В РЕКТОРАТІ

по
ТРИВОЗІ
все було на
Щ ЕЧетвертий
блок

місці.
АЕС,
пожираючи ядерне
паливо,
давав великий струм, вулиці
Чорнобиля гомоніли людом,
готувався
до свята Травня
золотоглавий Київ. Нікому і
на думку не спадало, що про
тягом лічених хвилин все пе
ревернеться і почнеться н о 
вий лік історії — чорноби
льської історії. Не міг думати-гадати про це і молодий
боєць
строкової
служби
Юрій Шабатура.
Закінчивши заняття в уч
бовому підрозділі, який дислакувався в одному з лісис
тих куточків
Чернігівщини,
він з радістю дізнався, що
подальша його служба йтиме
в інженерному полку в са
мому Києві.
А рівно через дві доби, в
казармі, в якій юнак ще не
встиг навіть освоїтись зами
гала сигналізація, почулась
команда «Тривога!».
Цього разу все було
не
так, як на маневрах. Не з ’я
вились перед строєм веселі
збуджені ротні і батальйонні
командири. Ніхто не жарту
вав. Навпаки, солдати і офі
цери вже щось чули
про
аварію на атомній
станції
біля Києва і були занепокоє
ні .. Чи не
туди
рушить
полк?..
\
Заступник командира взво
ду зв’язку Юрій
Шабатура
зайняв своє місце в спецмашині, швидко
встановив
зв’язок з командним
пунк
том. Колона рушила по до
розі на північ. Сумніву
не
залишилось — на Чорнобиль.
Стало ясно, що там
таки
серйозне становище,
якщо
підняли цілу військову час
тину.
Про це ж свідчила пове
дінка радіоприладів. З кож 
ним
десятком
кілометрів
стрілки радіометра,
інших
апаратів відхилялась все бі
льше в б>к, а коли приїхали
ще ближче, зпрацювала сис
тема оповіщення,
даючи
знати про перевищення
до
пустимого
рівня
радіації.
А ось вдалині і контури
АЕС, дороги, забиті людьми
і машинами. Ніколи не ба
чив Юрій Шабатура біженців,
евакуації. Тільки в кіно спо
стерігав, як, рятуючись
від
біди, люди, прихопивши най
дорожче, спішили
швидше
вибратись з небезпечної зо
ни. Ось і тут таке діється.
Надривно завиваючи,
руха
ються переповнені
людьми
автобуси, вантажки, льється
потік підвід,
велосипедів,
хтось веде
корову,
козу.
Шум, гам..,
А ось заклопотаний чоло
вік евакуює цілий продоволь
чий магазин. Ковбаси, печи
во, цукерки... Побачивши сол
дат. які підкріплялися не ду
же їстивним сухим пайком,
зрадів і запрошує взяти, що
подобається.
Одні приголомшені
неві
домістю, тим, що звалилося
на їх голови, інші гадають,
що це тимчасово і все неза

баром стане на місця. Але
грізна радіація,
як
чорна
тінь обступила світ, і люди,
віддалено, розуміючи
не
безпеку, поспішають
геть<
Біля ріки Прип’ять їх
уже
тисячі і тисячі. Потрібні до
даткові переправи, інженер
ний полк швидко розгорнув
ся і сотні сіаперів
взялися
за діло. Заревіли
двигуни
потужної техніки, і майже
на очах почав виростати пон
тонний міст.
Та коли він уже захитав
ся на воді і маси
людей
вщерть забили
його русло,
сталась нова небезпечна по
дія — від одного з причалів
з районі АЕС
відірвалась
баржа з щебенем і
понес
лась за течією
прямісінько
до щойно зведеного моста,
загрожуючи зірвати його.
Багато зусиль
коштувало
бійцям полку, щоб зупинити
людський вир, розібрати час
тину мосту і пропустити важ
ку баржу.
А оеактор четвертого бло
ку видає смертельні видохи.
і ніхто не знає, скільки рент
ген вже прийняло його ТІЛО.
А туг ще спека, спрага ви
сушує все нутро,..
" Можна тільки дивуватися,
що інженерний полк,
який
вирушив на боротьбу з найстрахітливішою стихією
—
радіацією, не мав на своєму
озброєнні ні дозиметрів, ні
потрібних медикаментів, став
ши на двобій з чорною бі
дою по-суті з
відкритими
грудьми.
Буквально на очах мінялось
все: опустіли міста і села, ін
ший вигляд приймала місце
вість. Ще вчора зелений сос
новий ліс став жовтим, на
че його чимось облили. Ку
дись поділись домашні тва
рини, попадались тільки худі
облізлі кішки, які ледве во
лочили ноги.,
А якже люди? Невже во
ни живучіші?!
•

