ЗАПИТУВАЛИВІДПОВІДАЄМО
Ленінський райком партії відповідає на деякі
запитання. що надійшли під час проведення
єдиних політднів
у трудових колективах.

ПЕРЕДВИБОРНА ПЛАТФОРМА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ
ДЕПУТАТИ

В. С. БАВУЛИ

Від кожного з нас сьогодні чекають конкретних
пропозиції, які будуть викладені в наших програ.
мах. Можливо, поняття «передвиборна платфор
ма» в моїх вустах буде звучати трохи пишномов
но, тому скажу про те, з яким «вантажем» заду
мок, побажань, планів буду працювати, як депу
тат (якщо мене оберуть). У своїй програмі вису
ваю найпростіші й життєві питання, котрі сьо
годні не вирішені.
Багатотисячний колектив виробничого об’єднан
ня «Жовтень», який висунув мене кандидатом у
депутати, чекає від мене самостійності, незалеж
ної думки, вміння твердо стояти на своїй позиції,
а головне — відстоювати її. не лякаючись вели
ких авторитетівЯк робоча людина, я буду боротися за порядок
на виробництві, а це означає: планування повин
но бути чітким, постачання обов’язковим, а до
говори з суміжниками — стати жорстким контрак
том. У масштабах всієї країни.
Д алі. Союз робітничого класу й селянства,
союз Серпа і Молота нам треба зміцнювати не
печатками на багатьох бюрократичних паперах,
а поворотом до конкретних потреб хліборобів. І
можливо, тоді ми зможемо вдосталь, досита на
годувати народ, без цього нам не зрушити, не
осилити перебудову. Голодний робітник — пога
ний працівник, говорили наші прадіди- У зв’язку
з цим для успішного вирішення продовольчої
програми вважаю за доцільне:
— максимально сприяти розвиткові підсобних
господарств;
—домагатись, щоб поставки сільськогосподарсь
ких продуктів з ланів Вінничини в загальносоюз
ний і республіканський фонди не зростали з кож 
ним роком, а були стабільними. Адже сьогодні
область відправляє 80 процентів м’яса від тієї
кількості, що вирощена.
Щ об поліпшити становище з цього питання,
на мій погляд, необхідно сповна використати таку
перспективну форму, як спілкування, укладення до
говорів між трудовими колективами підприємств
і колгоспами. Ц е буде сприяти: по-перше, забез
печенню сільськогосподарськими продуктами д а 
них підприємств, а по-друге, своєчасному надан
ню всебічних послуг по механізації, автоматизації,
благоустрою доріг, газифікації сіл, збиранню
врожаю. Приклади такого співробітництва вже є
це — Д П З-18, завод радіотехнічної апаратури, за_
вод «Термінал», наш завод, «Вінницяпромбуд».
При вирішенні продовольчої програми виникає
надто складна проблема: транспортування й збе.
рігання зібраного врожаю. На сьогоднішній день ці
втрати складають понад 40 процентів по країні.
Тому буду добиватися, щоб підприємства агропрому разом з місцевими виконкомами поверну
лись обличчям до будівництва сучасних овоче
сховищ, а ефективність роботи спеціалістів, зай
нятих в цій сфері, була прямо пропорційна ре
зультатам їх праці.
Чого очікують від мене (якщо я стану депута
том) жінки-трудівниці, матері, дівчата — їх на
нашому підприємстві працює понад 80 процентів,
а в місті — 49,9?
Наполегливості у вирішенні проблем вільного
часу жінок. Вирішити це питання можна шляхом
введення широкої мережі закритих культурних і
спортивних споруд. Нестача 16 загальноосвітніх
шкіл, п’яти тисяч місць в дошкільних установах,
понад 50 процентів ліжок свідчить про те, що,
якщо ми, як держава, присвоїли собі права д а
вати громадянам освіту,.житло, роботу, надавати
їм медичну допомогу, то повинні взяти на себе
й обов’язок робити це. Тому, коли мене оберуть
депутатом, питання культури, освіти, охорони
здоров’я будуть стояти в центрі моєї роботи.

