В ре кто раті
АЗ
наступного
року
ВПІ
має
можливість за
початкувати
на
факульте
тах машинобудування і ін
женерно-будівельному
нову
професію
інженера-економіста.
На базі
кращих
методик наш вуз розробив
свою навчальну
програму,
яку нинішнього
тижня по
винно
затвердити
М ін і
стерство.
А Як уже повідомлялось,
діти наших
співр об ітн и ків
мали приходити
медичне
обслужування на базі стра

хової медицини. Перебрано
багато варіантів. Вирішено,
що за це візьметься служ
ба технопарку, яку очолює
нині С. М. Злепко.

А Колишній*
рекретар
обкому партії
з ідеології
Г. Я. Буртяк
проситься в
ВПІ на викладацьку ^робо
ту. Питання
вирішуватиме
ректор і, мабуть, позитивно.
А На Жовтневі свята над
інститутом
буде вивішено
український
радянський*
і
національний
прапори.
7—8—9
листопада оголо-

шуються вихідними
чальному процесі.

у

нав

А 3 наступного
року
Україна
матиме
власний
ВАК. Це буде група з 15
спеціалістів і п’яти
пра
цівників апарату, яка
про
водитиме
експертизу
за
тверджених дисертацій. На
укові звання присвоюються
вузівськими ірадами. Прав
да, при переході вченого з
одного вузу до іншого, ці
ради мають право визнати
чи
не
визнати
вчений
ступінь претендента на ро
боту.
А Новинка для донорів.
Кожен студент, який
зда
ватиме кров, одержує
50

і4

Одною з невід’ємних форм
учбового процесу у вузах є
проведення
з
студентами
планових лабораторних за
нять. На всіх кафедрах на
шого інституту нагромадже
но чималий досвід організа
ції і проведення таких за
нять. Торік вони склали 17,5
процента від всіх видів на
вчання.
Виконуючи рішення мето
дичної Ради інституту, ла
бораторія соціологічних дос
ліджень в 2-му
семестрі
1990-91 учбового року мето
дом анкетного опиту вивчи
ла на всіх факультетах пи
тання організації учбово-ла
бораторних курсів.
Опитом
було
охоплено
719 студентів 2-3-4-х курсів
денної форми навчання, що
складає 21 процент від всі
єї кількості. Додатково
ця
проблема вивчалася
також
шляхом інтерв’ ю та бесід з
окремими викладачами і сту
дентами на факультетах.
Групова анкета мала 11 за
питань, що дозволило
все
бічно вивчити на курсах і
факультетах рівень
органі
зації і проведення учбоволабораторних занять. Ці пи
тання студенти оцінювали за
5-ти бальною системою. Ко
жний ставив оцінку своєму
факультету.
Що ж показало опитуван
ня, про що свідчить
гро
мадська думка? Як студен
ти висловили своє ставлен
ня до лабораторних занять?
Приємно відзначити,
що
переважна більшість (понад
80 процентів)
одностайно
висловилась за проведення
такого виду занять.
Мето
дично правильно організова
ні лабораторні заняття
з
використанням сучасної
і
технічної
бази дозволяють
студентам успішно закріплю
вати теоретичний матеріал і
набути практичних навичок
роботи. Однак,
детальний
аналіз студентських відпові
дей на нашу анкету і окре
мих співбесід дозволили ви
явити чимало
невирішених
питань. Показово, що
сту
денти
жодне запитання не
оцінили
загальним
балом
«5» і навіть «4».
Краще всіх оцінені запи-

тання:
а) Чи допомагають лабо
раторні заняття глибоко за
своювати теоретичний мате
ріал? —■ 3,7 бала;
б) Чи завжди
встигаєте
виконати лабораторну робо
ту за встановлений час за
нять? — 3,5 бала.
Тим часом, загальна кар
тина невтішна.
Які ж причини студенти ба
чать в тому, що в більшос
ті лабораторні заняття
не
завжди дозволяють їм гли
боко вдосконалювати
свої
знання проведених теоретич
них курсів. У першу чергу
називається незадовільне ви
користання комп’ ютерної те
хніки. Цю позицію респонти оцінили загальним балом
2.25, у тому
числі по ЕФ
— 2.2, МБФ-2.3,
ФАМ-2.3,
ФОТ-2.3, РТФ-2.1, ІБФ-2.3.
Дещо краще (на рівні 2.6)
комп’ ютерна техніка викори
стовується на других курсах
Ф А М , ІБФ та ФОТ.
Керівництво інституту до
клало багато зусиль для за
безпечення комп’ ютерною те
хнікою і сьогодні вуз посі
дає одне з перших місць в
республіці серед
технічних
вузів
по кількості комп’ ю
терів на одного студента. Од
нак, саме на лабораторних
заняттях:

1. Не завжди
чітко до
тримується
послідовність
проведення
лабораторних
(семінарських) занять після
проходження
теоретично
го матеріалу — 2,6 бала, у
тому числі: ЕФ —2,6 М БФ
— 2,9 Ф А М — 2,6
Ф О Т—
2,7
РТФ— ,24,
ІБ Ф — 2,4.
На рівні 3-х балів ця по
зиція оцінена на 2— 4 кур
сах Ф ОТ,
Чия вина в тому, що по
рушується методика? Відпо
відь очевидна:
винні пра
цівники,
які
складають
на семестр
учбовий роз
клад і ті, хто його
підпи
сує. До речі, на ряді фа
культетів
розклад
ще не
став
обов’язковим
доку
ментом,
який
відповідає
всім методичним
вимогам.
2. Кожне лабораторне за
няття
приносить
студен
там відчутну користь, коли
воно в достатній
мірі за
безпечив методичною
літеіратурою.,. Ця позиція 'о ц і
нюється на рівні 3-х балів.
Дещо краще
організована
справа на М БФ , на других
курсах ЕФ, третіх — ФОТ,
4-х— Ф АМ і Ф О Т.
3. Студенти
зазначають,
що далеко не всі
лабора
торні заняття
тісно пов’я
зані з пройденим теоретич
ним курсом і оцінюють це

карбованців. Крім того,
у
день здачі він звільняється
від занять, лабораторна ро
бота
зараховується
йому
автоматично.
А Згідно з положенням,
студенти-матері, які вчаться,
одержують стипендію і 115
карбованців допомоги. Пен
сійний
фонд
опротесту
вав це положення. Пішли
чутки, що одержану допо
могу бухгалтерія буде утри
мувати
з стипендії.
Студентки-матєрі
можуть
бути спокійними.
Випла
чених їм грошей ніхто
не
відбере. Tax вирішено
на
ректораті.*і

У Союз— марш!

Того
дня, коли
Л. M s
Кравчук мав зустрітися
в
Америці
з
президентом
Бушем,
у програмі «Час»,
мов Пилип з конопель, ви
скочив раптом єнакієвський
шахтар
Говоров і заявив,
що проголошення Україною
незалежності
—
протиза
конний
ркт і республіку
треба
повернути назад
в
обійми
Союзу PCP.
Думалось, що це випад
кова
витівка
редакторів,
хоча з’явитися
на москов
ському екрані та ще в найпорулярнішій програмі, яку
о цій порі дивляться, пев
не, мільйонів
двісті насе
лення, не так просто. Втім,
подальший
перебіг
подій
уже не викликав
сумніву
в тому, що це не випадко
вість, а початок планового
наступу на суверенітет рес
публіки, котра підняла го
лову і хоче нарешті позбу
рабських
кайданів.
питання
балом 3.3. Дещо тися
Невдовзі
озвався Олек
краще додержують взаємо
зв’язок викладачі
на 2-х сандр Солженіцин, який во
курсах М БФ , ФОТ, ІБ Ф ; на лає зі свого американсько
щоб 1 грудня
3-х
курсах
ЕФ,
Ф А М , го далека,
РТФ, ІБФ;
на 4-х курсах. під час референдуму раху
вали голоси в кожній
об
ІБФ, ЕФ, ФО Т.
і де не буде пере
А гірше на 4-х курсах М БФ ласті
і РТФ (загальний бал ниж важної більшості за Украї
ну, Оголошувати територію
че трійки).
4.
Всі. студенти за невелиросійською.
Потім
були мітинги
в
ким
винятком висловилися
Севастопольські
за
проведення лаборатор Криму.
вийшли
на
них занять виключно
бри оргранізатори
гадним методом — в ньо вулиці з плакатами:
— Хохли! Геть до Льво
му вони бачать
більший
ефект набуття
необхідних ва!
Потім віце-президент Ро
практичних навичок.
Нині на факультетах йде сії Олександр Руцькой, який
Києва гасити
процес переходу
на нові приїздив до
обурен
учбові плани. Тому багато вогонь народного
з приводу
незірабної
викладачів порушують
пи ня
про пере
тання про навантаження на заяви Єльцина
лабораторії, адже- воно над гляд кордонів з Україною,
що ко
то велике,
що
негативно знову висловився,
позначається
на
якості ли ми будемо дуже напо
проведення занять.
Прак легливо домагатися волі, то
тично бракує часу на доб російські землеміри все-та
по-своєму
прокладуть
ру підготовку лабораторної ки
техніки до чергових занять. демаркаційні лінії.
На останній
сесії все
Слід сподіватися, що це
тимчасові труднощі і нев союзного парламенту, який
не»
довзі весь учбовий процес нині відіграє уже роль
а
увійде в нормальний ритм. законодавчої інституції,
скорше
—
дискусійного
клубу,
озвався
головний
М. СИНЕЛЬНИК,
реформатор
і
демократ
країни М. С. Горбачов, за
Ж. ХЛИСТОВА,
кликавши
браїтів-українців
працівники
лабораторії
соціологічних досліджень. до тями. Нас попереджено:
якщо
задумаємо
власну
армію, то проти нас засто
сують Конституцію
СРСР.
Невідомо, що це
означає,
однак голос
вчорашнього
генсека
дихав при цьому
розою і металом.
Вся
московська
преса
ловби з ланцюга зірвалась.
Яку не
візьми газету —
глум над Україною. «Ком
сомольська правда»
лякає,
що взимку може нр стати
'юмєнської нафти. І винні,
зиявляється, теж українці,
х там,
у
Тюменському

