
Сто карбованців за кращу назву газети!
З 25 жовтня після розширеного засідання вченої 

ради інституту газета «За інженерні кадри» має на
бути нового статусу — вона не буде органом парт- 
кому, ректорату, профспілкових та комсомольського 
комітетів, а стане просто щотижневою газетою ко
лективу ВПІ з підпорядкуванням великій раді інсти
туту і звітністю перед нею. Редактора газети, при- 
родньо, теж затверджуватиме вчена рада.

При обговоренні цього питання на ректораті 12 
жовтня висловлено побажання змінити також назву 
газети на милозвучнішу, бажано з одним словом у 
титулі. Ректор Б. і. Мокін виділив сто карбованців 
на преміювання того, чия пропозиція буде прийня
та. Таким чином, оголошується конкурс. Кожен, хто 
хоче взяти в тіьому участь, свої пропозиції з ©зна
ченням місця роботи чи навчання, прізвища, Імені й 
по-батькові може приносити чи надсилати до редак
ції газети, яка поки-що називається «За інженерні 
кадри» в кімнату 0220 або дзвонити по телефону 
4*74-17* чи 2*68.

В РЕКТОРАТІ
На ректораті 12 жовтня 

Б. І. Мокін говорив про 
подальше впровадження 
української мови в інсти
тутське життя. Настала по
ра переводити на українсь
ку спілкування деканатів з 
усіма підлеглими й залеж
ними від них службами. В 
грудні тим деканам, які 
зволікатимуть цей процес, 
на тридцять відсотків змен
шиться оплата по надбав
ці. Повністю на рідну мо
ву викладання інститут має 
перейти в 1994 році і 
здійснювати цю програму 
треба методом послідовних 
наближень.

Ректор виступив з про
позицією внести на роз
гляд розширеної вченої 
ради 25 жовтня зміни до

Статуту по переходу інсти
туту на бакалаврсько - ма
гістерську форму навчання. 
Пропонується також сту
дентів, відчислених свого 
часу за неуспішність, зно- 
ну приймати назад тільки 
на платну форму назчання 
— 60 карбованців у мі
сяць за стаціонар, 45 — 
на вечірньому і ЗО -— на 
заочному. Студентам з 
платною формою навчання 
пропонується дозволяти 
перездачу екзаменів тіль
ки за додаткову оплату.

На пропозицію Б. і. Мо- 
кіна ректорат прийняв рі
шення завезти безкоштовно 
по два ящики яблук ново
го врожаю тим ветеранам 
праці, які нині не працю
ють в інституті і не ма
ють великого достатку.

ВІДЛУННЯ ТРЕТЬОГО СЕМЕСТРУ

Студентський будівельний загін «Авангард» з МБФ 
— один з кращих в інституті. У селі Іванівна Він
ницького району він успішно споруджував колгоспний 
цегельний завод.

На знімку: боєць загону Віктор Паращенко.
Фото С. Лісового.

ІДЕЇ І ПОШУКИ

Нарешті зроблено прорив 
у нашій товстій застійній 
оболонці і ми виходимо на 
шлях пошуків ефективних, 
різноманітних форм науко
во-технічного прогресу.

Досвід передових країн, 
з якими все активніше і 
глибше знайомимося, пере
конує, що наше виробницт
во зможе одержати, відчут
ний стимул для розвитку, 
якщо зуміємо об’єднати в 

.одну систему, один комп
лекс. і- науково-технічні, і 
вп'роваджувальні організа
ції. Маються на увазі, так 
звані, технологічні утво
рення (технополіси і техно- 
парки), коли поряд, на од
ній території, групуються 
наукові закладі і дослідно- 
виробничі підприємства
різного профілю. Мало 
того, на цій території по
винна діяти добре налагод
жена соціальна сфера, зо
середжено все, що необ
хідно людині для праці, 
відпочинку, задоволення 
культурних і побутових по
треб.