Порушуючи одну з основних проблем в свої$
програмі, повернусь до історії рідного краю.
У X V I I столітті на наші землі робили наскоки
турецькі орди, і вийшовши до берегів красивої річки
та випивши з неї води, вони виголосили «Ак-еу».
^ перекладі на наш} мову ц і означало «біла вода»
Можемо ми сьогодні пити з цієї ж річки Південний
Буг неочищену воду? Н і. Бо тепер річка, що про
тікає через місто, більше схожа на стічну канаву.
Сьогодні водопостачання міста повністю залежить
від Південного Бугу. Очисні споруди водоканалу
працюють з перевантаженням, а потреби у воді
мешканців міста забезпечуються лише на 60 про
центів. Про що свідчить ця цифра? Про система
тичні перебої подачі води в усі райони міста.
Тому в будь-яку хвилину дитячі садки, ясла, лі
карні можуть залишитись без води, не кажучи
вж<і про восьми- і дев’ятиповерхові житлові будин.
КИ.
Введеня в поточному році 50 тисяч кубічних
метрів очисних споруд водоканалу не вирішить
усіх проблем водопостачання міста. Д о того ж
необхідно враховувати те, що наше місто з кож 
ним роком розростається, а проблема води вирі
шується надто повільно. І якщо керівники підпри
ємств і організацій не змінять свого споживаць
кого ставлення до річки, то ніякі очисні споруди
не допоможуть. Боротьба з такими горе-керівниками повинна вестись безкомпромісно.
Д о речі, забруднено у нашому місті не лише
Південний Буг, а й повітря, яким^ ми дихаймо.
Воно бажає бути значно чистішим і винні в цьо
му, перш за все хімзавод, мій завод, м’ясокомбі
нат. На згаданих підприємствах далеко не все
робиться для освоєння великих коштів, що виді
ляються державою для вирішення цих проблем.
Тому захист навколишнього середовища в моїй
громадській роботі є завданням першочергової
ваги.
При обговоренні гострих проблемних
питань
відмовчуватись я не вмію. Хто мене знає, підтвер
дить це. Н а повідку у когось не піду. При голо,
суванні за той чи інший законопроект, перш ніж
віддати свій голос, принципово все зважу. Одним
словом, голосувати буду головою, серцем, а не ті
льки руками, як дуже часто бувало раніше з де
путатами.
Реальне життя знаю. Роботи не боюся. Досвід
вирішення різного роду питань, пов’язаних з жит_
тям цеху, частково, заводу, у мене є. Звичайно,
його не зрівняти з тим, що передбачено вирішу
вати у Верховній Раді С Р С Р . Якщо мене оберуть
депутатом, то з вашою допомогою, виборці, нав
чусь вирішувати й інші складні і відповідальні
завдання.
Будучи
комуністом, зобов’язуюсь
захищати
інтереси партії. Рішення X I X Всесоюзної партАонференції сьогодні, безперечно, є програмою дій
для кожного комуніста, і я їх буду відстоювати
й втілювати в життя. Хотілося б зробити все
можливе, щоб авторитет нашої партії в очах
народу значно зріс, Щ о для цього потрібно?
Найголовніше, на мій погляд, щоб люди відчули
про себе постійну турботу, і стали, нарешті,
жити в достатку. Тут варто навести слова В. І.
Леніна: «Член партії повинен бути останім на
почесних місцях і першим на найважчих...».
Оце і вся моя платформа.
А ви, виборці, вирішуйте, чи можна мені дору.
чати державної ваги справи, чи вірно я розумію
використання повноти влади, чи маю моральне
право представлляти вас, як народний депутат
СРСР,
В. Б АВ УЛ А ,
контролер заводу ім. 60-річчя Жовтня, кан
дидат в народні депутати С Р С Р .