краї,
майже
800 тисяч,
себто, 25 процентів
насе
лення. Довгий карбованецеь,
ставши
яловим,
втратив
магічну силу.
«Не солити
ж його, бідкається газета,
якщо на
Україні ось-ось
введуть свої
гроші».
Виходить,
що
Україна
винна в тому,
що за де
рев’яні
нічого
не купиш.
Чи це з тієї опери
арія,
де все,
і святе і правед
не, валиться
до одної ку
пи?
Виявляється, що з вини
України можуть не поїха
ти в Тюмень на роботу
і
сто тисяч вахтовиків, бо в
аеропортах з їхніх клумаків
забиратимуть шматки сала,
які вони беруть з ообою в
дорогу.
Все це
було б смішно,
аби
не
було так сумно,
істерію
ненависті роздму
хують умисне, щоб
затав
рувати
ганьбою
народ,
який
привчали тільки
до
важкої роботи
і покори,
який споконвіку був м’яким,
приязним до інших народів,
які мешкають на його зем
лі. Видать, не подобається
тиша і злагода, що панують
на Україні. За такої ситуа
ції нема до чого вчепити
ся, а
тому й треба збун
тувати, підбурити, настроїти
нації одну проти одної, пе
ретворити російське
насе
лення в
п’яту колону, невдоволену
своїм
«пригні
ченим» становищем.
Кому це потрібно?
Насамперед —
опрични
кам
командно-адміністра
тивної
системи, яка,
на
жаль, н;е вмерла, а нав
паки —- інтенсивно
пере
шиковує свої шеренги
для
наступних боїв.
Певна і річ, важко пого
дитись, що республіка, яка
стогнала під ярмиськом животатих главків і міністерств,
кидаючи
в їхні ненажер
ливі пащі майже всю свою
працю,
всі свої багатства.
Що не кажи, маленька те
риторія (лише
2,8 процен
та загальносоюзної), а дає
22,6 відсотка
сільськогос
подарської
продукції, 16
ф омислової. ІПєрше місце
в Союзі
займає Україна
по
виробництву
молока,
масла, м’яса
на душу на
селення і
тільки третє—
четверте — за рівнем спо
живання. Хто ж ті трутні,
о працюють гірше нас,
а
харчуються краще?
Задумавшись
над цим,
ми захотіли свободи. Соцімперіалістична
«демокра
тія» не хоче її дати, лю
тує, впирається, влаштовує
чвари. Люди! 1 грудня обо
в’язково голосуйте за не
залежну Україну!

В. ІВЧЕНКО.

