
Ш В Н Ь ІЙ  итог ввзвтл
Состоявшиеся в Дели пе

реговоры и встречи М . С. 
Горбачева с премьер-ми
нистром Р. Ганди^ прези
ден том  З аи л  С и н гхом , с 
другими государственными, 
политическими и обществен
ными деятелями Индии, ре
чи и выступления, подпи
санные совет^ско» индийские» 
документы —  все это ста
ло еще одним наглядным 
подтверждением того, что 
наши отношения неизменно 
развиваются по восходя
щей линии, характеризуют
ся взаимным уважением, 
теплотой и доверием меж
ду народами и руководи
телями двух стран.

М ожно было вновь убе
диться, что эти отношения, 
скрепленные Договором о 
дружбе 1971 года, по праву 
считаются образцом мир
ного сосуществования госу
дарств с различными со
ци альн ы м и  систем ам и. 
В результате визита М. С. 
Горбачева наши двусторон
ние отношения во всех сфе
рах поднялись на более вы
сокую степень, советско-ин
дийская дружба наполни
лась еще более богатым со
держанием

.Примечательная деталь: 
недавно на н)ашей родине 
проведен опрос обществен
ного мнения о том, кто яв
ляется лучшим другом Ин
дии. И 93 проц. опрошен
ных ответили — Советский 
Союз.

Обращение двух руково
дителей ко всему миру, ко
торое отражает чаяния од
ной пятой части населения

п л а н еты , ста в и т  ц ел ь ю  
начать новую историческую 
эпоху свободного от ядер- 
ного оружия и ненасильст- 
венности мира. Делийская 
декларация — документ ис
торического масштаба. Ее 
международное значение со 
временем будет все более и 
более возрастать. Она вно
сит крупный вклад в ми
ровой позитивный прогресс, 
для которого будут харак
терн ы  сотрудн и чество  и  
мир

.Главный итог состоявше
гося визита — нарастание 
потенциала дружбы и сот
рудничества между СССР 
и Индией.

Нас, студентов из Индии, 
глубоко радуют подписан
ные соглашения, мы их го
рячо приветствуем. Поддер
жку нашу получила дого
воренность о проведении в 
н^аших странах фестивалей 
со в е тск о й  и  и н д и й ск о й  
культуры , посвящ енны х 
двум знаменательным да
там — 70-летию Великого 
Октября и 40-летию незави
симой Индии. Мы уверены, 
что эти фестивали намно
го расш ирят культурны е 
связи, помогут обменяться 
классическим наследием, 
уз нать больше о народном 
творчестве друг друга, а, 
значит, еще более нас сбли
зят, что очегаь важ но и в 
общем плане развития наше
го сотрудничества.
А Ш О К  Ш А Р М А , Я Д У  
НАНДАН, БАСАМ  НА- 
ГАБУШАНАМ, АРЧАНА 
КУМАРИ и другие сту
денты ФВТ.

КОМСОМОЛЬСЬКЕ життя

У Р О К И
ТРУДОВОГО СЕМЕСТРУ
Д ІЯЛЬНІСТЬ студентських 

будівельних загонів — 
одна із конкретних справ 
комсомольської організації 
інституту. Вже позаду тру
довий семестр нинішнього 
року, давно підбито його 
підсумки, визначено пере
можців. Зараз розпочалася 
підготовка до наступного 
трудового літа, у якому, за 
попередніми намітками, ві
зьмуть участь 750 юнаків 
та дівчат. Отож корисно, 
мабуть, згадати деякі уро
ки літа минулого. Згада
ти з тим, щоб у майбутньо
му не повторити негатив
ного.

Отож нинішнього року 608 
студентів, викладачів та 
співробітників інституту в 
складі будзагонів працюва
ли на об’єктах Вінницької, 
Київської, Тюменської та 
Кустанайської областей. Ви
конано будівельних робіт 
на суму 2 млн. 213 тис. крб., 
тобто 109 процентів плано
вого завдання. На рахунок 
№ 904 — у фонд ліквіда
ції аварії в Чорнобилі пере
раховано 14 тис. крб. заро
бітної плати почесних бій
ців загонів — героїв воєн. 
Крім того, в дні ударної 
праці зароблено і перера
ховано понад 21 тис. крб. 
у фонди спорудження ме
моріалу Перемоги на Пок- 
лонній горі, будівництва і 
благоустрою міста Гагарі- 
на, а також допомоги спіл
кам молоді країн, що роз
виваються.