би залишені на рівні ми
— Які заходи вжи
ваються радянськими й нулого року. Вихід один
партійним^ органам^
. — не скуповувати про
дукцію про запас, а виііоліпшенн.о забезпеченоирати п рівномірно, і
ня населення м’ясними
в й /-му і в першій по
продуктами?
— Споживання м’ясо ловини 58-го року серед,
реалізація
продуктів на душ у на ньомісячна
селення в минулому році туалетного мила склада
досягло 54-х кілограмів, ла 2о тонн, господарсь
з яких 31 за рахунок де. кого — б, порошку — /и.
жавних ресурсів, решта Б жовтні—грудні мину
купується на колгоспних лого року цифри реалі
базарах і через комісій зації шдстрионули зра
зу по туалетному милу
ну торгівлю.
Зараз вирішується пи. до 65 тонн, по господа
рському ~ до 55, по по
*т;ання про з оі лишеная
оазарних фондів для мі рошках — до 120- Отже,,
ста. (Уже
першому причини цілком зрозумі
кварталі
нинішнього лі і вихід теж ясний.
— Чи ведуться роботи
року, порівняно з анало
гічним періодом і Обе ро по створенню в ооласті
ку, ці фонди по місько служои, здатної здійсню
му об’єднанню «Продто вати екологічну експер
вари» зросли на
450 тизу промислових під
приємств та інших об §тонн, що дає змогу зна
чно збільшити їх реалі КГ1В?
зацію в роздрібній тор
створено обласний ко
гівлі.
мітет* по охороні приро
Дальшого
розвитку ди, який прийняв на сеое
наоувають підсоищ гос функції Держконтролю і
подарства
підприємств нагляду за дотриманням
і організацій міста, М и  природоохоронного
за
нулого року вони реа конодавства з питань ви
ре
лізували понад ЮиО тонн користання водних
м аса, іаких господарств сурсів,
атмосферного
у Ьінниці бо,, заводом повітря, грунту, зелених
радіотехнічної апаратури насаджень, як промшЦо.
оиудоваяа перша черга вами, так і іншими Під
ао вирощуванню брой приємствами и організа
лерів, де ,і орік одержано ціями, незалежно Від їх
і реалізовано
олИзьКО підлеглості. і\омітег має
чи тонн м яса. оараз Ве свою лаоораторію, вико,
дані
інших
деться
реконсірукщд ристовує
другої черги ферми, іди иіецлаиораторій, в т, ч.
/ЩонОЛИТв ЗОїАаШИТИ ВИ- я санепідемстанцій, ирарооницівО
орОИЛеріВ
дюютв у ньому високо
ДО 1 ZU ТОНН. При ІІаИоВШ кваліфіковані спеціалісти,
участі Десяти підприєм -»До. ащ р є а л Ь в О ОЦІНИТИ
екологічну обстановку.
ств міста
планує ідея
подальший
роовиток
— КОЛИ розпочне! вся
МіСвкотр міжгосподарсь будівництво
міського
кою підприємства «д к у. звалища
для
відхоДів
ШИНеЦЬКиИ» Зі ЗОїЛЬШсп- виробництва?
иям реалізації м ясолро— іа к і оьалища вже є:
дуктів олижчим часом
ііоолизу сугадниці для
у півтора раза. Оетаточ. ііооутових відходів, пона його потужність скла
олизу комарова — для
де т/сіи тонн.
промнеловил- Радянська,
— Чому виникли пе ми і господарськими ор
ребої у торгівлі милом,
ганами вирішується Пи
пральними порошками?
тання, де будемо складу,
— Заявки
торговель
вати відходи токсичні
них організацій, складе
— Чи не краще роз
ні за запитами покупців на почати будівництво но
1969 рік, були забезпечені вої іуДськлікарні в саду
ІІС ВН ІСхШ
1
до
другої
нсихлікарні Оіля
ринку
ПОЛОВИНИ
року В лист А
«Урожай», ніж розширя
ти існуючу І-шу лікарню*
йшла безперервна торгі
вля
милом і мийними
приміщення і територія
засобами- Але цих то
якої явно не відповіда
варів оракувало в інших
ють своєму призначенню?
регіонах країни, значна
— л а території лікар
частина їх скуповувалась* ні імені Ющенка плану
відправлялась носилкам«,
ється здійснити будівни
й вивозилась за межі
цтво міської лікарні но
Вінниці, що й спричини
мер 5 і міської оагатоло перебої. Не зважаю профільної дитячої
лі
чи на те, що продали
карні
на 560 ліжок.
понад .план 1 2 тонн туа.
Матеріально-технічна ба.
летного, /5 тонн госпо
за лікарні номер 1 буде
дарського мила, У4 тонни зміцнюватись за рахунок
порошків, гостроту
пи
коштів промислових під.
тання так і не вдало,ся
приємств. В ж е ведуться
зняти.
роботи силами в/о «ВінН а нинішній рік фон ницяенерго» гіо добудові
ди на мило і мийні засо.
поліклініки.