Завідуючий кафедрою
прикладної математики і об
числювальних систем професор Олексій Петрович Стахов став автором Дуже важливого
щія галузі вина
ходу.
На знімку в лабораторії комп’ютерів експерти Держ
патенту СРСР В. О. См.'рнов і
В. М. Пітерцева про
вадять експертизу
винаходу, якому
дали позитивну
оцінку.
Вирішено назвати новинку
«Суматором Стахова».
У центрі знімку С. П. Стахов

Фото Р. Кутькова.

листопада 1991 року*

2 стор.

ВІТАЄМО!

запитую у
керівників
Ощадбанку.
— Не вистачає людей, за
рплата низька,..
йшов усю
Європу, а потім і Далекий
Подібні відповіді
можна
Схід на Японському
фронті.
Про ті
почути у відділеннях зв’ яз
часи нагадує
широка орденська планка
ку, де годинами треба вис
— у нього 18 урядових нагород.
тояти для одержання пенсії,
В нашому вузі Михайло
Дмитрович
грошових переказів, на вок
— 18 років. Старший юрисконсульт ін
залах за квитками , в ательє,
ституту, підполковник запасу. Юридична
майстернях. Що й казати —
його служба почалася в 47-му з секре
простих службовців, праців
таря військової
прокуратури авіакорників сфери побуту у нас ла
пусу. Найвища сходинка кар’єри — за
скою ніколи не
балували.
ступник
прокурора
групи військ
на
На все вистачало коштів, на
Куби
віть на преміювання
пере
і все-таки сутність
кожного з нас
можців конкурсу «Чи знаєш
не в тому, які пости займаємо, а якими
Радянський Союз?», що від
залишаємось людьми М. Д. Веселов —
бувся в Конго. Тільки для
уособлення
людяності,, висока інтелі
вирішення проблем в органі
гентність і виняткова
уважливість.
З
зації обслуговування людей,
ним приємно розмовляти. Його поради
Мінфін не знаходив асигну
— розумні, доцільні і дуже практичні,
НА ТЕМИ ДНЯ
вань.
а звіти на ректораті
можуть служити
Це вгорі, а внизу — вза
зразком точності, лаконізму і фахової
галі повна байдужість.
кваліфікації.
А головне — наш юрис
Під час
чорнобильських
Ті люди, яким випало пройти всю вій
консульт однаковий у стосунках, як
з
нещасть за сигналом триво- *ну і залишитися
жити, відзначаються,
рядовою прибиральницею,
так і імени
ги виїжджали на боротьбу з як
5 правило, врівноваженістю, спокоєм і
тим професором.
вогнем
пожежники з усіх мудрістю.
г
Довгих вам літ І доброго
здоров’я,
кінців республіки.
Мабуть,
Михайла Дмитровича Веселова війна
шановний
Михайле
Дмитровичу! Хай
могли, приміром, команди з <
застала юнаком. В 1941-му йому ви
70 річчя для вас буде справді не осін
Житомира чи Чернігова ска- повнилось
г
20. Він
навчався в школі
ність праці і високу якість
ню і надвечіір’ям, а всього лиш серед
ю рські бюро...
зати: не наша це область, £
нім віком.
Справді, щодня трудящі продукції, а про героїчну хай кияни турбуються... Але авіазв’язку. Військовим зв’язківцем пооприходять на роботу, стають боротьбу в чергах, або ви ж не порахувались, прийш
до
верстатів,
пультів борену милість в далеко не
Та я завжди знаходжу з
ли на допомогу, причому в
кульманів, займають свої мі милій якійсь державній слу
ким слід альянс і невдовзі
складній, грізній ситуації. А
сця за столами. У визначе жбі побуту. Ну, а оскільки ось на підприємствах зв’яз
мене випустили додому. А
ний час усі одержують за всі ми міцно по руках і но
в своєму офісі я сам собі
ку, в ощадкасах одна пра
робітну платню, йдуть у від гах зав’язані з відомствами,
і мер, і пер, і лорд англій
цівниця іншій не допоможе,
пустки,
одне слово, як усю які дають, чи беруть, то, по
ський. Є у мене все: жінка,
хай хоч яка не виросте чер
чинаючи
з
восьми
нуль-нуль
ди на світі.
троє дітей, п’ятеро курей і
га перед віконцем колег.
і
до
самого
вечора,
ареною
Правда є суттєва різниця
один приватизований, роздерНа пам’ятаю, щоб в таких
