
Невпізнанно змінилися ін
ститутські коридори. Осо
бливе пожвавлення коло 
дверей аудиторій, в яких 
приймають екзамени та за
ліки, коло «Екранів успіш
ності». Зимова сесія у роз
палі. Особливо відповідаль
на вона нині, коли наша 
країна вступила у другий 
рік п’ятирічки, коли весь 
радянський народ напру
жено працює над втіленням 
у життя рішень XXVII 
з’.їзду партії, готується гід
но відзначити 70-річчя Ве- 
кого Жовтня.

В ..країні панує обстанов-

ка високоорганізованої і 
ритмічної праці. Такої ж 
праці час вимагає і від ко
жного студента, виклада
ча, професора в ці дні, коли 
майбутні спеціалісти народ
ного господарства звітують 
про свою головну роботу — 
навчання.

Ці знімки зроблені на
шим фотокореспондентом 
Р. Кутьковим в різних міс
цях. Різні люди і події.ві
добразив об’єктив. Та поєд
нує їх спільний настрій — 
настрій гарячої екзамена
ційної пори.

Л «Через кілька хвилин 
— наша черга».

А Екзамен приймає до
цент кафедри фізики, декан 
загальнотехнічного факу
льтету А. М. Тхорівський.

А Здається, все обдума
не, зважене. Пора присту
пати до «двобою» з екза
менатором.

А Бригадний метод під
готовки до іспитів набирає 
в інституті все більшого 
поширення.

К ОМУНІСТИЧНА пар
тія і радянський уряд 

постійно надають велико
го значення питанням охо
рони праці. Двадцять сьо- 

*. мий з’їзд КПРС, зокрема,
• поставив завдання створи
ти безпечні, здорові умови 
на кожній виробничій діля
нці. В комплексних планах 
підприємств і організацій 
важливе місце теж повин
ні займати питання оздоро
влення праці, вивільнення 
людей від важкої ма деква
ліфікованої роботи, недопу
щення роботи в зонах, де 
.можуть виникати небезпе
чні виробничі фактори. Без
пека виробництва в умовах 
бурхливого прогресу науки 
й техніки, використання все 
складніших технічних за
собів набуває першочерго
вого значення. Кардиналь
ні заходи по створенню 
безпечних і здорових умов 
праці на виробництві —це 
широке впровадження ме
ханізації й автоматизації 
виробничих процесів, дис
танційний контроль і уп
равління технологічним об
ладнанням.

Особливе політичне, со
ціальне й економічне зна
чення цієї проблеми було 
підкреслене на засіданні 
Політбюро ЦК КПРС 4 
грудня 1986 року і на збо
рах активу керівних кадрів 
республіки, що відбулися 
26 грудня. Зосереджува
лась увага на необхідності 
посилювати роботу по оз
доровленню праці, викорі
ненню травматизму, під
вищенню вимогливості й 
відповідальності за стан
охорони праці в усіх без 
винятку колективах.

В світлі таких сучасних 
вимог планомірна профілак
тична робота по поліпшен-

ню умов і охорони праці В той же час в багатьох 
повинна займати важливе підрозділах інституту вия- 
місце і в колективах нашо- влені й серйозні порушення 
го вузу. правил і норм техніки, бе-

Наприкінці минулого ро- зпеки, пожежної безпеки, 
ку була проведена широка санітарії й гігієни. В окре- 
перевірка ^аніітагрно'-тех'ї мих лабораторіях нема які- 
нічного стану, техніки без- сно оформлених кутків по

пеки, пожежної безпеки на 
об’єктах підрозділів інсти
туту, яка дозволяє зробити 
аналіз стану охорони праці.

Треба відзначити позити
вний досвід кафедр: авто
матики і автогосподарства 
(завкафедрою М. С. Сапон, 
завлабораторією Ф. А. Па
ламарчук), автоматики і 
використання технологій 
(завкафедрою В. Т. Мали- 
ков, завлабораторією Л. А. 
Зотов), енергетики (завка
федрою Д. Б. Налбандян, 
завлабораторією €. Я. Б лі. 
нкін), радіотехнічних прила
дів (завкафедрою Б. Я. 
Ліхтціндер, завлабораторією 
Ю. С. Юр), наукового ко
мунізму (завкафедрою В. І. 
Бондар, завлабораторією 
Ф. І. Царюк).
О  БІЛЬШОСТІ підрозді- 

лів інституту облад
нані куточки по техніці 
безпеки і пожежної без
пеки, складені паспорти са
нітарно-технічного стану, 
укомплектовані первинні 
засоби гасіння пожежі, ме
дичні аптечки, на ряді об’
єктів поліпшене освітлення 
робочих місць.