Збори трудового колективу
Відбулися збори трудового колективу інституту,
на яких заслухано й обговорено звіт адміністра
ції і профкому співробітників по виконанню уго
ди по охороні праці і підсумки соціалістичного
змагання за 1988 рінеЗбори затвердили умови соціалістичного зма
гання на раю нинішній.

Підсумни наукової діяльності
Підсумки наукової діяльності нашого інституту
за минулий рік детально розглядались і обговорю
вались на науково-технічній конференції професор.
сько-викладацнкого складу за участю керівних,
інженерно-технічних І наукових працівників підприємств області. В роботі конференції взяв участь
секретар обкому партії О. М.Царенко.
Конференція виробила рекомендацї по дальшому
розвитку основних напрямків наукової роботи в
інституті.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

З березня 1989 року.

ПОЛЕМІЧНИЙ Р А КУРС
Недавно відбулась 11-а
науково - методична кон
ференція
інституту
під
досить
гучною
назвою
«Комп’ютеризація
нав
чального процесу студен
тів — важливий фактор
якості підготовки спеціа
лістів».
Сама
назва
наштовхує на думку, що
комп’ ютер
—
великий
маг, який піднесе на нез
рівнянну висоту
якість
підготовки
спеціалістів.
Виникає запитання: «Чи
так це насправді?».
Не зважаючи на ста
ранну підготовку конфе
ренції, участь у ній взя
ло дуже мало викладачів.
Але навіть ті, що на по
чатку були присутні, ма
ло-помалу виходили і за
лишились в залі чоловік
п’ятдесят
«стійких
комп’ ютерників».

без серйозного і всебіч
ного розгляду всіх ї ї ас
пектів, вона може мати
з г у б н і наслідки...».
Чому ж ми не врахо
вуємо досвіду людей, які
уже вивчали ефективність
комп’ютерної техніки?
Гадаю,
що все це —
наслідок педагогічної не
освіченості і старих ме
тодів мислення, коли до
сить було оголосити, що
кукурудза — цариця по
лів, щоб ї ї почали сіяти
від
Чорного моря
до
Північного океану.
Цей
метод
мислення
вкорі
нився і в нашому
вузі:
«Якщо десь, хтось звер
ху сказав, що «проблем
ний метод» і «ділові іг
ри» — ефективні в нав
чальній роботі, то, не ро
зібравшись до пуття, ми
уже кричимо: «Всім вик-