*

*

Нещодавно у наш інститут
надійшла вказівка
скласти
список чорнобильців для на
дання їм пільг і видачі на
грудного знаку «Учасник лік
відації наслідків аварії
на
Чорнобильській АЕС».
На
решті!
З інституті їх
виявилось
чимало. Крім Юрія Васильо
вича Шабатури — аспіранта
кафедри АСУ у тому пеклі
побували начальник бюро об
числювального центру
В ік
тор Вячеславович Шолохов,
начальник сектору обчислю
вального центру Ф А М
Во
лодимир Миколайович
Си
доренко, студенти 5-го кур
су
енергетичного
факуль
тету Олександр Собчук
та
Віктор Марач.
Вклонімось їм за відвагу,
виручку, за велику
службу
народу нашому!
А. ЛЕОНІДОВ.

Серед питань, розглянутих
на засіданні ректорату
7
грудня, багато уваги
було
приділено охороні праці
і
техніці безпеки. Тов. В. Є.
Компанець, який доповідав,
навів факти
недбайливого
ставлення до цієї справи з
боку окремих посадових осіб
і студентів, внаслідок
чого
інститут
зазнає
значних
збитків. Дехто включає пер
сональні комп’ ютери,
забу
ваючи про їх
заземлення.
Порушуються правила
тех

Початок в номерах
33, 34, 35. 36, 38, 39.
ОБ
мати
уявну
про
прибутки
канадського
професора приведу з
доз
волу професора Яворського
його фінансовий баланс.
В
рік він одержує
39 тисяч
доларів (четвертий рік робо
ти професором),
15 тисяч
доларів йде на податки, та
ким
чином,
йому
на мі
сяць залишається
2 тисячі
доларів.
Він купив на ви
плату будинок,
тому щомі
сяця вносить тисячу доларів
на рахунок цієї виплати. 250
доларів у нього йде на їж у,
яку готує собі сам, оскіль
ки ще не одружений (ійає
наречену у Києві). 250 дола
рів складають різні витрати
на одяг, взуття, театр, то
що. 100 доларів він витра
чає на купівлю книг. Таким
чином, в банк йде приблиз
но 400 доларів на місяць —
це заощадження. Має «Хонду» за 12 тисяч доларів —
подарунок від батька.
Перший внесок
за буди
нок теж вніс батько. Ці гро
ші він не повинен поверта
ти батькові.
За традицією
він зробить такі ж подарун
ки у свій час своєму сино
ві, і, так
би мовити,
че
рез онуку
поверне побічно
борг батькові.
До речі, професор Яворський повесні
в 1991 році
приїде
на місяць на ста
жування в Київський полі
технічний інститут і на моє
запрошення завітає до нас
та
прочитає декілька лек
цій в нашому Інституті. Він
— фахівець з міжнаціональ
них питань в СРСР та кра
їнах Східної Європи.
Його
основна ідея: «Міжнаціона
льне
питання
неможливо
вирішити, їх можна тільки
стабілізувати,
не доводячи
до великих конфліктів, але
ці питання «вічнозелені»
І
від рівня життя можуть за
гострюватися, але поліпшен
ням життя не вирішуються».
Після розмови з
профе
сором
Яворським в його
офісі, в якому є два персо
нальних комп’ютера,
я ра
зом з ним пішов до біб
ліотеки..
Університетська
бібліоте
ка має два дев’ятиповерхові
будинки з двома читальни
ми залами на кожному по
версі, розмірами,
приблиз
но, 50x60 метрів кожний. В
одному будинку
природни
ча та технічна література, в
другому — гуманітарна, сус
пільна та художня.
Читальні зали на кожному
поверсі — це невеликі ста
діони,
обладнані
рядами
стелажів з книгами та жур
налами, між якими стоять
ВІЛЬНІ
столи, столи з к о м -