Тоді максимально поліп
шуються можливості для 
контактів між людьми, ут
ворюються найкращі умови 
для реалізації намічених 
наукових і виробничих про
грам. ’ В ідеалі технологіч
не об’єднання типу парк 
для середнього міста — це 
технічний вуз, оточений 
невеликими підприємства
ми (впроваджувального ха
рактеру, котрі й повинні 
реалізувати ідеї вчених, 
плюс розвинута соціальна 
сфера — неодмінний супут
ник в будь-якій ДІЯЛЬНОСТІ 
людини. Крім ТОГО, ТЄХН0”

поліс чи технопарк перед
бачають неодмінні контак
ти з зарубіжними спеціа
лістами.

Сприятливі умови для 
створення технопарку має 
наш обласний центр. Це 
дозволяють зробити, на
самперед. природні умови, 
значний науково - техніч
ний потенціал, достаток 
робочої сили. Вимальову
ється і профіль виробницт
ва — наукомісткий. У міс
ті, причому переважно в 
одному районі — на Ви
шеньці, засереджено кілька 
підприємств приладобуду
вання. Це — об’єднання 
«Термінал», ВЗРТА, Х<Мо- 
дуль» та інші. Є і великий 
технічний вуз — наш по
літехнічний інститут. Отже, 
вже нині існують головні, 
так би мовити. складові 
для створення технопарку. 
Не вистачає тільки в дос
татній мірі налагодженої 
соціальної сфери.

Мені довелося побувати 
у місті Томську, де вже 
діє технологічний парк. Він 
об’єднує інтереси вузів, 
НДІ області і являє собою 
регіональну форму з нових 
технологій, комерції і між
народних зв’язків. Основне 
призначення — прискорити 
процес нововведень в на
родному господарстві. Його 
головні напрямки: інфор
маційно - рекламна діяль
ність, підготовка і перепід
готовка кадрів, виробничо- 
дослідна і зовнішньо-полі
тична діяльність,

Що треба нам, аби на 
Вишеньці заснувати техно
парк? Насамперед, посили

ти дослідне виробництво, 
створити і розвинути служ
бу маркетингу. Потрібні 
також виставка - ярмарок 
промислової продукції, го
тель, офіси, заклади гро
мадського харчування, по
буту тощо.

Усе це по плечу нашо
му (місту.

Який же конкретний 
ефект дасть Вінниці тех- 
нопаркі По-перше — еко
логічний. З ’явиться більше 
наукомістких, ресурсозбе
рігаючих виробництв — по
меншає димарів, шкідливих 
цідходів, збільшиться ^кіль
кість робочих місць.

Дальшого розвитку набе
ре система науково - тех
нічних. культурних і гума
нітарних закладів, створю
ватимуться кращі можли
вості для використання, 
так званої, сірої речовини 
(мозку).

Виходячи з сказаного, 
вчені нашого інституту 
дійшли до висновку, що 
Вінниця має стати техно- 
парком. їх  силами розроб
лені перші начерки такого 
об’єднання, а також звер
нення до депугаЧв облас
ної Ради, громадськості 
міста Вінниці, яке друку
ється нижче.

С. ТКАЧЕНКО, 
проректор з на;укової 
роботи,, доктор техніч- 
ник наук, професор. 
Дорогі товариші!
Ми, ініціативна група 

наукових співробітників 
Вінницького політехнічно
го інституту, проаналізу
вавши стан політичної і 
економічної ситуації в

країні, республіці, області, 
щиро бажаючи взяти ак
тивну участь в оздоровлен
ні економіки області, вва
жаючи необхідним поліп
шувати соціальний і куль
турний рівень життя,- усві
домлюючи, що подальший 
розвиток міста Вінниці 
можливий тільки в напрям
ку виробництва наукоміст- 
кої, ресурсозберігаючої, 
передової в країні І в свЬ 
ті продукції, беручи до 
уваги, що умови життя у 
Вінниці створилися віднос
но комфортні; екологічно 
чисті, враховуючи світовий 
досвід розвитку науки і 
техніки і ясно розуміючи, 
що в умовах ринку^ необ
хідно розраховувати на 
свої здібності і можливос
ті. і на республіканському 
та союзному ринку нашо
му регіону необхідно дія
ти єдиним комплексом, 
заявляємо про свою го
товність докласти всі сили 
і знання для формування у 
Вінниці ТЕХНОПАРКУ.