терний
інтерес» — ко
роткочасний,;' ігрові ме
тоди
навчання
призво
дять до п с и х о л о г і ч 
н о ї д е г р а д а ц і ї , осо
бистості учня: інфатильність,
безволля, спожи
вацьке
ставлення
до
комп’ютера.
Справді,
праця,
тим
паче
розумова, — це
переборювання
пере
шкод, труднощів при ак
тивній діяльності мозку.
В
процесі
подолання
труднощів
формується
воля. Гра в навчання не
формує волю!
Сучасний комп’ютер —
не
розвиває
мислення.
Пошук
доказів
зміню 
ється пошуком програми
або обчисленням, а це
загрожує вихованню по
коління, яке буде зара
жено хворобою, від якої

професійно
ерудований
викладач,
що
володіє
творчо всіма ТЗН, в то
му числі й комп’ютером,
— це основний фактор,
який вирішує якість під
готовки молодих спеціа
ліст ііе.
У читача може виник
нути думка, що автор —
консерватор, що він про
ти
комп’ ютеризації
в
навчанні?
Ні. Я з 1960 року за
комп’ ютеризацію, але про
ти комп’ ютерної нарко
манії!
Я
«ЗА»
професійну
педагогічну
компетент
ність викладачів. На за
питання: «Якою ви корис
тувались
психологочпедагогічною
теорією при
складанні
навчальної
програми?», я почув від
досить
кваліфікованих в

Ч И ВСЕ МОЖЕ
КОМП’ЮТЕР?
В чому ж
причина?
Невже викладачі не ба
жають до арсеналу своїх
методичних засобів нав
чання долучити «найкра
щий засіб»? Відоме при
слів’я: «Для того, щоб
взнати
якість вина,
не
обов’язков о випити його
цілу бочку — досить од
нієї склянки!».
Мабуть,
і в нашому
випадку
високоосвічені
люди вузу «нюхом» від
чули, що недоцільно дар
ма тратити свій час. І.,,
це правильно!
Якби наш інститут на
віть мав можливість за
безпечити
персональни
ми
ком п’ютерами
всіх
студентів,
то
ефектив
ність навчання від цього
все одно б не підвищил а с ь . І це не голослів
не твердження.
1980 р. у Ф ранції по
чалась реалізація
плану
«Інформатика для всіх»,
яка передбачала впровад
ження
ЕОМ у навчаль
ний процес. На це було
виділено 2 м і л ь я р д и
франків, за рахунок яких
закупили для шкіл 120000
мікрокомп’ютерів,
нав
чили користуванню ними
110 тисяч вчителів, скла
ли 700 навчальних про
грам. Комп’ютерами було
забезпечено
80%
всіх
коледжів і ліцеїв. Почав
ся
безпрецендентний
навчальний
експери
мент,
який
проводився
протягом чотирьох років.
І чим же все скінчилось?
«Інформатика в школі
— безглуздя!
Мова
комп’ютерів
перетворює
дітей у д е б і л і в . Буле
б в 1 0 0 разів
краще,
аби їх навчили доскона
ло
ф ранцузької
мови
або
математики і вони
могли керувати машиною,
а не бути
її
рабами».
(З книги Бруно Ауссато
«Виклик
інформатики?».
До речі, ця книга опублі
кована у нас, прочитай
те!).
Втім, можливо, що це
тільки
особиста
думка
зикладача школи мистецтв
і ремесел Бруно Ауссато?
Але ось що пише, уза
гальнюючи результати ек
сперименту,
асоціа
ція
суспільного
навчання і інформатики:
«Ніщо не доводить, що
введення
інформатики
являє собою безсумнів
ний
прогрес.
Прийнята