Щ

ніки безпеки в окремих ла
бораторіях, порядок в
гур
тожитках.
Ухвалені заходи для усу
нення недоліків аж до зак
риття і опечатування лабора
торій, де нехтують
прави
лами охорони праці.
Проректор Ю. А. Буренніков розповів про
підготов
ку до екзаменаційних сесій,
директор культурно - худож
нього
центру Т. Б. Буяльська поділилася думками про

створення художнього
му
зею.
Не
простим
виявилося
знайти нову гарну назву для
інститутської
багатотираж
ки. Жодний із запропонова
них
варіантів
«Імпульс»,
«Джерело», «Інженерна дум
ка», «Технічний
універси
тет», «Співрозмовник» та Ін
ші не отримав повного схва
лення ні на вченій раді, ні
на цьому ректораті.
Тому
вирішено поки-що залишити
стару назву «За
інженерні
кадри» і продовжити конкурс
«100 карбованців за слово»,
підключивши до нього
сту

Ш

дентів.
|
Отже, чекаємо нових про
позицій. Листи приносьте в
редакцію (кімн. 0220), мож
на опустити їх в скриньку,
яка висить на дверях.
★

*

★

8 грудня в актовому залі
відбулася зустріч ректора ін 
ституту, депутата Верховної
Ради УРСР Б. І. Мокіна
з
студентами. Він розповів, що
таке технічний
університет,
поділився враженнями
про
перебування в Канаді,
про
свою депутатську діяльність,
відповів на численні
запи
тання.

рЩІЩІіБі

п’ ютерами та «ксерокси».
Комп’ ютерна система до
помагає
читачам не тільки
вибрати потрібну літературу,
але й друкує аннотації окре
мих творів та огляди
бли
зьких по темі. Пошук
не
обхідної літератури
можна
здійснити по авторові,
по
тематиці, по назві твору, та
по ключових словах.
На
моє прохання
одна
студентка
продемонструва
ла, як робиться пошук по
ключовим словам.
Спочат
ку вона задала комп’ ютерові
слова «Електричні мережі»,
і комп’ ютер почав друкува
ти назви книг та імена ав
торів по електричним мере
жам.
Потім
зона додала
слова «Електричні мережі»,
дачі», і комп’ ютер
звузив
вибірку, видрукувавши тіль
ки ті
к н и г и, де
є
розділи, пов’язані з лініями
електропередачі. Після цього
студентка додала слова «Лі
нії постійного
струму»,
і
комп’ютер ще звузив вибір
ку,
Нарешті,
він по команді
видрукував
аннотації
всіх
книг, які ввійшли в останню
вибірку. Знову ж таки
по
команді комп’ ютер видруку
вав
розширену
аннотацію
однієї із вибраних книг та
вказав ї ї місце на стелажі.
Взявши цю книгу, студент
ка підійшла
до «ксерокса»
І,
вкинувши
монету
в 5
центів, зняла відбиток з по
трібної сторінки.
До речі,
вона
продемонструвала
і
іменну картку на 20 доларів,
вставляючи яку в «ксерокс»
також можна робити відбит
ки, аж поки не будуть ви
брані всі ці 20 доларів.
Запис книжки «Павло Мовчан. Сіль», зайняв 10
се
кунд: працівник
бібліотеки
(вони є лише на записі та
на виході) провів світловим
пером по картці читача (про
фесора Яворського), ‘ потім
по назві книги — І все це
потрапило в комп’ ютер, який
видрукував
пам’ятку, коли
здати книгу.
Той же пра
цівник бібліотеки вклав па
м’ятку в книгу І вручив ї ї
Яворському.
Якщо читач не поверне
взяту книжку вчасно, то ком
п’ютер почне
нараховувати
йому штраф — по 25 цен