техніці безпеки і пожежної 
безпеки, потребують онов
лення й доповнення інст
рукції (кафедри теоретич
них основ радіотехніки, 
обчислювальної техніки, ав
томатизації проектування, 
економіки, електроприла
дів), неукомплектовані ру
чні вогнегасники, медичні 
аптечки. В окремих при
міщеннях — низька темпе
ратура (кафедри суспіль
них наук, іноземних мов), 
не утеплені цементні підло
ги (кафедра АСУ), бокси 
автогаража. Слабко освіт
лені робочі місця в аудито
ріях, лабораторіях кафедр 
іноземних мов, суспільних 
наук, в лекційних залах, 
боксах автогаража.

Чимало недоліків і пору
шень з питань охорони 
праці в новому головному 
навчальному корпусі —не 

. введені в експлуатацію 
системи вентиляції й кон- 
диціонування повітря, сис
тема пожежогасіння, в кім
натах 104, 106, 107, 117
нема розеток для настольних 
ламп (гірше того, в цих кі
мнатах нема навіть ква^

ДО 70-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

КРАЇНИ ЗНАНЬ
Масова неписьменність в дореволюційній нашій кра

їні була всенародним лихом. Особливо тяжка безпро
світність панувала на околицях царської імперії. Ска
жімо, в Подільській губернії, до складу якої входила 
і Вінниччина, було 84: 5 проц. неписьменного населення.

Нині на Вінниччині 414 середніх, 496 восьмирічних 
шкіл, в яких навчається понад 244 тисячі дітей. Май
же 26 тисяч юнаків та дівчат готуються стати квалі
фікованими робітниками в 41 профтехучилищі.

В області діє 5 вищих і 27 середніх спеціальних уч
бових закладів, в яких навчається більшу тридцяти 
тисяч молодих людей, а також понад тисяча інозем
них юнаків та дівчат з 80 країн світу.

к '> я в іттжштшіштшкжт тжжші

тирок для звичайного про
вітрювання).

Комісія виявила цілий 
ряд порушень техніки без
пеки. Скажімо, на кафед
рах філософії, історії 
КПРС, у книгосховищі вла
штовано багато тимчасо
вих стінок з деревно-стру- 
жкової плити. Кожна така 
стінка є можливим джере
лом пожежі.

ІЗ СІ ЦІ недоліки й по- 
рушення норм і пра

вил охорони праці можна 
пояснити багатьма причи
нами, але основна з них 
полягає в недостатньому, а 
інколи й халатному став
ленні керівників підрозді
лів до розв’язання цих 
вкрай важливих питань. 
Нема ще належного кон
тролю й достатньої вимог
ливості до посадових осіб, 
котрі несуть безпосередню 
відповідальність за вико
нання заходів по поліп
шенню умов і охорони пра
ці, які, до речі, планують
ся кожного року. Допуска
ємо ми також введення в 
експлуатацію нових об’єк
тів з серйозними недороб
ками, дозволяємо влашту
вання різноманітних пере- 
стінків, перегородок без ві
дповідного узгодження з 
протипожежними нормами, 
технікою безпеки й саніта
рією.

Недоліки виявлено. Те
пер вся справа за тим, щоб 
вони в якомога коротший 
строк були усунуті. Колек
тив інституту зобов’язаний 
створити для себе такі ви
робничі умови, щоб вони 
повсюдно забезпечували ви. 
соку Оезпеку і здорові умо
ви праці.

В. КОБЕВНИК, 
завкафедрою охорони 
праці.

«Разве ядерная ката
строфа не является бо
лее реальной опаснос
тью, чем высадка не
ведомых инопланетян? 
Разве не велика угроза 
экологическая?...»