Така загальна картина. Як 
бачимо, внесок наш досить 
солідний.

Проте семестр 1986 року 
виявив і ряд серйозних не
доліків у роботі комітетів 
ЛКСМ У інституту і факуль
тетів, штабу СБЗ. Насампе
ред це проявилося при 
формуванні загонів. Цю 
важливу справу факультет
ські комітети фактично пус
тили на самоплив. Доходи 
ло до того, що підбором 
кадрів і складу СБЗ дово

дилося займатися деканам. 
Так сталося, наприклад, із 
загоном «Алгоритм» (факу
льтет автоматики і мгкро- 
електроніки, комсорг
М. Компанець).

Жодного разу не поціка
вилися, як відвідують шко
лу командного складу ре
комендовані ними команди
ри та комісари, колишні 
секретарі комітетів комсо
молу С. Севастьянов (ма
шинобудівний факультет) 
Н. Горюк (радіотехнічний 
факультет), О. Рогова (ф а 
культет обчислювальної 
техніки).

Багато було проблем із 
підбором кадрів команди
рів та комісарів. Про без
принципність у цьому пи
танні комітету ЛКСМ У ф а
культету автоматики і мікро- 
електроніки говорить хоча 
б факт звільнення від обо
в’язків командира «Алго
ритму» О. Лук’янова.

Недостатньою виявилася 
організація праці в загонах 
«Айвенго» (командир М. Во~ 
вненко, комісар П. Базяка), 
«Сатурн» (О. Бойко, О. Пав- 
ловський). Ось факт: при
загальному виконанні пла
нів на сто один процент 
протягом трьох днів удар
ної праці в згаданих заго
нах було виконано відпо
відно 58 і 43 проц. плано
вих завдань. Незадовільно 
попрацювали в ці дні і за
гони «І кар», «Зодчий», 
«Прометей», «Кварц».

Вимогам статуту СБЗ не 
відповідала робота коман
дирів Г. Твердохліба, О. Па- 
влишина, Ю. Журавльова.

У жовтні на засіданні ко
мітету комсомолу ми дета
льно обговорили всі питан
ня і проблеми минулого 
трудового семестру. Тепер 
наше спільне завдання — 
щоб розмови і рішення не 
залишилися на папері.

К. ЗАПАЙЩИКОВ, 
заступник секретаря ко
мітету комсомолу інс
титуту.

Юрій Шевчук, якого ви 
бачите на знімку, вчиться 
на інженерно-будівельному 
факультеті. Знають його 
тут не лише як старанного 
студента, котрий по-серйоз- 
ному готується до майбут
ньої інженерної праці.

Юрій проявив себе і хоро
шим профспілковим активі
стом, ініціатором багатьох 
цікавих і корисних студен
тських справ. За це і до
вір'я: товариші обрали
його заступником голови 
профбюро факультету.

Наближається до кінця 
1986 рік. Тож принагідно 
згадати добрим словом те, 
чого ми досягли, над чим 
працювали. Варто відзна
чити певні позитивні зру
шення у поліпшенні якості 
підготовки спеціалістів, удо
сконаленні кадрового скла
ду викладачів. Протягом 
року докладалося сил до

М  А ЗВІТНИХ зборах 
* А комуністів інститу
ту було піддано критиці 
енергетичний факультет. 
Підкреслювалось, що тут 
різко впали показники 
учбової роботи і що це 
певною мірою несподі
ванка, адже раніше ене
ргетичний факультет був 
лідером якісного навчан
ня, служив прикладом 
для інших.

всіх п’яти курсах прово
дяться загальні збори, де 
я виступаю з доповіддю 
про основні завдання 
комсомольської органі
зації по перебудові уч
бово - виховної роботи 
у процесі підготовки до 
зимової сесії і в ході 
самої сесії. Втім, це на
віть не доповідь, а від
верта аналітична розмо
ва по всіх параметрах

, КРИТИКУВАЛОСЯ НА ПАРТЗБОРАХ 
ЯКА РЕАКЦІЯ?

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ 
ПОЛІПШУЄ ЯКІСТЬ
Що сталося, чому ра

птом такий спад?
Редакція газети попро

сила відповісти на це за
питання декана ф акуль
тету Д. Б. Налбандяна.