Звертаємося до вас за 
всебічною підтримкою в ор
ганізаційній і економічній 
сферах, у виділенні зруч
ної адміністративної будів
лі з постійно-діючим вис
тавочним залом.

Висловлюємо намір не
гайно підготувати і провес
ти загальноміську конфе
ренцію наукової, виробни
чої і культурної громадсь
кості з метою розробки 
програми найближчих і 
перспективних завдань.

Звернення підписали
провідні науковці 'ін
ституту.

АНАТОМІЯ
ПРОБЛЕМИ СТУДЕНТСЬКЕ 

САМОУПРАВЛІННЯ
Отже, студент — не ди

тина і поводитися з ним, 
як з дитиною — елемен
тарний гріх, Істина це про
писна, знають її, без сум
ніву, всі, одначе,, продов
жують ставитись до вісім
надцяти - двадцятилітніх 
так, наче їх постійно тре
ба водити за руку.

Тим часом, основною 
підвалиною перебудови ви- 

; щої освіти є обов'язкова 
самостійність кожного, йо
го власні думки і грома
дянські позиції, То ж не 
дивно, що в червні 1987 
року Мінвуз СРСР, ЦК 
ВАКСМ і ВЦРПС прийня
ли постанову «Про першо
чергові заходи по розши
ренню участі студентів в 

, управлінні вузами».
Відтоді минуло вже ба

гатенько часу, а позаяк по
станови пишуться і прий
маються для того, щоб їх 
виконували, то вельми ці
каво, як діла з цією спра
вою в нашому інституті, 
чи прижилась вона, чи да
ла реальні плоди і резуль
тати, чи, може, активність, 
котра впроваджується за 
наказом, так і залишаєть
ся активністю паперовою?

В нашому інституті впро- 
. ваджувались такі елемен
ти самоуправління: не мен
ше четвертої частини скла
ду вчених рад вузу і фа
культету становлять сту
денти; не менше третини — 
увійшли в розширені ради 
при виборі ректора і де
канів; на факультетах впро
ваджено анонімне анкету
вання професійних і осо
бистих якостей викладачів; 
групи самі обирають ста
рост, подають у ректорат 

- мотивовані міркування з 
питань покарання чи від
числення їхніх товаришів 
за вчинки, не зв’язані з 
успішністю, при видачі ха
рактеристик і рекоменда
цій для навчання в аспі
рантурі; працюють учбово- 
виховні і стипендіальні ко
місії, студради в гуртожит
ках і т. д. і т. п. Іншими 
словами, вже виробилась 
певна структура самоуп
равління, але на скільки ж 
вона ефективна?

Ось на це питання і 
мало відповісти спеціальне 
соціологічне дослідження, 
яким охопили 655 студен
тів других - третіх курсів 
навчання, що становить 40 
процентів їхнього складу.

Загалом аналіз громадсь
кої думки з цієї проблеми 
досить-таки невтішний. : 75 
відсотків опитаних заяви
ли, що відколи навчаються, 
питань самоуправління не 
обговорювали, а більше 75 
процентів не бачили цього 
управління на своїх фа
культетах або й не знають, 
що це за штука.

Ясна річ, що самоуправ
лінню сильно бракує глас
ності, агітації і пропаганди, 
хоч є у нас своя теле
студія, своє радіо, які, на 
жаль, мертві. Мало пра

цюють в цьому плані ком
сомол і студентська проф- 
спілка, перестали виходити 
стінні газети, погасли про
жектори і блискавки, мало 
пише про це інститутська 
багатотиражка.

Здається, найбільшу пи
тому вагу в організації са
моуправління повинні б 
займати студентська проф
спілка і комсомол, але, са
ме їм. як не дивно, сту
денти висловили свій во
тум недовір'я 

Які ж фактори стриму
ють впровадження само
управління?

4о процентів респонден
тів заявляють: «Пасив
ність і незацікавленість 
самих студентів».

В чому ж причини па
сивності?