В этих словах тов. 
М. С. Горбачева на 
XXVII сьезде КПСС вы
сказана тревога за сох
ранение мира и буду
щего планеты, за сохра
нение окружающей нас 
среды.

...Экология — наука 
об отношениях растите
льных и животных орга
низмов и образуемых 
ими сообществ между 
собой и окружающей 
средой В нашем веке 
в связи с усилившимися 
воздействиями человека 
на природу экология 
приобрела особое зна
чение как научная ос
нова рационального при- 
родоиспользования и 
охраны живых организ
мов. Экологические про
блемы, порожденные со
временным общественным 
развитием, вызвали ряд 
общественна - полити
ческих движений, высту
пающих против загряз
нения окружающей сре
ды и других отрицатель
ных последствий науч
но - технического прог
ресса.

Сейчас человечестве 
вступило в новую эру 
своего существования, 
когда потенциальная 
мощь создаваемых им 
средств воздействия на 
среду обитания становит
ся соизмеримой с могу
чими силами природы. 
Это внушает не только 
гордость, но и опасения, 
так как чревато после
дствиями, которые мо
гут привести к уничто
жению цивилизации и 
даже всего живохю на 
Земле*. Нельзя вступать 
в противоречие с естест
венными закономернос
тями, чтобы не вызвать 
необратимых процессов.

В истории нашей пла
неты известны экологи
ческие кризисы и катас
трофы, которые неодно
кратно потрясали био
сферу, неся гибель мно
гим живым видам. Это, 
например, столкновения 
с межпланетными стра
нниками или изменения 
параметров земной ор
биты, положения оси 
планетного вращения.

Однако сегодня же 
нас гораздо больше за-

ботят экологические 
кризисы, порождаемые 
людьми. Можно привес
ти много примеров эко
кризисов, обусловленных 
исторической ограничен
ностью как практики, так 
и научного знания. Вот 
конкретные примеры из 
современной жизни: за
грязнение атмосферы, во- 

. ды, влекущее , за собой 
разрушение, в частнос
ти, исторических памят
ников, вырождение мно
гих видов животных и 
растений, которые зане
сены в Красную книгу.

Прошлые экокризисы,
. вызванные практически

ми действиями, носили 
. локальный характер, они 

не угрожали человечес
тву в целом. Иное де
ло сейчас, в условиях 

. колоссального роста тех
нической мощи и энер
говооруженности цивили
зации.

Во всем мире после 
• трагедии в Хиросиме и 
Нагасаки начали изу
чать последствия возмо
жной. ядерной войны — 
разрушения от мощ
нейших взрывов, расп
ространение радиации, 
биологические пораже
ния. Исследования уче
ных СССР, ФРГ и США 
нарисовали мрачную, 
но документально дос
товерную картину плане
ты, скованной морозами 
«ядерной зимы», покры
той мраком «ядерной но
чи». Язык математичес
ких моделей неопровер
жим. Он говорит о том, 
что даже обмен ядерны- 
ми ударами по крупней
шим городам приведет к 
образованию гигантских 
пожаров и сажевых об
лаков, которые сольются 
в единое облако и оно 
окутает Землю непро
ницаемым черным одея
лом. Так задохнется все 
живое.

Даже мирный атом мо
жет стать опасным. При
мер тому события в Чер
нобыле, аварии на ато
мных электростанциях 
Западной Европы, Аме
рики. Эти аварии с но
вой силой заострили воп
рос о необходимости ши
рокого международного 
сотрудничества и сов
местных усилий различ
ных стран в области 
ядерной энергетики.

(Оконч. на 2-й стор.)

Працювати 
у безпеці



ЛЮДИ НАУКИ

Створено
новий

напрямок
В АКАДЕМІЧНОМУ 

видавництві «Нау
ка» (Тбілісі) вийшла 
монографія «Многофун
кциональные оптоэлек
тронные модули вычис
лительных структур». П 
автори — зав. кафед
рою нарисної геометрії 
і креслення нашого ін
ституту В. П. Кожем’я- 
ко та його грузинські 
колеги О. Г. Натрошві- 
лі і Д. О. Санікідзе. За
гальну редакцію, ^дійМ 
снив ректор нашого ін
ституту І. В. Кузьмін.