ладанам, з усіх навчаль
них дисциплін, при всіх
формах навчання з а с т о 
совувати
«проблем
ні методи
навчання» та
«ділові ігри»! Принцип:
«Всі, як один, робіть так
і тільки так...»
шкідли
вий в будь-якій справі, а
в педагогічній — тим па
че,!
Ще В. І. Ленін писав...
«створити такий рецепт
або таке загальне прави
ло..., яке б знадобилось
на всі випадки життя, є
б е з г л у з д ям .
Потрі
бно мати г о л о в у на пле
чах, щоб у кожному ок
рему випадку вміти ро
зібратися».
Ніякі мето
дичні рекомендації недо
пустимі без експеримен
тальної
науково-обгрунтованої
їх,
перевірки,
вказання умов і меж за
стосування,
В чому ж п р и ч и н и
низької якості навчання
за допомогою комп’ юте
рів?
Сучасний комп’ ютер —
це технічний пристрій і
інструмент^,
який
лише
прискорює
виконання
логіко-математичних
пе
ретворень
моделей, за
кладених
людиною.
Чи
буде одержано б а ж а н и й
результат,
залежить від
якості
складеної люди
ною навчальної програ
ми. Створити ж програ
му, ефективну для в с і х
студентів — Н Е М О Ж 
ЛИВО.
Це суперечить
закону ПРИРОДИ — за
кону
необхідної і дос
татньої
р і з н о м а н і т_
н о с т і.
Сучасний комп’ ютер —
не може забезпечити ін
дивідуальне
навчання в
«масовому порядку», ос
кільки не здатний р е фл е к с у в а т и , як це ро
бить досвідчений вчительрепетитор.
Навчання за допомогою
комп’ютера ведеться на
« д е б і л ь н і й»
мові
Алочки Людожерки! «Су
ха мова» комп’ютера не
спроможна викликати ін
терес до навчальної ро
боти.
Досвід французь
ких вчених показує, що,
учні,
які
навчались за
допомогою
комп’ютерів,
твердили: «Ну, пограєш
ся кілька хвилин з ком
п’ ютером,
а
потім ду
маєш: чим би зайнятись?».
Всіма психологами світу
досліджено, що «комп’ ю-

вже
страждають багато
програмістів.
Сучасний
програміст, а їх зараз в
СРСР
300 000,
міркує
приблизно так: «Ви хо
чете одержати такий то
результат... зверніться до
програми т 2(кої-то. ...Як
що вас вона не влашто
вує, то використайте про
граму таку-то... і т. д.».
Така логіка комп’ ютера!
За цих умов людський
мозок
може
втратити
здатність до аналізу, син
тезу, узагальнення, конк
ретного розгляду реаль
них
об’єктів
мислення.
Творче мислення не буде
розвиватись!
Людина
перетвориться
в сорту
вальний механізм! Мозок
людини
формується на
тих «харчах», що йому
ми даємо. Якщо ці «хар
чі» складаються з «сухої»
мови
комп’ютера,
то
формування творчих здіб
ностей людини буде за
гальмоване і результати
виховання
будуть непо
правні.
Дехто з активних «но
ваторів» тЬердить: «Ком
п’ ютер дає
можливість
студенту робити відкрит
тя». Ще ні один неук за
допомогою
комп’ютера
не
зробив
відкриття!
Він може полегшити від
криття тільки тій людині,
яка засвоїла фундамен
тальні
закономірності
своєї
професіональної
діяльності, вміє їх вико
ристовувати для розв’я
зання конкретних профе
сіональних завдань. Та
кій людині комп’ютер —
найкращий помічник, ос
кільки він може взяти
на себе всю чорнову ро
боту: розрахунки, пошук
необхідної
інформації з
банку
знань,
перегляд
всіх можливих комбіна
цій, вибір засобів дій за
заданим критерієм, напи
сання, редагування, сис
тематизація
інформації
та інш. А це — досить
кропітка
робота, яка у
творчого працівника зай
має 80—90% часу.
З вищесказаного мож
на зробити висновок, що
комп’ ютер — допоміж
ний,
технічний засіб
в
навчальньому процесі, по
дібно
до слайдів, кіно,
але з далеко
більшими
технічними
можливостя
ми і областю
викорис
тання.
Педагогічно
освічений,