На погляд лабораторії 
соціологічних досліджень, 
в зайвій централізації, що 
є путом для розвитку ак
тивних начал; в недоліках 
правового регулювання 
студентської молоді, в ре
зультаті чого багато пи
тань вирішують не самі 
студенти, а вузьке коло 
керівних осіб або й одна 
людина; слабкими зв’язка
ми інститутських органів 
управління з студентами; 
недостатньою гласністю, 
формалізмом.

Чим, скажімо, студент 
доби перебудови відрізня
ється від студента застій
ного часу?

Відповідають так: «Він
став сміливішим у розмо
вах. але його як не слу
хав ніхто, так і не слухає 
й досі».

Мало хто зі студентів 
знає власні права І права 
своїх органів самоуправлін
ня, нарікають також на 
відсутність реальних прав, 
опір адміністрації, власну 
некомпетентність при роз
в’язанні багатьох практич
них завдань життєдіяль
ності факультетів.

Найбільшого студентсь
ке самоуправління могло б 
досягти в організації% учбо
вого процесу, хорошою 
школою могли б стати і 
гуртожитки, якби їхні меш
канці по-справжньому сфа- 
ли тут повними господаря
ми. Половина респондентів, 
принаймні, переконана в 
цьому.

В заключній частині 
анкети ми запитали сту
дентів, чи вірять вони в 
те, що самоуправління бу
де сприяти піднесенню ак
тивності життєвої позиції 
молодих?

«Цілком упевнені» — та
кою була відповідь трид
цяти семи процентів опи
таних; «Важко сказати», — 
відповів 41 процент, «Не 
зовсім упевнений в цьо
му», — сумнівається реш
та 22 відсотки студентів.

М. СИНЕАЬНИК,
Ж. ХЛИСТОВА, 

працівники лаборантом 
рії соціологічних досч 
ліджень,



2 стер. 1 «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

День перший.
П  ОЧНУ зі спростування 

чутки, яка розповсюд
жена серед студентів та 
викладачів інституту, і суть 
якої полягає в тому, що 
в московський аеропорт 
«Шереметьево-2» сьогод
ні дістатись можливо, лиш 
ризикуючи життям, і тіль
ки на таксі, заплативши 
150 карбованців. Насправ
ді, це зовсім не так. О де
в’ятій годині ранку в не
ділю, 23 вересня, до готе
лю «Університетський», де 
я мешкав, під’їхало, за
мовлене напередодні, таксі 
і за 40 хвилин доставило 
мене в аеропорт. Заплатив 
по тарифу — 12 карбо
ванців. А о 13-й 40, теж 
за графіком, літаком «Аеро
флоту» ІЛ-62 я вилетів до 
Монреалю. Хочу Додати, 
що, крім таксі, в «Шере- 
метьево-2» можна доїхати, 
затративши не більше го
дини, автобусами: від
станції метро \ .«Річковий 
вокзал», «Планерна» та 
автобусом-експресом від 
центрального аеровокзалу.

Політ, під час якого дві
чі годували, причому так, 
що нормальній людині з ’їс
ти все було не під силу, 
тривав 9-, годин 10 хвилин 
без проміжних посадок, і, 
оскільки різниця в часі 
складає 8 годин, то о 
14.50 за місцевим часом 
того ж таки дня я ступив 
на канадську землю, в Мо- 
нреальському аеропорту 
«Міратель».

і ось тут на мене чека
ла перша несподіванка — 
виявилось, що продовжува
ти політ далі до Торонто, 
столиці провинції Онтаріо, 
мені треба з іншого аеро
порту, який розташований 
за 70 км від «Мірателя», 
А для того, щоб туди діс
татися, необхідно було ма
ти канадські долари, чи Ін
шу валюту. А їх у мене 
не було, оскільки жодного 
карбованця мені не помі
няли, незважаючи навіть 
на те, що я їхав на за
прошення президента уні
верситету у Ватерлоо, міс
та, розташованого в 100 
кілометрах від Торонто, і 
тільки завдяки професоре- 
а! університету в Ватерлоо 
Іванові Вінницькому, з Іні
ціативи якого президент 
університету Дуглас Райг 
запросив мене ознайоми
тись з постановкою вищої 
освіти в Канаді, я зміг по 
долати труднощі з переїз
дами. Мене зустрів в Мон

реалі і посадив у літак до 
Торонто канадець українсь
кого походження Богдан 
Маців, а звідти вже сам 
професор Іван Вінницький 
привіз до себе додому в 
Ватерлоо. До речі, того 
вечора він сам прилетів 
аж з Японії, де брав 
участь в роботі наукового 
симпозіуму.