— Власне, ніякого «рап
том» і не було, — сказав 
Давид Беглярович. — 
Велике значення у зага
льному балансі абсолют
ної успішності і якості 
навчання мала інженер
но - педагогічна спеціа
льність 0315. Сюди зав
жди був особливо «щі
льний» конкурс абітуріє
нтів, сюди прагнули по
трапити кращі, серед ко
го сіренька трійка взага
лі не вважалася оцінкою. 
Якість навчання тут скла
дала, як правило, вісім
десят процентів. Це, при
родно, відбивалося і на 
загальному показнику 
факультету. Скажімо, за 
підсумками літньої сесії
1982 р. якісний показник 
становив 48,1 проц.,
1983 р. — уже 53,2, 
1984-го — 57,2, 1985-го 
— 57,5, а 1986 р. — лиш 
47,8 проц.

Остання цифра стри
вожила всіх. Це стало 
предметом критики на 
інститутських партзбо
рах, з цього почались і, 
як не прикро, не скоро 
іще скінчаться немало 
неприємностей для на
шого факультету.

Уся справа в тому, 
що такого спаду треба 
було неодмінно чекати. 
Спеціальність 0315 зак
рита, поступово йдуть з 
інституту студенти, які 
нею оволодівали, —  за
лишився останній курс і 
питома вага його в за
гал ьнофакультєгсь к о м у  
балансі вже незначна.

Це перша причина зни
ження якісних показни
ків навчання. А друга 
полягає в тому, що ба
гато сильних студентів 
пішли на службу в ар
мію. Якщо дивитись 
правді у вічі, не боятися 
її, то ми якоюсь мірою 
вийшли на той природ
ний оптимальний рівень 
показників, якого і варт 
було очікувати. Інша 
справа у тому, чи задо
вольняє він нас?

Не задовольняє, зви
чайно. І ми будемо рі
шуче боротися за його 
поліпшення. Власне, вже 
почали цю боротьбу.

З 9 по 15 грудня на

навчального процесу у
Ау^і * ил завдань, котрі 
ставить перед нами пар
тія, щоб, як говорив 
М. С. Горбачов, кожен 
на своєму місці приба
вив дисципліни, відпо
відальності, творчості, 
продуктивності. Вважаю, 
що у цій справі нам ду
же допоможе наказ Мі
ністра вищої освіти, яким 
відміняється практика 
умовних переведень 
студентів на наступний 
курс. Якщо раніше сту
дент міг бути переведе
ний з трьома незадові
льними оцінками і лікві
довувати заборгованість 
протягом року, то тепер 
дозволяється переведен
ня тільки з двома неза
довільними оцінками і 
встановлюються конкрет
ні, жорсткі терміни їх 
ліквідації. А якщо ці 
терміни |не дотримані, 
то настає відчислення. 
Дуже ефективний засіб 
у відношенні до «хвос
тистів»!

Після загальних курсо
вих зборів у кожну ака
демічну групу підуть 
завідуючі кафедрами, 
професори, провідні вик
ладачі і вестимуть д іа
лог з кожним студен
том про його особистий 
внесок у поліпшення 
успішності. Чи дадуть 
такі діалоги позитивний 
результат?

Дуже надіємось. У 
ході цих розмов будемо 
готувати студентів також 
до переходу на повне 
самоврядування, визна
чати, а, вірніше, шукати 
спільними зусиллями кра
щі варіанти цієї роботи 
в групах та гуртожитках, 
Визначимо і склад ком
сомольського штабу се
сії, котрий триматиме 
руку на пульсі і негайно 
вживатиме заходів що
до відстаючих. Іншими 
словами, все робиться 
для того, щоб посили
ти індивідуальну роботу 
і дійти до розуму та 
серця кожного. Це, вва
жаємо, найбільш важли
вий, а, може, і єдиний 
шлях, котрий допоможе 
нам рішуче поліпшити 
якісні показники навчан
ня і гідно відповісти на 
справедливу критику 
партійних зборів інсти
туту.