В монографії у до
сить доступній формі 
викладаються принципи 
побудови багатофункціо
нальних структур обчи
слювальної техніки на 
приладах некогерентної 
оптоелектроніки, відоб
ражаються функціона
льні можливості елемеь* 
І'ів і пристроїв оптоелек
троніки. Автори розгля
дають елементну базу*«/ 
схемотехніку і структур
ну реалізацію однорід
них багатофункціона. 
льних оптоелектронних 
модулів, призначених 
для перетворення, обро
бки та індикації число
вої інформації. Ними 
використано з цією ме- 
Іюю електрично нейтра
льні фотони, що веде до 
незмішування інформа
ційних сигналів, майже 
ідеальної гальванічної 
розв’язки між елемен
тами, стійкості до пере
шкод і комунікабельнос
ті інформаційних кана
лів зв’язку. Це дозво
лило авторам проекту
вати ефективні обчис
лювальні засоби з бага
тофункціональним ви
користанням апаратури.

Особливо вдалими і 
оригінальними, як від
значають спеціалісти- 
рецензенти, є запропоно
вані авторами методи 
оптимізації запам’ятову
ючих пристроїв на бага
тофункціональних моду
лях. Розроблено факти
чно новий клас опера
тивних запам’ятовуючих 
пристроїв по типу сте
пової пам’яті, але з орі
єнтацією на безадресну 
обробку даних і довіль
ний вибір вихідної ін
формації. Це, зокрема, 
веде до інтеграції при
строїв відображення і 
опрацювання інформації, 
які діють в картинних та 
образних категоріях.

Очевидно, що викла
дені наукові і практич
ні результати знайдуть 
своє втілення у перед- 
процесорах для введен
ня відеоінформації в 
ЕОМ, інформаційно - по
шукових системах і сис
темах відображення ін
формації.

В монографії вдало 
застосований інформаці
йно-статистичний крите
рій проф. І. В. Кузьмі- 
на, який дозволив реа
льно оцінити ефектив
ність запропонованих 
авторами перспективних 
елементів і пристроїв 
оптоелектроніки. Можна 
стверджувати, що авто
рами сформовано абсо
лютно новий напрямок 
в галузі інформаційно- 
обчислювальної техніки 
на перспективній опто- 
електронній елементній 
базі.

Л. ТИМЧЕНКО, 
кандидат технічних 
наук, старший нау
ковий співробітник 
кафедри нарисної 
геометрії і креслен
ня.

-НТП: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ-

116 січня 1987 року.
■ 12 КОЛОНКА

Ключову роль у здійснен
ні науково - технічного про
гресу, в матеріалізації най
новіших досягнень науки й 
техніки партія відводить
машинобудуванню. Пріори
тетний розвиток мають
одержати верстатобудуван
ня, електротехнічна промис
ловість, мікроелектроніка,
обчислювальна техніка, 
приладобудування, вся ін
дустрія інформатики —
справжні каталізатори НТП.

У грудні 1985 р. на 41-ій 
(позачерговій) сесії РЕВ 
затверджена «Комплексна 
програма науково - техніч
ного прогресу країн — 
членів РЕВ до 2000 року». В 
ній виділено п’ ять авангар
дних напрямків прискорен
ня НТП: електронізація, 
комплексна автоматизація, 
прискорення розвитку атом
ної енергетики, нові мате
ріали і технології їх вироб
ництва та обробки, прис
корення розвитку біотех- 
нології. Як головну мету 
електронізації народного 
господарства виділено
створення супер-ЕОМ но
вого покоління з викорис
танням принципів штучного 
інтелекту, створення масо
вих засобів обчислюваль
ної техніки, зокрема, пер
сональних ЕОМ, тощо.

Не раз уже в історії люд
ства великі відкриття і ви
находи перетворювали світ 
і змінювали життя багатьох 
мільйонів людей. «Велике 
залізничне будівництво» у 
другій половині минулого 
століття, електрифікація на 
початку століття нашого, на 
решті, мережа радіо і те
лебачення — ось останні 
етапи перетворень. Зараз 
ми знаходимося на почат
ку наступного етапу, який 
можна назвати етапом ма
сової комп’ютеризації люд
ського суспільства.