ста
в роботі у нас у соцсекторі «стахановської праці»
жавлений підсвинок.
випадках (а вони не рідкі І
і у них, знавіснілих капіта- ють не заводські цехи і від
Ще маю лютого дворового
теж завдають державі
від
ГУМОРЕСКА
лістів-експлуататорів. У них. діли, не кабінети мислителів,
пса на прізвисько
«марке
чутних збитків) з свого ка
о, боже! працюють від дзвін а вулиці і площі.
тинг». Хороший псяка, тіль
бінету вийшов відповідний за
Тривалий час
гірше гір сенсусі».
Іншим разом не проштов
ка до дзвінка, а у нас, о
відуючий, директор чи
на кої редьки була для мене
— О, — сказав я колезі ки щораз підскакує, робить
«щастя»! — залежно від ба хнешся в місті, стільки там
чальник і виправив станови тригонометрія В ШКОЛІ. Се- по роботі — який профан! хижу стійку і гарчить, коли
жання, настрою, вказівки те люду пре в різні напрями.
вимовляє
ще за рахунок внутрішніх ре кенс, косекенс, тангес, ко~ зовсім не розбирається
в по радіо диктор
авто
щі. Іншим разом прийдеш в Трамваї, тролейбуси,
зервів, перестановки праців тангес та Інші премудрості тригонометрії. Не консенсус, «факс». От нерозумна ско
котрусь установу, заводсь буси переповнені, в магази
вбивали на корені.
Дуже а косекенс. Тоді відгукнувся тина плутає «факс» і «фас»...
ників.
кий цех, лабораторію — ти нах темно від покупців, хоч
А недавно зі мною сталась
Ні, він не вийде, незво плутав, навіть з трудом ви бухгалтер, грубо сказавши,
там нічого й нема. Кому ку
ша і благодать.
рушний монумент командно- мовляв ці слова. Зате тепер, що це я плутаю цапа з ко зовсім лиха концепція, внас
— Де Іванов? — запиту ди, кому що, а десь полови
бюрократичної системи. Що навпаки без таких загранич- зою, не косекенс, а тангенс, лідок якої я потрапив уже не
на або і більше тих, кому
єш.
йому до цього,, до якихось них словечок жити не мо на що я йому цілком толе в міліцейську біржу відпо
«все до лампочки», прямує
—
Кудись вийшов.
гвинтиків, як назвав нас один жу. Як чарівна музика зву рантно відповів, що він сам чинку алкашів, а в психіат
до пивних бочок, забігайлі
— А Петров?
Це трапи
з генеральних. От, коли мо чать для мене усякі марке котангенс, ще й нонсенс при ричну лікарню.
вок. Нині і на денних сеан
— Попросився у місто.
ва йтиме про власні, шкур ти н гу менеджементи,
пре роди і я влаштую йому та лось, коли знову зійшлася
сах кінотеатрів— повні збо
— А Сидоров?
ні інтереси
Тоді знайде і зентації. Спасибі нашим по ку абструкцію, що від нього наша сорокоградусна брокер
ри, бо треба ж десь згаяти
— Сестру стрічає...
Довго
ми
час і кошти, і резерви.
літичним діячам, парламен не залишиться навіть кон ська кампанія.
Цей інтенсивний рух, так час отим, котрим робота —
шукали ї ї дорогеньку, дуже
Мабуть вінничани встигли таріям, які прищепили любов цепції фінансового функціо
би мовити переміщення по як гірка редька.
конвертовану
подругу
—
Такі «масові комуністичні помітити нові кіоски «Союз- до них, їх намаганням вдос нера.
азимуту чим далі від ви
коналювати нашу мову, особ
— Ух ти! — схвально від нуль, за дерев’яні рублі ніх
робництва починається бук суботники» в будні на місь друку», якими і замінені ста
Тоді один з
званих гукнулися люди. — Як шпа то не давав.
вально через десяток хви ких площах, в ресторанах, рі. Вони з ’ явились усюди в ливо під час, так
наших рокерів-брокерів
на
рить не по-нашому!
трьох» місті. Автор цих рядків за парламентських дискусій.
лин після заводського гудка. під парканами «на
мотоциклі привіз мішок кар
Правда
і
вони
не
завжди
Після
цього
мій
рейтинг
Одні відправляються
щось були і раніше, але тепер, у питав одну з кіоскерок —
один одного чітко