тів за кожний зайвий день.
Цей читач
не зможе взяти
додому другу книгу аж
по
ки не внесе штраф.
Якщо
хочеш
продовжити термін
використання взятої
книги,
то треба до його закінчен
ня прийти до бібліотеки
і,
якщо ніхто більше
не став
на чергу на цю книгу,
то
термін ї ї використання тоді
продовжать, якщо
ж вона
потрібна ще комусь, то тре
ба здати і стати на чергу
після того хто ї ї має взяти.
До речі, більшість студен
тів працює з літературою в
читальних залах, тому що
фонд видачі додому неве
ликий.
Це тільки деякі наші студен
ти віддають перевагу вивчен 
ню літератури, лежачи на ліж
ку в гуртожитку, що потре
бує сотень, а то й тисяч ек
земплярів
підручників. Ка
надські студенти в основно
му працюють
в читальних
залах.
І в зв’язку
з тим,
що ходять в бібліотеку
в
різні години дня, то необхід
ність великої кількості
ек
земплярів в університетській
бібліотеці на порядок менша,
ніж в нашій при тій же к і
лькості студентів, що одно
часно вивчають цей підруч
ник.
В університетській бібліо
теці я не побачив багатьох
із наших престижних науко
во-технічних журналів — цей
престиж виявився «містеч
ковим», Із художніх журналів
бачив
«Новий
мир»,
«Знамя». Є аналітичні
що
тижневі
огляди ключових
статей в головних радянсь
ких газетах.
Технічних
книг радянсь
ких авторів дуже мало, ху
дожня література є, особли
во українських авторів.
ДЕНЬ П’ЯТИЙ
З усіх подій, які мали
місце в цей день, а це був
четвер, я виділю три: роз
мову з головним адміністра
тором кооперативної систе
ми оволодіння практичними
навичками студентами
уні
верситету та огляд його офі
сів, розмову з професором
Влахом та огляд комп’ ютер
них систем, вечір в профе
сорському клубі на честь ви
ходу на пенсію бувшого де
кана

ф акул ьтету

ін ж е н е р ії.

Вранці повів мене профе
сор Вінницький в один
з
корпусів
університету,
в
якому розмістилися
офіси
адміністрації
кооперативної
системи оволодіння практич
ними навичками студентами
університету (в подальшому
для стислості я ї ї буду на
зивати просто
кооператив
ною системою). Зустрів нас
головний адміністратор Джон
Вестлейк, з яким відбулася
більш
як
півторигодинна
розмова з оглядом його во
лодінь.
Суть кооперативної
сис
теми полягає
в тому,
що
університет вступив
в коо
перацію з великою
кількіс
тю фірм та установ з метою
створення добрих умов для
оволодіння студентами прак
тичних навичків з обраного
фаху. Таких фірм та уста
нов тільки по спеціальнос
тям
факультету
інженерії
є 200, які розміщені не ті
льки в Канаді, а і в США
і навіть в Європі.,
Що дає така
кооперація
університету? Що фірмам,
що студентам
І як
вона
здійснюється?
Почну з відповіді на ос
таннє питання. Навчальний
рік
в університеті
Ватер
лоо (і
ще в семи інших,
які підхопили його приклад)
розділено на три семестри
по
чотири місяці
кожний.
Якщо семестр
навчальний,
то три з половиною МІСЯЦІ
триває
навчання,
близько
тижня — екзаменаційна се
сія І днів десять — каніку
ли. Якщо семестр практич
ної роботи, то три з поло
виною місяці — праця у
фірмі чи установі на робо
чому місці, 15 днів — кані
кули. По домовленністю
з
фірмою канікули можна збі
льшити, але працювати тре
ба не менше трьох місяців.
На 10— 15 фірм в адміністра
ції
кооперативної системи
виділяється один адміністра
тор, який має офіс
в уні
верситеті і в одній з фірм.
Здебільшого цей адміністра
тор проживає в тому міс
ті,
в якому
розміщується
його
головна
фірма. Інші
його фірми можуть бути роз
міщені в тому ж місті або в
сусідніх.
(Далі буде).
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«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

стор,

1990 року.