Розповідь записав 
В. ЕВЧЕККО.
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------------------------------- РЕЗОН АН С--------------------------

«Належної оцінки 
не дано»

Під таким заголовком у № 35 нашої газети було 
надруковано статтю, в якій, зокрема, йшлося про 
те, що на звітних зборах парторганізації факульте
ту автоматики і мікроелектроніки не знайшли пред
метного і відвертого обговорення питання перебудо
ви мислення і психології людей, поліпшення стилю і 
методу роботи у світлі рішень XXVII з’їзду КПРС.

Як повідомив редакцію секретар партбюро фа
культету П. А. МОЛЧАНОВ, виступ газети розгляну
то на засіданні партійного бюро, Визнано, що у 
звітній доповіді не було зроблено повного аналізу 
перебудови діяльності партійної організації. І допо- 
в‘дь, і виступи комуністів були малокритичними. За
уваження, висловлені в газетній статті, визнані пра
вильними і враховані при виробленні планів перебудо
ви діяльності партбюро.

впровадження інтеграції 
«вуз — наука — виробни
цтво», нових взаємовідно
син «вуз — підприємство», 
які передбачають цільову 
підготовку і перепідготовку 
кадрів на договірних зобо
в’язаннях при частковому 
поповненні витрат за ра
хунок підприємств. Заклю- 
чені договори з виробничи
ми об’єднаннями «Термі
нал», «Вінницяенерго», «Жо
втень», заводом радіотехніч
ної апаратури.

За рік, що минає, інсти
тут одержав нову сучасну 
обчислювальну техніку. Ос
воєно головний учбовий ко
рпус, вводиться в експлуа
тацію учбово-лабораторний 
корпус інженерно-будівель
ного факультету, заселено 
сімейний гуртожиток.

(Див. 2-гу стор.)

ОБНОВИ РОКУ



І стор.

Н е д а в н о  в  М о с к в е  
проходи ла всесою зная 
н ауч н ая  к о н ф ер ен ц и я  
иностранны х учащ ихся 
в  С С С Р  « X X V II  с ъ е з д  
К П С С  о  с о з д а н и и  
в с е о б ъ е м л ю щ е й  с и с 
те м ы  м е ж д ун а р о д н о й  
безопасности и бо рьбе 
народов за мир». В  ней 
участвовали бо лее 300 
студ ен то в  и з  р аз н ы х 
вузов СССР, в том числе 
и двое из Винницы. О т 

и м ен и  и н о ст р ан н ы х 
учащ ихся, от всего сту
ден чества и  м олодеж и  
Винниры мы  передали 
горячий привет участни
кам конференции, цель 
которой — найти общий 
я з ы к ,  я з ы к  д р у ж б ы , 
чтобы еще более интен
сивно продолжалась бо
рьба народов за сохра
нение м ира на Зем ле и  
формирование нового мы
ш ления в ядерную  эпо
ху .Конференция дости
гла своей цели. М ногие 
студенты  вы ступали по 
разным актуальным про
блемам современности.

Н уж но отм етить, что 
конференция была орга

низована очень хорошо. 
Я  р а д , ч т о  п о б ы в а л  в  
М оскве, что приним ал 
уч асти е в  так ом  и н те
ресном и полезном ме
роприятии...

ности — борьбе народов 
за мир и международную 
безопасность

.Анализ сложившейся 
в мире обстановки под
тверждает вы вод о том,

лющей системы междуна
р о д н о й  б езо п асн о сти , 
вы д винутом у на X X V II 
съезде К П С С , п озиц ии 
СССР на встрече на выс
шем уровне в Рейкьяви-

ВАСАМ НАГАБУШАНАМ,
УЧАСТНИК ВСЕСОЮЗНОЙ НАУЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ  
УЧАЩИХСЯ В СССР:

- С П А С И Б О  
РОДИНЕ ЛЕИИНА!

Н а п л ен ар н о м  засе
дании было сделано та
кое заявление участников 
конференции

:«Мы, граждане зарубе
жных стран, обучающи
еся в Советском Сою зе, 
собрались в городе Мос
кве на научную  конф е
ренцию, чтобы обменя
ться мнениями по осно
вной проблеме современ-

что нет и не может быть 
альтернативы прекраще
нию гонки вооружений, 
предотвращ ению угро
зы жизни нашей плане
ты. О сознавая безотла
гательную необходимость 
принятия решительных 
мер, м ы  заявляем  свою  
твердую поддержку пред
ложению Советского Со
юза о создании всеобьем-