Слід зазначити, що, як 
при вильоті із Монреалю, 
так і при посадці в аеро
порту Торонто, на мене 
чекали ще й інші сюрпри
зи,! /запрограмованії «Аеро
флотом». Приміром, в 
Монріеалі. мого прізвища 
не виявилось в списках 
пасажирів літака, на який 
мені в Москві продав кви
тка «Аерофлот». Тому ка
надці відправили мене в 
Торонто іншим рейсом, 
отже, потрапив туди в ін
ший час, і Михайло та 
Оксана Вінницькі — діти 
професора, котрі приїхали 
зустріти мене, зуміли зро- 
битти це лише через пів
тори години після прильо
ту.

Якщо до цього додати, 
що і в Монреалі Богдан 
Маців зустрів мене не від
разу, а також те, що я 
зовсім не володію англій
ською мовою, то говорити 
про гарний настрій не до
водиться. І тільки тепла 
зустріч родиною Вінниць
ких розвіяла кепські почу
вання.

Закінчити розповідь про 
перший день перебування 
в Канаді я хочу корот
ким описом домівки про
фесора Івана Вінницького, 
в якій я провів першу ніч, 
а потім ще три Із дев’яти, 
і яку, як я переконався, 
можна вважати типовою 
для канадської сім’ ї, де є 
2—3 дітей.

Насамперед с/їід відзна
чити, що типова канадсь
ка сім’ї живе в окремому 
будинку, який має два або 
три поверхи. Правда, один 
поверх може бути фактич
но нульовим, оскільки май
же весь він знаходиться 
під землею, |  В будинку 
професора Івана Вінниць
кого на цьому поверсі 
розмістилася велика біб
ліотека, Тут — стелажі з 
книжками та журналами, 
письмові столи професора 
та його дружини — магі
стра Іроїди Вінницької, 
персональний комп’ютер 
із солідною пам’яттю, На 
цьому ж поверсі є також 
кімната регулювання тем
ператури в будинку, де

змонтована система авто- 
матичного керування пото
ками гарячого чи холодно
го повітря, що надходить 
в усі кімнати за допомо
гою безшумного компресо
ра. Включається він за 
командою датчика темпе
ратури.

Гарячим повітря стає, 
проходя через електричні 
нагрівані, які також вклю
чаються в роботу автома
тично при зниженні тем
ператури нижче заданого 
рівня.

Звичних для нас батарей 
парового опалення в ка
надських будинках немає. 
Є щілини невеликі вздовж 
стін, з яких знизу вгору 
і надходить гаряче чи хо
лодне повітря, залежно від 
пори року.

На першому поверсі 
(справжньому) розміщена 
вітальня. велика , зала,
спальня, дві кімнати для 
дітей, кухня, великий блок 
гігієни та санітарії. Всі 
стіни в кімнатах та кори
дорах обшиті деревом — в 
жодному будинку Канади
я не бачив звичної для 
нас шпалери, накату, або 
побілених стін чи стель — 
тільки пофарбоване дерево. 
Тому в них зовсім відсут
ня радіація. На стінах ви
сять тільки картини. Ки
лими використовуються 
лише на підлозі. Бокова
стіна зали,, що виходить у 
двір, скляна. Двір відго- 
рождено від вулиці гара
жем на дві автомашини. 
На моє запитання: «Наві
що вам дві машини?» — 
професор відповів^ «Коли 
я на одній поїхав, то дру
жині, що ж, пішки йти?».