Понад 60 технічних інспекторів праці, голів комісій
по охороні праці обласних комітетів профспілок, інші
профспілкові працівники республіки відвідали наш
інститут. Вони прослухали доповідь проректора
Ю. А . Буреннікова про роботу цієї служби в інсти
туті, зайшли в медпрофілакторій, — побували на
кафедрах, в лабораторіях. А потім їх запросили
учасники художньої самодіяльності на українські
вечорниці в клуб «Прометей».

клуб
М АЛЕНЬКИЙ
ний зал перетво
рився того дня в че
пурну українську хату
з писаною піччю, гли
няними кухлями та ін
шими атрибутами дав
нього подільського по-

ОДИН день
Олек
сандр Шмонов став ві
домим V всьому світі.
За
час, що минув, про нього
розповсюджено чимало
ба
йок,
висновок один:
за
мах на Президента — спе
ктакль,
розіграний
перед
Мавзолеєм
силами
КДБ.
і серед людей багато тепер
таких, котрі у всьому,
що
б не трапилось,
звинувачу
ють КПРС і КДБ,..
Виявилось,
що
знайти
людей, які
досить
добре
знають О. Шмонова на «іжороь.сому заводі» не так прос
то. На одному місці він до
вго не затримувався. Однак
після довготривалих пошуків
знайшли кілька чоловік
з
цеху, які знали Шмонова по
спільній роботі. Один з них
сказав:
— Просто не віриться, що
Шмонов здатний на терори
стичний акт. Він же. як танк,
спокійний, його не
можна
було вивести з себе.
— У пресі були спроби
ствердити, що у нього з пси
хікою не все нормально...
— Цього не може бути,—
відказав інший робітник. —
Просто у нього загальмована
оеакція.
Пізніше ми не один
раз
чули про честолюбство
О.
Шмонова. Дізнались і про те,
що він винайшов коливальний
насос і одержав на нього ав
торське свідоцтво.
Відомо також, що Шмонов
був активістом демократично
го руху, багато сил віддавав
агітаційній роботі
під
час
передвиборчої кампанії. Ми
запитували робітників заво
ду вже після пострілу,
що

З

А

МАТЕРИНСТВО.

буту. Можна тільки по
заздрити завзяттю і
фантазії
працівників
клубу.
Із
задушевними
піснями, щирими усмі
шками гостей зустріли
дівчата
з вокального

ансамблю інституту. Во
ни привітали їх весели
ми жартами і примов
ками, а також вгости
ли гарячими вареника
ми та добрим узваром.
Хазяйка
вечорниць
Галина Михайлівна Се
вастьянова. яка докла

ла багато зусиль і про
фесіональної майстер
ності, в організації ве
чора,
запропонувала
учасникам
конкурси,
які нікого не залишили
байдужими. Особливо
цікаво
пройшов кон-