науковому
відношенні
викладачів
таку
відпо
відь: «Ніяких психологопедагогічних теорій не
має! Ми алгоритмуємо і
програмуємо
матеріал і
тільки! Ніяка психологопедагогічна теорія нам не
потрібна! Он вашу педа
гогічну
Академію
Наук
розігнали
і
правильно
зробили!».
Така
відповідь
свід
чить про професіональну
педагогічну,
м’яко
вис
ловлюючись, некомпетент
ність!
Справді, навіть
слю
сар,
що хоче зробити
якусь
деталь,
вивчає
властивості
матеріалу, з
якого вона буде виготов
лена і в залежності від
цих властивостей підби
рає
інструмент,
облад
нання, технологічний про
цес. А викладач, не зна
ючи психологічних особ
ливостей студентів,
рів
ня їхнього розвитку —
«алгоритмізує і програ
мує»! Чи можна таким
шляхом досягти
ефек
тивності в навчальному
процесі?
Мабуть, ні!
Відносно
«розгону
Академії педнаук»,
то,
як і скрізь, від низьких
до високих рангів, є лю
ди
професійно
компе
тентні і професійно не
компетентні. Однак без
глуздо твердити,
що в
педагогіці всі академіки і
професори — дармоїди.
Якщо ми хочемо реа
лізувати перебудову в ін
ституті і досягти висо
кої якості підготовки мо
лодих спеціалістів, то не
обхідно всім викладачам
підвищувати свою психолого-педагогічну
квалі
фікацію; вести психологопедагогічні
досліджен
ня по виявленню дидак
тичної ефективності ме
тодів і засобів навчання.
Для
цього на всіх ка
федрах слід організувати
групи дослідників педаго
гічних операцій (ГДПО),
робота яких цінувалася б
так, як і науково-техніч
на.
Якщо читачів цікавить
проблема:
«Які функції
комп’ютера в навчально
му процесі?», то, за ба
жанням, відповідь можна
одержати через газету.

в.

д о ц е н т,

ЧИЖИК,
кандидат

МУЖНІСТЬ

Там, у Сатанові над
Збручем — місця просто
чарівні: річка, стави, гаї
і гайочки, а ще вода
знаменита, збручанська,
що не в пляшках, а пря
мо з джерела, чиста, як
сльоза, смачна і здорова.
С ім ’я інженера Нікітіна
приїздить сюди кожного
літа. Без путівок і сана
торних карток. Беруть з
собою намета, посуд, про
дукти,
ловлять
рибу,
збирають гриби, купують
ОВОЧІ і фрукти в тутеш
ніх дядьків і ТІТОК.
Нема в Сатанові звич.
ного курортного това
риства, що
групується
в компанії. Хіба-що по
ряд, метрів за сто—дві
сті, розіб’є намета ще
який-небудь
любитель
тиші і природи.
У них теж був сусіда
— інженер з Києва. П рі
звища його не) знали.
Просто дядя Женя —^
мовчкуватий, стриманий
чоловік.
Того дня погода стояла
як на замовлення. Голубе
небо, високе сонце, ніде
й хмарини. Громом се
ред ясного дня впав ди
тячий крик:
— Ой, Петя втопився!
Несамовито лементува.
ли і бігали дівчатка на
греблі.
Той, хто хотів проде
монструвати перед нами
свою хвацьку вдачу, на.
родився
все-таки в со
рочці — Д ЯД Я Женя яко
їсь миті устиг побачити
бульки на тому місці, де
його покинули сили.
Київський
інженер
стрибнув у воду без роз
думів, пірнув кілька ра
зів і знайшов хлопчину
на глибині двох З лишком
метрів. Виштовхати на
гору
то
виштовхав,
але скоцюрбленого, не
рухомого важко було
утримати на воді, а тим
більше правити до берега.