Взагалі, в Канаді кожна 
доросла жінка має автомо
біль. і за кермом бачив 
жінок не менше, ніж ЧО
ЛОВІКІВ. Не бачив я також 
будинків, біля яких Чи в 
гаражах стояли б у вечір
ню пору менше, ніж два 
автомобілі. До речі, на 
ніч в Ватерлоо гаражів не 
зачиняють на замок, як і 
автомобілів, залишених 
на стоянках. ’

•Щоб не повертатись 
більше до «автомобільної 
теми», на завершення 
першого репортажу, скажу 
додатково, що в Канаді 
велике розмаїття марок 
автомашин, оскільки в цій 
країні є дочірні фірми усіх 
відомих автомобільних кон
цернів Америки та Японії 
а також магазини по ї> 
продажу.

(Далі буде).

ПЕРЕБУДОВА 

І ЛЮДИ Анатолій Собчак
Ім’я професора Ленін

градського університету, 
народного депутата СРСР, 
голови Ленради Анатолія 
Олександровича Собчака, 
напевне найпопулярніше в 
.місті на Неві. Ще коли 
місце голови було вакант
не і «Ленінградська прав
да» попросила читачів 
назвати можливих канди
датів, то з 40 чоловік, кот
рі подзвонили протягом 
години, 22 сказали «Соб
чак». .Але, мабуть, не 
знайдеться в місті жодної 
людини, яка б йому по
заздрила.

Екологічна катастрофа, 
необгрунтоване будівницт
во дамби, жахливий стан 
будинків, вулиць, пам’ят
ників архітектури... Це 
тільки частина проблем.

Зростаюча злочинність, 
наркоманія, проституція, 
спекуляція, як снігова ку
ля, обрушилась на нову 
.міську раду і його голо

ву. І як удари в спину:
страйки транспортників,
наслідки антиалкогольної 
кампанії, тютюновий бум, 
а також такі непопулярні 
заходи, як впровадження 
цілого ряду талонів, не 
підносять авторитету но
вої влади і її голови.

Анатолій Собчак закін
чив Ленінградський уні
верситет. За весь час нав
чання не мав жодної чет
вірки, але, не зважаючи 
на свій червоний диплом, 
не зміг залишитися в ас
пірантурі, оскільки не мав 
ленінградської прописки... 
Поїхав у Ставропільський 
край, про що, між іншим,
не шкодує. І лише потім
обміняв двокімнатну квар
тиру на кімнату в ленін
градській комуналці. Бу
дучи юристом і спеціаліс
том в галузі житлового 
права, А. Собчак вважає, 
що сьогодні вкрай потріб

но впровадити нову жит
лову політику, яка перед
бачає, що людина повин
на бути власником свого 
житла, що відповідає 
принципу соціалістичної 
справедливості. Сьогодні 
місто отримало статус 
вільної економічної зони. 
Це дає можливість під
приємствам, розташова
ним на його території, 
вийти з підпорядкування 
міністерств і відомств, ді
яти в якості самостійних, 
економічно і юридично не
залежних виробників, які 
можуть співробітничати, 
створювати спільні > під
приємства, а також спри
ятливі умови для вкладен
ня іноземного капіталу...

— У найкоротші строки 
нам треба розв’язати два 
завдання, — говорить 
А. Собчак. — По-перше, 
перетворити Ленінград з 
центру військово - про-

11§ жовтня 1990 року. 

СЬОГОДНІ — В КПРС

ЛІКВІДАЦІЯ...

мислового комплексу, яким 
він є сьогодні, в центр 
культури, науки і вироб 
ництва товарів масового 
вжитку. Для цього дове
деться вирішити долю не
добудованих об’єктів: про
давати їх тим, хто запро
понує найбільш вигідні 
для міста умови. Виріши
ти долю тих підприємств 
які економічно нерента 
бельні або становлять еко
логічну загрозу.

Нинішній склад міської 
ради, в якому більшість 
місць належить прихиль
никам радикально - еко
номічних і політичних ре
форм, збирається впрова
дити у життя ідеї багато
партійності, класового
співробітництва, пріори
тету загальнолюдських
.цінностей.

(З газети «Советская
молодежь». Латвія).