Більшість виконаних досі

„ІНФОРМ АЦІЙНИЙ
В И Б У Х "

Комп’ютеризація суспільства І перспективи роз
витку обчислювальної техніки — така тема циклу 
статей, підготовлених на прохання редакції доктором 
технічних наук, професором нашого інституту О. П. 
СТАХОВИМ. Олексій Петрович — автор понад 250 
наукових праць, серед яких — чотири монографії 
100 авторських свідоцтв СРСР, 57 зарубіжних па
тентів. Він створив новий науковий напрямок в га
лузі обчислювальної техніки, котрий отримав ши 
роке всесоюзне і міжнародне визнання.

У 1976 р. О. П. Стахов виступив з доповіддю «Ал
горитмічна теорія вимірювання і основи комп’ю
терної арифметики» на об’єднаному засіданні ком
п’ютерного і кібернетичного товариств Австрії. Ми
нулого року його доповідь «Нові способи кодування 
інформації» було заслухано на пленарному засі
данні міжнародного симпозіуму «Інтелектуальні 
вимірювання» (Йєна, НДР).

прогнозів сходяться на 
тому, що до початку нас
тупного століття в техніч
но розвинених країнах ос
новна маса інформації бу
де зберігатися в безпапе- 
ровому вигляді — у пам’ я
ті ЕОМ. Тим самим людина, 
котра на початку XXI сто
ліття не вмітиме користу
ватися цією інформацією,
буде схожою на людину по
чатку XX століття, котра не 
вміла ні читати, ні писати.

Протягом усієї історії
розвитку людської цивілі
зації аж до нинішнього сто
ліття головним предметом 
праці залишалися матеріа
льні об’єкти, а економічна 
могутність держави вимірю
валася ї ї  матеріальними ре
сурсами. Наприкінці XX ст. 
тенденція неухильного пе
рекачування ресурсів із
сфери матеріальної в Ін
формаційну стала най-̂
більш помітним, але да

леко не єдиним симпо- 
мом «гігантських потрясінь», 
які отримали назву «інфор
маційної кризи» або «ін
формаційного вибуху».

Якщо проблеми, котрі 
прийнято об’єднувати по
няттям «енергетична кри
за», викликають, як прави
ло, загальне розуміння і 
прийняття організаційних 
зусиль на всіх рівнях для 
того, аби забезпечити не
обхідну концентрацію сил 
для пошуку шляхів подо
лання цих проблем, то 
проблеми «інформаційної 
кризи» все ще сприймаю
ться набагато важче. Досить 
точно ситуацію зі ставлен
ням до проблеми «інфор
маційної кризи» понад сто 
років тому сформулював 
Козьма Прутков: «Багато
речей нам незрозумілі не 
тому, що наші поняття 
слабкі, а тому, що ці речі 
не входять у коло наших

понять».
У чому ж проявляється 

«інформаційний вибух»? Чи 
існують які-небудь прості і 
наочні оцінки цього склад
ного соціально - економіч
ного процесу?

Відомо, що хорошою ха
рактеристикою рівня роз
витку технологічної циві
лізації може слугувати рі
вень виробництва енергії. 
Підраховано, що енергетич
на потужність людського 
суспільства складає соті до
лі процента від потужнос
ті падаючого на Землю со
нячного випромінювання. З 
другого боку, якщо враху
вати потужність усіх теле- 
передатчиків, то за остан
ні два-три десятиліття на
ша планета стала на пер
ше місце серед планет ін
ших з точки зору потуж
ності свого радіовипромі
нювання у метровому д іа
пазоні хвиль, поступаючись 
поки що тільки Сонцю.

Отож «інформаційний ви
бух» для спостерігача з 
далекого космосу вигле- 
дить спалахом (у метрово
му діапазоні) нової зірки 
на місці холодної протя
гом мільярдів років плане
ти Земля. Причому ця зір
ка яскравістю своєю наб
лижається до Сонця.

За оцінками спеціаліс
тів, протягом 80-х років XX 
ст. витрати промислово 
розвинених країн на елек
троніку, обчислювальну 
техніку і зв’ язок переви
щать витрати на енергети
ку. Це другий кількісний 
критерій «інформаційного 
вибуху». Нарешті, третій 
полягає в тому, що інфор
мація стає економічною 
категорією і стратегічним 
ресурсом, а час подвоєння 
об’єму накопичених науко
вих знань складає вже два- 
три роки.