розумі значно виріс і мене посу топлі сорту Кудлаїекспорт І
узгоджувати, вирішувати
в часи вседозволеності, ніхто чим вони кращі старих?
ють. Тоді їм доводиться по нули
на підвищення ■— з ми по бартеру обміняли на
суміжні служби, наприклад взагалі на це не звертає ува
— А нічим. Такі ж холод
врізали
два-три і більше разів пов простого конторського мак шнапс-продукцію І
до плановика,
бухгалтера, ги, нема нагайки до якої на ні взимку, тільки пофарбо
торюватись, причому значно лера спочатку я став радни так, що очі перелізли на по
комунізму» вані в інший колір...
кадровика, а ті у свою чер ші «будівники
голосніше.
ком нашої селищної мерії, а тилицю і ніяка навіть конвер
гу вже пішли з такою ж ме звикли за роки радянської
То навіщо було це роби
від
Пам’ятаю на одній з се потім віце-мером ще й по- сія не могла врятувати
влади.
тою до когось іншого, на
ти? На ці кошти можна
і
сій вискочив
на трибуну сумісництву спонсером ме- психушки.
приклад, начальника, де вже
— Ех. Юрія
Андропова зарплату підвищити зв’язків
Але я І там
користуюся
чекає прийому ціла
черга треба.... — якось почув від цями додаткових працівників якийсь розлючений депутат рухи.
Але сам собі
зашкодив, великим популізмом за словідвідувачів. І
виростають одного чоловіка. — При ньо прийняти, щоб черг збутися. і давай поливати зал вигу
ками: «Плюралізм!
Плюра впавши у велику ейферію вознайство. Поіменним голо
Або взяти торгівлю.
Де
усюди
своєрідні гуіртки ве му такого бардака не було...
лізм».
Ну, думаю,
набере від здобутої слави. Так на суванням
психи-алкоголіки
селих і допитливих,
котрі
Ніде правди діти, за якісь які магазини, якщо не що
цей сенатор в рот слини і лизався на радощах в това одностайно обрали мене спі
замість того, щоб робити оті кілька тижнів його правлін року, то через рік закрива
заплює комусь усю альтер ристві
охорони
Зеленого кером палати затятих алка
каструлі, замовлені креслен ня вулиці
швидко
опусті ються на ремонт. Так у хлі
нативу. Але тут до мікрофо змія, що потрапив в мілі шів,
ня, документацію,
точать ли і бабуні з калясками мо бному магазині N2 11 по ву
ну дорвався інший слово- цейську біржу алкашів і діс
Розповідь п’яниці у від
усякого роду теревені
в гли вільно пересуватись. Під лиці Леніна десь п’ять разів
ставці записав
приймальнях різних посадо страхом найсуворіших пока за останній час переставляли знай і заглушив його слова тав відставку, тобто, вмер,
А. АЕОНІАОВ.
вих осіб, які також десь хо рань ледацюги і прогульни вікна і двері. То вмуровували ми «консенсус», тільки «кон політично.
дять.
ки змушені були повернутися ширші, то вужчі, то вищі, то
Безмежне, зачароване ко до роботи, І відразу зросла нижчі. І нині тут з’явилась
продуктивність праці, збіль об’явка: «Извените, у нас
ло неробства.
СПОРТ
Колись в ходу було слово шився випуск продукції.
ремонт».
«прогульник», яке межувало
То що, ура генсеку Анд
Поряд, кафе «Гермес» теж
майже з такими
означен ропову?
в який уже раз ремонт. •
Слід
думати, що стар готувати, щось спекти.
Та публіканських змаганнях у
нями, як «саботажник», «во
Було вже таке не раз, ко
Чому зчинився І все роз ший
тренер
інститутської дівчата не зраджують бас Херсоні.
рог народу». Тепер той, що ли кричали «ура» комуніс ростається будівельно-ремонт жіночої збірної
з баскет кетболу,
бо впевнені, що
прогулює — це ділова лю тичним вождям. За колгоспи, ний бум? Невже відівідува- болу Костянтин
Костянти цей цікавий атлетичний вид
В. ОЧЕРЕТНИЙ,
дина, це його суміжна про куди сталінські сатрапи ви чі почали гризти стіни і вікна нович Бурбицький, задово
спорту загартовує фізично
голова спортклубу ВШ.