листа з погрозами розправи. мисливської рушниці. А два
за
Це вже доведено слідством. дцять третього придбав
рушницю
Далі події
розгорталися 900 карбованців
фірми «Зауер».
Так.
Шмонова
швидше так.
У перших
повідомленнях
жаліють,
ніж
засуджують,
В лютому минулого року
говорилось, що стріляли
з
виправдовуючи злочин його Олександр Шмонов мав
на
обріза. Це не так. Шмонов
«несхожістю»
на
інших, руках мисливський
квиток,
Цьому
сприяли
«сен але зброї ще не мав. Доб стріляв з рушниці з відпиленим прикладом, а не ду
лом. До того ж патрони бу
ли заряджені не дробом чи
жаканом, а кулями. Досвідчені мисливці стве
рджують, що куля, випуще
на з такого «Зауера»,
на
віть з відпиленим
прикла
дом, зберігає убивчу
силу
на віддалі 300 метрів,
А
Шмоном стріляв з 46 метрів
саційні»
повідомлення
в ра рушниця коштує великих
від трибуни Мавзолея.
До
пресі, що не зовсім
відпо грошей. Ті ж робітники го
того ж кулю
вибрав
най
відало
дійсності. Справді ворили, що він був невисо
ефективнішу — називається
переглянувши все
написане кої кваліфікації і мав дип
«польова».
Ке
по
цій
темі вдалось вияс лом техніка-сантехніка.
Пізніше, під час обшуку
їх слів,
нити одне: стріляти по три рівництво, згідно
на дачі, де останній час жив
стави
буні з обріза дробом
буде не дуже прихильно
Шмонов, було знайдено бі
коли
або ненормальний, або про лось до винахідник
льше 120 куль
фабричного
вокатор. А те, що поряд ви вального насоса: то на сіль
і кустарного
виробництва,
явились працівники
міліції ськогосподарські роботи по
три банки бездимного
по
і знімальна група, підсвідо силали, то на ремонт даху...
роху, відпилений приклад. А
І
все
таки
О.
Шмонов
мо виникла думка, що
все
ще півтори тисячі карбова
заро
це інсценізовано по прикла знайшов спосіб, щоб
нців, про які нічого не зна
ду відомих «замахів»
на бити. Його часто бачили за
ла дружина.
розповсюдженням
різних
Сталіна.
Ще 700 карбованців було
видань
—
від
політичних
На попередньому
слідст
знайдено
у Шмонова
при
анекдотів,
до
техніки
сексу.
ві О. Шмонов заявив,
що
затриманні, коли він назвав
В
кінці
літа
Олександр
підготовку до терористично
ся Олександром
Анатолієго акту він почав
готувати взяв відпустку за свій раху вичем Шмаковим.
ка
два роки тому. Для
цього нок і пішов продавати
Ось це,
мабуть, і
все.
побував у бібліотеці, де ці вуни. За цей місяць він за Залишається додати,
що
кавився літературою по мис робив півтори тисячі карбо слідство не пов’язує
член
ванців.
Потім
почав
розпиту
ливській зброї. Три роки то
ство
О. Шмонова в А Н Ф
му він подав заяву до Т о вати у раніше судимих про і СвДПР з терористичним
вариства мисливців. Але ак життя в зоні.
актом. Тепер залишається
тивно почав працювати
ті
Гроші майбутній терорист чекати закінчення
слідства,
льки у нинішньому році.
заробив
досить
не
малі. а вирок винесе суд
У березні 1990 року, пе Залишилось придбати зброю.
Шістнадцятого жовтня він
ребуваючи в Москві,
Шмо
І. ЛОСЕВ,
нов
направив
президенту одержав дозвіл на купівлю («Ленинградская правда»).
вони думають про
постріл.
Більшість
відказала:
от
дурень!

Фото В,

Очеретного.

курс «Хто знає більше
українських пісень?»
Тут вже показали свої
здібності і господарі, і
гості. Та в заліку всі
стали
переможцями.
Ними оволоділо зага
льне почуття гордості
за свій народ з його

СУДОВА

«чистою криницею» —
українською
піснею.
Т. ПРОКОПЧУК,
керівник вокально
го ансамблю.

На
знімках
час вечорниць.