ке.
Мы, посланцы различ

ных континентов, стран 
и народов, люди разных 
мировоззрений, как жи
вые свидетели, подтвер
ж д а е м  м и р о л ю б и в ы й  

курс Советского государс
тва, искренность стрем
л е н и й  н а р о д о в  С С С Р  
ж ить в  м и р е и  др уж б е. 
За годы  учебы  в Совет-

С А М А Н Т А  С М И Т
Саманта Смит —  
дитя Земли...
М ы помним все, 
как это было.
Ты словно клятву 
повторила
,Чтоб мир мы 
свято берегли.
И з детства 
солнечной мечты

Пришла
к советскому народу, 
Чтобы понять 
его природу 
И утвержденье 
правоты.
Сумела подвиг 
совершить
.Моря и горы — 
не помеха,

Чтобы всем людям 
для успеха 
По-настоящему 
дружить.
Вопрос стоял 
немало лет:
Кто хочет,
кто не хочет мира?
Тебе всего
двенадцять было,
Но ты сама нашл&
ответ.

С а м ан т а  с  н ам и  
навсегда.
За прочный мир 
мы все в ответе.
Пусть лихолетье 
на планете 
Не повторится 
никогда!

Б. ЗЕМЛЯКОВ, 
доцент кафедры теоре
тической механики.

ш т  ш ним

ском С ою зе мы  . имели 
возмож ность ш ирокого 
общ ение г советскими 
л ю д ь м и  и  в и д и м , ч т о  
они единодушно поддер
живают мирную полити
ку  К П С С  и  С оветск ого  
правительства

.М ы постоянно убеж
д а е м с я  в  т о м , ч т о  н и  
один человек в СССР не 
з а и н т е р е с о в а н  в  в о й 
н а х , а г р е с с и я х , г о н к е  
вооружений, наращива
нии ядерных арсеналов. 
Рассм атривая себя, как 
н е о т ъ е м л е м у ю  ч а с т ь  
международного моло
дежного движения, мы, 
и н остр ан н ы е студен ты , 
|  об уч аю щ и еся  в  С С С Р , I 
твердо заявляем о своей 
неизменной поддержке 
д ела  бо рьб ы  за  м и р  н а  
Земле, за счастье людей.

В м е с т е  с  т е м  ж и зн ь  
показывает, что истин
н ы й  стор он н и к  к он ф 
ронтации и международ
н о й  н ап р я ж ен н о сти  -- 
мировой им периализм 
во главе с СШ А. Мы вы
соко оцениваем советс
кий мораторий на ядер- 
ные взрывы и призыва
ем Соединенные Ш таты 
присоединиться к нему.

М ы выражаем благо
дарность стране велико
го Ленина за бескорыст
но предоставленную воз
можность учиться

От редакции: в бли
жайших номерах газеты 
мы опубликуем статью 
Васама Нагабушанама 
«Экология и мир», под
готовленную им к все
союзной научной кон
ференции.

ОБНОВИ РО К У
Відкритий на початку ни

нішнього навчального року 
учбово-побутовий корпус 
кафедри фізичного вихован
ня стає справжнім центром 
пропаганди фізкультури, 
спорту і оздоровлювальних

засобів. До послуг студен
тів і викладачів тут, серед 
іншого, — методичний ка
бінет, бібліотека наукової 
та навчально-методичної лі
тератури.

Фото Р. Кутькова.

ПРОФСПІЛКОВЕ ж и т т я

Д Л Я  Н АШ О ГО  ЗД ОРОВ’Я

На таке запитання коре
спондента «Литературной 
газетні» міністр охорони 
здоров’я Російської Феде
рації А. І. Потапов відпо
вів: «Лікування можливе, 
але особливо надіятись не 
можна. Якщо говорити від
верто, ми медичну науку 
від цієї хвороби непомітно 
відвели. ...Ми не знаємо 
біологічних механізмів, які 
ставлять організм у залеж
ність від наркотиків. Але 
все ж лікуємо. В першу 
чергу знімаємо абстинентні 
розлади, тобто похмільний 
потяг. Вдається це досить 
добре і швидко при умові 
ізоляції наркомана. Сама 
ізоляція — це вже, по-суті, 
лікування. Вона вириває

наркомана із згубного се
редовища. І іншого спосо
бу врятувати його нема. 
Лікування повинне бути 
неодмінно стаціонарним. І 
тривалим, не менше 60 днів. 
На практиці ці вимоги не 
виконуються. Лікують нар
команів у середньому 7— 
8 днів. Але що можна всти
гнути за цей час? Тільки на 
хороше, ретельне обсліду
вання потрібно 6—7 днів. 
Звичайно, якщо ми будемо 
постійно порушувати термі
ни стаціонарного лікування 
і якщо не розробимо комп
лексної, комбінованої тера
пії, то навряд чи зможемо 
справитися з наркоманією.

