

— Перед тобою два блюд
ця. На одному — гроші, а 
на другому — мозок. Що б 
ти узяв?

Студент: — Гроші.
Професор: — Бачиш, який 

ти обмежений. Я б дав 
перевагу мозкові.

Студент: — Кожний бере 
те, чого йому не вистачає.

Висловлюємо глибоку подяку редакції іінститу- 
тутської газети «За інженерні кадри» за допомогу 
в підготовці цього номера.

Дуже приємно мати справу з компетентними 
працівниками-журналістами, справжніми знавцями 
своєї справи,

Члени бюро комітету ДСМВ ВПІ.

ПО КОНЯХ!
і вже склалася доля, 

що свого часу мені дове- 
юсй очолити студентську 

комсомолію в Чернівецько
му педучилищі, потім сіль 
■С.ь..у в селі Пеньківц! Л і
онського району ще в да
лекі |50 -ті роки. Завершила
ся оця моя - комсомольська 
епопея тим, що обрали се
ре гарем Літинеького рай

кому комсомолу.
Біля десяти років очолю

вав редколегію колгоспної 
багатотиражки «Прапор пе 
ремоги» в селі Малинівці 
цього ж району.

Це, так би мовити, при
казка, а казка попереду. За 
16 років роботи у ВПі —■ 
14 разів був комісаром або 
командиром студентських 
загонів, і без жодного про^ 
колу!

Хочете знати досвід в цій 
справі? Він дуже простий 
З обкому комсомолу лунає 
дзвінок —- по конях! Тоб
то, збирайтеся, виїжджайте! 
В інституті починається ме
тушня. Викладачі без особ
ливого ентузіазму погоджу
ються очолювати загони, бо 
краще мати додаткову мі
сячну відпустку. На ка
федрах суспільних наук зі 
скрипом виділяють канди
датури на посади команди
рів і комісарів загонів. То
ді, після того, як списки 
складені і за день до виїз
ду вдається зібрати сту
дентів - будзагонівців, про
ректор В. Д. Свердлов по
чинає думати, кому довіри
ти загальне керівництво 
«експедиційним корпусом».

На мій погляд, формува
ти «командний склад» тре
ба вже сьогодні, провести 
з його представниками ти
жневий семінар, У зв’язку 
з тим, що багато загонів 
виїжджає на роботу в кол
госпи і радгоспи, доцільно 
було б утворити сільсько
господарську, так би мови
ти, фракцію по підготовці 
кадрів для аграрних заго
нів.

А чому б керівництву ін
ституту не зацікавити ма
теріально керівний корпус 
СБЗ за недоспані ночі і 
розхитані нерви, адже коли 
їдеш в колгосп, то ти там 
! ректор, і перший прорек
тор. І декан, і мама рідна, 
А буває за місяць перебу
вання в загоні стільки всьо
го звідаєш, що рік потім 
згадуєш. А ще, коли мами 
з татами на день народ
ження навезуть своїм сту
денткам - русалочкам вся
кого зілля, в тому числі і 
спиртного, тоді в понеді
лок весь загін не можна 
підняти на «ратні подвиги».

Тепер '— про побут та 
потреби насущні' студзаго- 
нівців. Сільські їдальні об
ласті, де мені довелося по
бувати, починаючи з 1975 
року, як правило, знахо
дяться в антисанітарійному 
стані. Брудно, протяги, хма
ри мух... А сільські куха
рочки так вже стараються 
приготувати страви для сту
дентів, що потім по 15—20 
бідонів всякої всячини роз
возять шофери по домів
ках. Та й кабанчиков, від
годованих на «студентських 
лишках», дивись, прибави
лось на риночках міських. 
Та чомусь за 16 років ні 
разу не було, щоб наш 
ВПІ — альма-матер сту
дентських загонів, хоч раз 
отримав шматок м’яса, бо
дай, на шашлик з тих ферм, 
які спорудили руками свої
ми роботящими,.

О. ВОРОНЦОВ,
старший викладач ка
федри політичної істо
рії, ветеран комсомолу.

Редактор
І. ВОЛОШЕНЮК.