Під

ХРО Н ІКА

Спокуса
Студент на студента
не
схожий. У одного вільні го
дини це — теж заглиблення
в книги, журнали,
пошуки,
в читальнях, наукові,
куль
турні, інтелектуальні
кон
такти з друзями, у другого
— тільки-но вийшов за сті
ни інституту— починається
зовсім інше життя, дивізом
якого є, на жаль, задоволен
ня сумнівних, навіть негід
них потреб і пристрастей.
Ніхто б не засудив
ба
жання студента 3-го
курсу
РТФ Олександра Марущака
за те, що він вирішив пої
хати у Київ на
рок-фестиваль. Юнака зацікавив
цей
вид мистецтва — ну й хай!
Слід
гадати, що й батьки
не заперечували б і не від
мовили б йому в грошах на
дорогу., Але Олександру ба
чились, у Києві не
тільки
ансамблі, а й красиві
рес
торани, можливість
весело
провести час. А для
цього
потрібні вже не мамині «де
рев’яні рублі», а зелененькі
асигнації, причому багато.
З такими думками, сидячи
в одному з вінницьких
ка
фе, Олександр Марущак до
чекався, поки до нього
не
підсів
якийсь
відвідувач.
З ’явився він, як за велінням
чарівної палочки, бо потім з
розмов виявилось, що й він
задумав їхати у Київ.
Познайомились
досить
швидко.
— Я —- Олександр, а ти?
— Я — Борис...
— Вип’ємо?
—
Вип’ємо.
Цього було досить,
щоб
довіритись
незнайомцю.
Марущака навіть не насто
рожило те, що
Борис Сьо
мій, котрий майже на десять
років старший за нього, ні
де не працює і по суті ні
де постійно не живе,
а
блукає по країні. Зате зра
дів, що той теж виявив ба
жання повеселитися. Правда,
Борис поскаржився на мате
ріальні
труднощі і
запро
понував десь
«розжитися»,
вірніше
вкрасти. Як
це
зробити добре знав досвідче
ний зайда, який уже
встиг
дещо «рознюхати» у Вінниці.
А нанюхано було по вулиці
Свердлова міський
Центр
технічної творчості молоді,
де була відеотехніка.
І ось о 2-й годині
ночі
друзі - застольники направи

лися на «промисел».
Був,
правда, момент, коли Олек
сандр Марущак
завагався,
хотів відмовитись, але «брагельник» Борис Сьомій
г
чав
малювати такі
карії,,
ни життя з великими
гро
шима, такий розкішний роз
гул, що в студента дух за
хопило. і спокуса
перемог
ла здоровий глузд.
А далі напарник забрався
на дах, звідти на
горище,
проламав стелю і проник в
приміщення. Через кватирку
почав передавати все,
що
знаходив; відеокасети, гроші,
різні речі. Знайшов відеомагнітофон, імпортний ком 
п’ютер вартістю п’ять тисяч
карбованців — теж поцупив.
Одним словом, награбували
різного добра на суму бі
льше як 35 тисяч карбован
ців. Де тільки набрали ящи
ків, сумок, щоб усе це схо
вати?
Через кілька годин поїзд
відвозив їх у Київ з награ
бованим.
«От як вдало все
зро
били! — тішились обоє. —
Тепер все продамо і
загу
ляємо на славу»..,
Та^дарма раділи, міліція
засікла надмірну
метушню
двох пасажирів біля вокза
льних камер зберігання, які
виносили якісь ящики,
па
кунки, і знову
повертались
до камер.,.
Одних тільки
відеокасет
по 120 карбованців
кожна,
було виявлено понад 180.
Цими днями обоє
стали
перед судом. Кара не заба
рилася — за крадіжку
в
крупних розмірах Б. В. Сьоміна засуджено до 8 років
позбавлення волі у виправ
но - трудових таборах
по
силеного режиму з конфіс
кацією всього майна.
Сту
дент О. В. Марущак отри
мав 5 років позбавлення во
лі на тих же умовах.
Колектив
радіотехнічного
факультету звернувся до су
ду з
проханням
передати
Олександра на перевихован
ня і виправлення, але про
вина його
дуже велика,
і
суд відмовив.
І. СТАВЧУК.

З а редактора
Л. ШАМІС.