ДВА
НАПОЛЕОНИ

на огляді -  стінгазети
Пройшов традиційний 

огляд новорічних стін
них газет, участь у 
якому взяли всі факуль
тети. Перше місце, згі
дно рішення жюрі, при
суджене стіннівці факу
льтету автоматики і мі- 
кроелектроніки, друге
— енергетичного, треті 
місця поділили газети 
машинобудівного та ін
женерно - будівельного 
факультетів. Розподіле
но і призові місця се
ред стінгазет СК.ТБ 
«Модуль». На першому
— газета відділу елек
тричних систем, на дру
гому — відділу обчислю, 
вальних систем, на тре
тьому — конструкторсь
кого відділу.

Треба відзначити, що 
в новорічному конкурсі 
взяли участь тільки ві
сім кафедр. І то чоти
ри з них представили 
новорічні плакати. Кра
щими виявилися стіннів
ки кафедр хімії, філо
софії.

У цілому ж на факу

льтетах і кафедрах ред
колегії працюють cлlaJ 
бо. Газети виходять не
регулярно, навіть — як 
не дивно — і святкові. 
Випуск їх стає для ко
лективів справді таки 
святом. Хоча почуття со
лідарності ще притаман
не ряду колективів, які 
прагнуть виправдатиї 
відсутність стінгазет. 
Так, у зв’язку з новосіл
лям кафедри нарисної 
геометрії газета була 
«в дорозі» між учбови
ми корпусами. На ка
федрі фізики (профорг 
П. К. Нікол&ок) вчасно 
зметикували змахнути з 
торішньої газети пил і 
видати її за свіжий но
мер. На ряді кафедр га
зети «домальовувалися» 
невідомої де і ким, а дех
то висловив думку, що 
воніи «взагалі ні до чого, 
оскільки більшу цінність 
являють самі люди». 
Досить дивна позиція.

Н. ГУШИНЕЦЬ, 
голова культмасової 
комісії профкому.

,(Нач. на 1-й стр.).
Прочная безопасность 

на нашей планете не
мыслима без прекраще
ния подготовки атом
ной войны, полной лик
видации средств ее ве
дения. Советский Союз 

^добивается, вопреки 
ожесточенному сопротив
лению воєнно - промыш
ленного комплекса Запа
да, претворения В ЖИЗНІЬ 
программы мира, разо
ружения всего мира еще 
до конца этого столе
тия. С трибуны XXVII 
сьезда КПСС прозвуча
ли принципиальные вы
воды о международной 
обстановке, о необхо
димости разоружения и 
прекращения ядерных 
испытаний.

В настоящее время ин
тенсифицируется под
держка миролюбивых сил 
всего мира. Это — при
зыв Делийской шестер
ки в Истапе, принятие 
политической деклара
ции Харарской конфе
ренции движения непри-

соединения, Делийская 
декларация о принципах 
свободного от ядерного 
оружия и ненасильствен
ного мира, Стокгольм-; 
ская конференция по
мерах укрепления дове
рия; безопасности и ра
зоружения в . Европе, 
конференция врачей в
Кельне и др.

В Политическом док
ладе ЦК КПСС XXVII 
сьезду партии, в выс
туплениях М. С. Горба
чева после встречи с
президентом США в
Рейкьявике со всей ост
ротой поставлен вопрос 
о I необходимости ново
го мышления в ядерный 
век. Человечество долж
но принять его как нас
тоятельное требование.

БАСАМ
НАГАБУШАНАМ, 

студент третьего кур
са факультета вычи
слительной техники.

І от саме його одного 
дня затримує на вулиці 
жінка, називає лордом і 
звинувачує в ошуканст
ві.

—* Але ж я не знаю ні
якого лорда, — щиро 
здивувався той. — Моє 
ім’я — Адольф. Бек. а 
вас, пані, я бачу впер
ше!