зуміти цих людей. Мабуть, 
до смерті набридли їм га
зетярі. Просто, остогидли 
своїми інтерв’ю. І вони,, і 
демократи, і неформали, і 
всі інші, які таки доои- 
лись свого — ліквідації 
цього теплого гнізда, цієї 
задубілої бюрократичної 
ланки партійного апарату.
З якою б насолодою цей 
непохитний, як монумент, 
партійний функціонер під
няв телефонну трубку І 
мовив «кому слід», щоб 
«зайнялись мною», «що є 
думка»...

Тепер він тільки роздра
товано зміряв мене 3 Ніг 
до голови і відвернувся, 
давши зрозуміти, що роз
мова закінчена.

І все ж, поговорити вда
лось, правда, не з керівни
ками, а рядовими праців
никами, Від них дізнався, 
що ліквідація фактично 
торкнулася тільки маши- 
ністок, секретарок, Інших 
неноменклатурних кадрів, 
перед якими гостро поста
ла проблема трудовлашту- 
вання.

— Нас чекає безробіття, 
— скрушно каже молода 
жінка, що розбирає папе
ри в одній з кімнат. — 
Усюди йде скорочення шта
тів. Навіть досвідчених 
друкарок ніде не прийма
ють.

Звісно, «першим осо
бам» думати про це не 
доводиться — для них за
резервовані «запасні» міс
ця. Приміром, М. Ф. Кос- 
тін вже пересів на «за
броньоване» для нього по
ложенням про сумісництво 
в Радах крісло «районно
го президента». В тому ж 
таки приміщенні...

Своєрідно вирішується 
питання з передачею при
міщення. У молодіжній га
зеті «Комсомольське пле
м’я» повідомлялося, що 
частину будинку займе 
міська дитяча .стоматоло
гічна поліклініка. Та ця ін
формація не відповідає 
дійсності. Навіть головний 
лікар згаданої .поліклініки 
поняття про це не має. 
Більш компетентними вия
вилися господарі кімнати 
N2 321, які якраз дружно 
чаювали там,

— Яка поліклініка! 
здивувались вони. — Тут 
ми працюватимемо,.,

Це — сусіди з лівого 
крила будинку, де розміще
ний райвиконком, Поки ви
рішується, а, може, й не 
вирішується доля примі
щення, ця організація не 
дрімає — займає потихень
ку вільні кімнати. Якраз 
прийняли на роботу нового 
інструктора і поселили в 
кабінеті N2 321, де колеги
і справляють новосілля. ̂ ^

Покидаючи райком, зно
ву звертаю увагу на таб
лички — однієї нема. Але 
щось заважає повірити, що 
в апартаментах цього бу
динку візьмуть верх де
мократичні принципи ро
боти, що його господарі 
будуть гостинно зустрічати 
і чемно розмовляти з від
відувачами. І ще закарбу
вався в пам’яті вираз об
личчя колишнього і тепе
рішнього першого в райо
ні — непривітне і зверхнє. 
Не позаздриш колективу, 
який очолить цей представ
ник партійно - державної 
ієрархії.

О. СТОАЯРОВ.

Редактор
І- ВОЛОШЕНЮК.

СМЕРТЬ ДЕРЕВА
3 вікон своєї хати наш 

фотокореспондент Степан 
Лісовий робив С О ТНІ З Н ІМ 
К ІВ  цієї берези. Вона Йо
му подобалась тим, що 
була найвищою серед 
усіх навколишніх дерев, 
давала широку, розлогу 
тінь, коли дуже пекло 
сонце, і горіла білим сві
чадом тоді, коли заступа
ла похмура, сльотава 
осінь чи збиралися хмари 
і надворі робилось темно.

Іншими словами, око 
фотографа любило спочи
ти на березі і він зняв 
про неї справжню фото- 
поему.