фесія. Бо інакше як діста лами заганяли селян, за ві їдалень, кафе, кіосків? Лар лений своїми
вихованками і
духовно,
дисциплінує,
На знімку:
жіноча бас
неш шкарпетки чи зубну па докремлення церкви від дер чик, як кажуть, відкриваєть Хоч команда
молода, але
Нещодавно наші баскет кетбольна команда. У цент
сту? А щоб їх дістати тре жави, за «буржуазних наці ся просто: під час ремонтів, вже стала переможцем
на болістки захищали спортив рі
— ОДИН
З
Тренері Е
ба ходити, шукати,
оволо оналістів і космополітів», за перебудов, замін нечисті на міській спартакіаді «Гарт».
І І ІОАЛІМ/І/
ну честь інституту на рес- М
дівати прийомами
вільної катованих і винищених ра руки ділки тягнуть до себе
Колектив цікавий
підбо
боротьби, щоб тебе не ви зом з сім’ями в гулагах, заі будматеріали, фарбу, цвяхи, ром гравців. У кожної свій
кинули з черги.
Чорнобиль, «омони»...
списують придатне
облад стиль, своя манера гри, але
Немало їх людських стов
І все ж я теж хочу Анд нання, майно.
всі відзначаються
рішучіс
потворінь — вони усюди: е ропова, бодай на короткийі
Ось чому конче потрібен тю в нападі, прагненням пе
аптеках, ощадкасах,
лікар час, хочу, щоб примусив че-■ нам знову Андропов. Щоб ремогти. Звісно,
багатьом
нях, пунктах прийому скло• сно працювати всіх: і тих,■ прийшов небагатослівний, су- з них ще бракує
досвіду,
тари, навіть в бюро риту що біля верстатів, і тих, хтоі ворий і погасив оту осуружну зате його в достатку у ве
альних обрядів, які поселя■ сидить в керівних кріслах: «лампочку» байдужості,
що теранів команди Тетяни Ря
ють на своїх володіннях не ■ установ,
організацій,
ві-• засліпила не тільки очі, а й бої і капітана Наталки Пебіжчиків. Усюди черги! Бс і домств.
совість деякої частини нашо- чейко, які у вирішальні мо
так у нас звикли і ті, хтс І
Жоден сумлінний робітник: го суспільства — ледацюг, менти поєдинків ведуть за
надає послуги, і ті, хто ї) : чи службовець не
покинув$ чинуш, балакунів і бюрокра- собою інших дівчат.
отримує. Інакше ніби і ж ! би свого робочого місця, ко-- ті в. А за черги щоб безжаНелегко
їм
поєднувати
солідно, КОЛИ біля ВІКОНЦ5 I ли б не було стільки труд-- льно карав винуватців, як за навчання в інституті зі за
каси, чи стола приймальник« і нощів у задоволенні різнихс найтяжчий злочин, як за роз- няттями в секції, адже тре
нікого нема і клієнт прий • житейських потреб, зокремаа крадання найціннішого дер- нування
забирають
у них
шов та й за хвилину зробиі $ в побутовому і комунальному( жавного багатства — робо майже щодня
по півторисвою справу.
Інша
кар• обслуговуванні.
дві години. А хочеться І в
чого часу.
тина, коли він там годину-дв і
— Чому у вас такі черги??
бібліотеку піти, і обід приА. НОВІНСЬКИЙ.

АВІТЬ
найспритніший поштовхається в черзі, на
екстрасенс
не зможе кричиться, коли в нього обі
помахом
палички
поро рвуть всі гудзики на піджа
дити
на
світ
бодай ку та ще й обізвуть собакою
просту
каструлю.
Для — тоді все на рівні. З по
цього потрібні робочі руки гордою ДИВИТЬСЯ З ВІКОНЦЯ
— труд. Та, дивлячись на той, що почуває себе малень
пусті полиці магазинів, час ким божеством, мовляв, знай
засумніватися, чи є в нас нашу службу! Задоволеним
себе І особачений
оті робочі руки, чи не при почуває
пинили роботу заводи і фа клієнт, який вважає здійсне
ну здачу пляшок або спла
брики?
— Дурниці, — скаже чи ту рахунку за квартиру здо
тач. Все є і діє: промисло бутою перемогою.
Ось тому кожний, хто ви
ві підприємства з тисячами,
десятками тисяч робітників ходить вранці на роботу на
інженерів, службовців, фаб самперед думає не про «бо
рики, майстерні,
конструк ротьбу за високу продуктив-
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