Але все було проти 
нього: свідчення обдуре
них жінок, інспекторів 
поліції, котрі пам’ятали 
«лорда» з попереднього 
процесу, навіть виснов
ки графологів, які порів
няли почерки Сміта і 
Бека Одне слово. Бек 
потрапив до в’язниці вже 
як рецидивіст.

Після звільнення у 1901 
р. він почав збирати дока
зи своєї безневинності. То 
було непросто, до того ж 
«лорд» на час ув’яз* 
нення Бека припинив 
свою діяльність. Поновив 
її аж у 1904 році, і то
ді бідолашний емігрант 
з Норвегії знову опинив- 
ся за гратами.

Та настав час. 1 доля 
зглянулася на нього. 
Джон Сміт обікрав двох 
акторок саме тоді, ко
ли Бек відбував ув'яз
нення Одна з них вирі
шила помститися. Дов
го вистежувала вона «ло
рда» і нарешті таки зна
йшла. Вибухнув с’кандал. 
Лише тепер судді, полі
ція й свідки зрозуміли, 
мі о Джон Сміт і Адольф 
Бек — різні особиі Але 
настільки схожі, що на
віть рідна мати не могл$ 
б ТГу відрізнити одне від 
одного...

Двійника мав також 
Наполеон Ним був Фран
суа Ежен ребто солдат. 
Наполеон любив його, 
поймав завжди біля се
бе Коли ж кар’єра ім- 
ррпатора закінчилася. 
Робю ПотэепННЛСЯ В Се- 
ЛО. ттп хлібопобг.ької П Р Я 
НІ. Однак поліція но за
била ппо кього 181Я р, 
він щез Безслідно. Так. 
в усякому разі, тверди
ла поліція Дехто ж був 
певен. ЩО Робю пеоебу- 
вав на остпові Святої 
Олени замість імперато
ра аж до своєї смерті V 
1ЯЭ1 р Але що ж тоді 
сталося з Наполеоном?

Полейкують ніби він 
виїдав до Верони, де 
ЖИВ під ЧУЖ ИМ  Прізви
щем Загинув V Відні 
застрелений стражника
м и  цісарського палаиу 
коли намагався туди 
п р о н и к н у т и  Згідно з 
іншою версією, менш 
романтичною, корабель, 
на якому Наполеон плив 
до Мексіки. затонув...

Одначе цим легендам 
суперечать факти. Прос
тий селянин Робю не 
зміг би на смертному 
одрі диктувати проект/ 
організації народної 
гвардії. Підпис під запо
вітом — і це не викли
кає сумнівів — ідентич
ний з тим. що його пос
тавив Наполеон у Фон- 
теОло під час зречення 
від престолу. Отож У па
ризькому Будинку інва
лідів спочиває прах 
справжнього імператора.

Двійником маршала 
Монтгомері був відомий 
англійський актор Кліф- 
тон Джеймс. Якось ви
пала нагода скористати
ся з їх дивовижної схо
жості. Англійські війсь
ка мали висадитися в 
Нормандії. Але гітлерів
ська розвідка не знала, 
коли саме це станеться. 
Щоб дезінформувати во
рога. вирішили вдатися 
до такого маневру: Клі- 
фтон Джеймс у марша
льському мундирі і в 
супроводі численного 
почту вирушив у північ
ну Африку Головне ко
мандування вермахту 
піймалося на гачок: про 
яку висадку може йти 
мова, коли один із бри
танських воєначальників 
поїхав для інспектуван
ня військ до Африки? На
ступ же розпочався на
ступного дня...

Двійни’ка має і колиш
ній президент США Рі- 
чард Ніксон. Ним є ар
тист з ревю Джеймс Ле 
Рой. або Річард М. Дік
сон. Протягом кількох 
років «урядував» він ра
зом з президентом у 
Білому домії. вирятову
ючи Ніксона в скрутні 
хвилини.

Двійника має колиш
ній канцлер ФРН Віллі 
Брандт.

П. ВАНДИН.

(Закінч, буде).

Редактор А. З А Б Л О Ц Ь К И И .

Вчаться
викладачі

Цей знімок зроблено 
в наіуково-методцчному} 
кабінеті кафедри фізви- 
ховання. Викладачі ка
федри беруть участь у 
семінарі з питань під
готовки масових фізку
льтурно - спортивних за
ходів.