Того дня, коли .сталась 
трагедія, Степан Степано
вич глянув за звичкою у 
вікно і побачив, що біля 
дерева стоїть машина з 
колискою підйомника і в 
ній чоловік, озброєний ме
ханічною пилкою, і Намір 
його не викликав сумні
ву. Іншого можна було б 
зупинити навіть жартівли
вими словами: «Ой, не
ріж косу, бо хорошая, не 
губи красу — дуже про
шу я>>. Когось іншого, але 
не цього. Цього Степан 
Степанович знав добре і 
просити його не було сен
су — все одно не послу
хається. Він, можливо, й 
вирішив зрізати березу 
саме тому, що подобалась 
багатьом.

Нема тепер білого дере
ва перед вікном Степана 
Лісового. Зосталась тіль
ки фотопоема про його 
вроду. Втіха, звичайно, 
невелика, але все одно це 
водорозділ між добром і 
злом, світлом і тінню.

В. ІВЧУК.

Ці партійні «офіси» схо- : 
жі один на одного, як , 
близнята. Кращі будмате
ріали — мармур, граніт, 
фарфор йшли на зведення , 
приміщень обкомів, міськ
комів, райкомів правлячої 
партії. ІПорівняйте, ^примі
ром, будинок Ленінського 
райкому партії, що на про
спекті Космонавтів, з при
міщенням дитячої полікліні
ки, що поряд на вулиці 
Артоболевського. Райком, 
наче білий корабель, що 
пливе посеред моря квітів. 
Троє високих дубових две
рей, оббитих міддю, широ
кі гранітні сходи, величні 
портали, світлі холи, покли
кані нагадувати відвідува
чу, куди в ін  прийшов. А на 
дитячу поліклініку соромно 
й дивитись. Навіть стіни 
будівельники не спромог
лись побілити — одні бру
дні плями на голій цегля
ній кладці.

Так було: партії —* все
найкраще! Тож, дивно по
бачити замість престижних 
чорних «Волг» біля парад
ного під’їзду до неприс
тойності прості грузовики, 
на які зносять різне май
но. Рішенням пленуму місь
кому партії районний комі
тет ліквідовується. Вино
сяться надвір масивні сей
фи (не одна персональна 
справа чекала тут неперед
баченої участі). А ось во
лочуть спорожнілу шафу,
громіздкого юдинника,
який ще вчора відлікову- 
вав тут час, наповнюючи 
чийсь кабінет мирним ту
канням маятника. М ’які
стільці, килими східної ро
боти пливуть опустілими 
коридорами до виходу.

Так, де-юре райком пар
тії вже не існує. На фрон
тоні зникли вивіски. Зали
шилися тільки райвиконко
мівські, комітету народно
го контролю і райкому ком
сомолу. Ці організації, на
че осиротіли, втратили го
дувальника.

Втім, не будемо драмати
зувати становище. Крім 
де-юре, є ще де-факто. На 
перших двох поверхах І 
справді, начебто нікого 
нема, але поверхом вище 
життя йде своїм поряд
ком: чути голоси в кабі= 
неті завідуючого загальним 
відділом М. і, Аісінчука, в 
кабінетах інших партійних 
функціонерів, в приймальні 
першого секретаря А ось 
і він сам — М. Ф. Кос- 
тіи твердою ходою про
крокував до свого кабіне
ту, на ходу кинувши сек
ретарці: «Я зайнятий».

Авжеж, для сторонніх 
відвідувачів він завжди 
був зайнятий.

А поговорити з першим 
(він же — голова ліквід- 
кому) конче потрібно. Ну, 
не з ним, то з іншим від
повідальним працівником. 
Бо читачам газети зовсім 
не байдуже, що діється в 
партійній організації, як 

> виконується рішення плену
му. кому перейде примі- 
щення, що має вивільнити
ся, як будуть трудовлашто- 

' ванії райкомівські ‘праців- 
і ники.

З цими питаннями і 
: прийшов сюди. Та завдан

ня виявилося непростим. 
Першого відкоша дістав 

| від М. І. Аісінчука, який
■ довго оцінював відвідувача
■ і врешті дав зрозуміти, що 

від нього марно чекати ін-
■ формації, порадив зверну- 
| тися до «самого». Але й

Микола Федорович Костім 
говорити з кореспондентом 
не захотів.

Ну, що ж. можна зро-