ІІІ КОЛИ ЗАКІНЧИЛИСЬ ЗАНЯТТЯ

Зап р ош ен и й  в піно
Любителів гумористично

го жанру запрошуємо в 
кінотеатр «Мир», де в цю 
п’ятницю, суботу і неді
лю демонструватиметься но
ва комедія українських кі
нематографістів «Рік теля
ти». Поставив її режисер 
Володимир Попков, відо
мий глядачеві по стрічках 
«Карусель», «Така гра», 
«Ніжність до ревучого зві
ра» та ін. У фільмі знявся 
цікавий акторський ан
самбль: Ірина Муравйова,
Володимир Меньшов, Кате
рина Васильєва, Валентин 
Тафт, Лев Дуров, Євген 
Вєсник.

А 15—17 грудня пропо»

нуємо подивитись картину 
«МосфІльму» «Співучасть у 
вбивстві», поставлену за 
однойменним романом Джу- 
дц Уотена. Створили її ре
жисери Валерій Усков та 
Володимир Краснопольсь- 
кий, фільми яких широко 
відомі глядачеві. У цій 
стрічці зайняті популярні 
актори Ролан Биков, Олег 
Басілашвілі, Георгій Юма- 
тов, Валерій Гатаєв.

В. АКАЛЬМАЗ, 
заст. директора кіноте
атру «Мир».

А вони ж для археологів 
справжні скарбниці 

знань. Тому всі збережені 
фрагменти старанно фото
графуються, а потім ре
конструюються. У цьому 
відношенні не так давно 
особливо пощастило архео
логам британським: 1982 ро
ку неподалік Портсмута во
ни знайшли чудово збере
жене дерев’яне судно, яке 
затонуло у 1545 р. Полови
на його корпусу протягом 
століть спочивала, безпеч
но прикрита товстим шаром 
піску. Всю конструкцію (а 
вона нагадувала собою мок
рий картон) з величезною 
обережністю було видобуто 
з дна і влаштовано у спе
ціальному приміщенні, де її 
регулярно оприскують во
дяним «туманом», що має 
зберегти старовинну пам’ят
ку від розпаду під впливом 
повітря. Корабель зрошува
тимуть чистою водою % ще 
впродовж трьох років, після 
чого у воду поступово До
даватимуть у все більших 
кількостях консерваційну 
речовину. Коли, нарешті, 
процедуру буде завершено 
(а це станеться 2001 року), 
судно з’явиться у музеї «на 
власних ногах».

Незважаючи на досить 
масові підводні дослідження, 
на дні океанів і морів усе 
іце спочивають тисячі невід- 
шуканих кораблів. Не один 
із них високо оцінюється 
як археологами, так і шука
чами скарбів. Ось уже чо
тири роки тривають розшу
ки двох каравел Колумба, 
котрі 1503 року затонули 
поблизу Ямайки. Докладного 
вивчення чекає корпус бри
танського фрегата «Пандо- 
ра», який загинув у 1791 р. 
на схід від мису Иорк в 
Австралії. Його знайдено 
дев’ять років тому, забрано 
з судна багато цінних пред
метів, але на тому призна
чені для експедиції кошти 
були вичерпані.

Згаданий уже в нашій ро
зповіді Баррі Кліффорд, на
томість, збирається незаба
ром у нові пошуки, на цей 
раз англійського військово
го судна, яке, везучи жалу
вання для армії, затонуло 
1780 року у водах Іст-Рівер, 
неподалік Манхаттана. Зо
лото, що його мав достави
ти фрегат, як гадають, вар
те нині 500 млн. доларів. 
Об’єктом приватних скарбо
шукачів може стати і сам 
«Титанік», з «оживлення» 
якого починалася ця розпо
відь. Як повідомлялося за
рубіжною пресою, «нафто- 
вий король» Джек Грімм, 
котрий упродовж трьох ро
ків власними зусиллями ро
зшукував залишки «Титані
ка». заявив, що тепер, коли їх 
нарешті, знайдено, він на- 
м'ряється наступного літа 
заходитися видобувати су
веніри з корабля-нещаслив- 
ця. «Король» запевняє, що 
знайдених предметів не 
продаватиме, а влаштує їх 
виставку «для вшанування 
пам’яті про трагічні події 
тієї ночі».