КУТОЧОК

У цей час
прибіг
Юрій Нікітін, кинувся на
поміч дяді Жені і вдвох
вони виволокли хлопця
з води- Він був чорносиній, без дихання і пу
льсу. Але йому повезло
ще й у тому, що рятів
ники трапились досвід
чені — знали, що робити
за такої «оказії», як диха
ти ротом у рот, як пок
ласти. як масажувати
серце. Добре, що не на
ковтався води — вуста
хлопцеві з переляку мов_
би_ замкнуло.
Серце вони йому запу
стили через кілька хви
лин — ледь
вловимий
пульс озвався під руками
Ю рія Нікітіна.
Тим
часом, проїздив
на
мотоциклі
якийсь
хлопчина, побачив біду
і помчав у Сатанів за
«Швидкою допомогою»,
яка, на щастя, теж не
забарилась. Петя Кова
льчук прийшов до пов
ної свідомості аж через
шість годин- Отже, аби
його витягли з ВОДИ лише
на декілька секунд піз
ніше або не вміли пода
ти першої розумної допо
моги на березі — хлоп
ця вже не було б. А
тепер, щасливий, навча
ється у Славуті Хмель
ницької області в деся
тому класі. Так
може
повезти тільки один раз
у житті.
Батьки не забули си
нових рятівників. 22 лю
того інженерові кафедри
ТАМ Юрію Григоровичу
Нікітіну,
теж, до речі,
батькові двох дітей, вру.
чено медаль «За спасение
утопающих».
Вітаючи Ю рія Григо
ровича з нагородою, ба
жаємо
йому й надалі
бути таким же безкорис
ливо-мужнім- Щ астя і
здоров’я вашим дітям,
Юрію Григоровичу!
В. ІВ Ч Е Н К О .

А В Т О ІН С П Е К Т О Р А

якщо крадуть
Не секрет, що, залише
ний без догляду автомо
біль, викликає гострий не
спокій і позбавляє сну
деяких любителів збага
титись за чужий рахунок.
Прикладів маємо більше,
ніж достатньоСкажімо, минулого ро
ку громадянин Циганчук
П. І к залишив коло хати
свого ВАЗ-2101 за номе
ром 04-30 В И У і тільки
його й бачив. Довгенько
довелося працівникам Д А І
поламати голову і попо
їздити по всіх-усюдах,
поки знайшли злодія. А
він виявився персональ
ний, прямо-таки хатній —
машину викрав
рідний
син Олександр.
А ось приклад з полі
технічного інституту. То
рік 20 грудня викладач
В. Д . Казмірчук, не вик
лючивши
протиугінного
пристрою, залишив ма
шину під будинком. Троє
«веселих і винахідливих»
одразу це примітили
і,,
звичайно, не утримались
від спокуси «спробувати
щастя». Затримали їх уже
аж в Комсомольському
під КозятиномДобре, коли
машина
врешті- решт вертається
додому, але буває, що й
не вертається або ж ве
ртається розбарахолена,

машини

як то мовиться, до руч
ки. Тільки в Ленінсько
му районі торік здійсне
но близько ста угонів і
краж автомототранспор"
ту і понад сімдесят ро
зукомплектувань... Інши
ми словами, роботи вис
тачало.
І тут виникає цілком
правомірне запитання:
«А навіщо ж стільки не
рвових, фізичних, матері
альних затрат і міліції,
і власникам автомобілів,
якщо є дуже простий ви
хід — кожну машину об
ладнати спеціальним при
строєм, а колеса — гай
ками з секретом, трима
ти свою власність в га
ражі або на стоянці, що
охороняється?»
А для довідки називаю
адреси платних стоянок:
Ленінського Комсомолу—
Стахурського, Стахурсь*
кого — Квятека, Хмель
ницьке шосе — Барське
шосе (завод В З Р Т А ), вул,
Келецька (завод «Крис
тал»), вул. Пирогова (6Ґ
ля комісійного магазину)Отже, не ризикуйте да
рма. І вам спокійніше, і
автоінспекції менше кло
поту.
В. П ЕТРИ Ш И Н ,
старший
лейтенант,
державтоінспектор
Ленінського Р В В С

педагогічних наук.
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