А от Роберт Бельярд, 
який очолював наукову екс
педицію до «Титаніка», у 
свою чергу, звернувся до 
шукачів скарбів із закли
ком зоставити історичне су
дно у спокої. Сам він виб
рав інший спосіб вшануван
ня морської катастрофи сто
ліття: під час однієї з чер
гових подорожей углиб Ти
хого океану на борту «Ел- 
віна» Бельярд прикріпив До  
«Титаніка» меморіальну до
шку. Напис, зроблений на 
ній від імені товариства 
дослідників історії «Титані
ка», звучить так: «На па
м’ять про тих, х т о  загинув 
разом із «Титаніком» у ніч 
з 14 на 15 квітня 1912 р.»

...Лежать скарби на океа
нському дні. Для окремих 
людей вони — предмет 
збагачення, колекціонерсь
кого престижу. Для людст
ва, для науки — пам’ять 
про наше минуле, слід, за
лишений предками у неспо
кійній історії планети Земля,

П. ВАНДИН.

У «12-ій колонці» наступ
ного номера — «Мовою 
свисту».

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

На звітно-виборній проф
спілковій конференції вик
ладачів і співробітників від
значалися окремі наш і'здо
бутки в організації оздоров- 
лювальної роботи. Так, у 
1985 р. за путівками оздо
ровлено понад 460 чол., 
що значно більше, ніж у 
році 1984-му. Така тенден
ція зберігається і зараз. 
Хоча треба критично від
значити, що в цехових проф
організаціях путівки вико
ристовуються нерівномірно, 
і це прямо залежить від 
активності і відповідальнос
ті їх оздоровлювальних ко
місій.

Колектив інституту став 
переможцем всесоюзної 
заочної спартакіади серед 
викладачів і співробітників 
«Здоров’я». Дещо знизи
лися втрати робочого часу 
внаслідок захворювань. Та 
разом із тим рівень захво
рювань усе ще високий. І 
втрати робочого часу від 
цього тільки за дев’ять м і

сяців нинішнього року скла
ли понад одинадцять тисяч 
людиноднів.

Найбільше захворювань 
зареєстровано в колективах 
кафедр А С У (817 людино- 
днів на сто працюючих), 
іноземних мов (872), в ідді
лу технічних засобів нав
чання (900), обчислювально
го центру (745). На жаль, 
«внесок» у ці цифри роб
лять і любителі відпочити 
за рахунок держави, які 
різними шляхами «дістають» 
лікарняні листки. І треба 
зазначити, що страхделе
гати, профорги, керівники 
на місцях проходять мимо 
таких фактів, не дають їм 
належної оцінки. А маємо 
ж у даному випадку справу 
ні з чим іншим, як з нетру
довими доходами, прихова
ними прогулами.

Оздоровлювальна робота 
вимагає поліпшення. Кож
ному члену колективу тре
ба допомогти оцінити стан 
його здоров’я, дати чіткі

рекомендації щодо його по
ліпшення. Можна сказати, 
що нам це зараз під силу. 
Комісія профкому по оздо- 
ровлювальній роботі опра
цювала комплексну прог
раму «Оздоровлення колек
тиву» на базі створеногЬ 
вченими інституту діагнос
тичного комплексу. Перша 
частина завдання, отож, ви
рішена. Гадаємо, що інсти
тут знайде засоби, щоб 
придбати необхідне облад
нання і запровадити комп
лексну систему уже наступ
ного року.

Потребує значного поліп
шення використання спор
тивно - оздоровлювальної 
бази інституту. І організатора
ми такої роботи повинні 
стати комісія по фізично
му вихованню, спортклуб, 
кафедра фізвиховання, 
спортивні організатори на 
місцях. В. КОВАЛЬЧУК, 

заступник голови проф
кому по оргмасовій 
роботі.

НАРКОМАНІВ ЛІКУЮТЬ?
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