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Різдв’яний
вечір

Кафедра російської і 
української мов спільно з 
інтернаціональним клу
бом «Голуба планета Зем
ля» провели цей вечір на
передодні Нового року. 
Взяли в ньому участь на
ші та іноземні студенти, 
викладачі інституту. Про
грама була підготовлена з 
допомогою та за участю 
Тамари Леонідівни Бєлої, 
яка часто виступає ініціа
тором, організатором, а то 
й ведучою цих зустрічей, 
що відзначаються сер
дечністю, духом добра і 
дружби.

Не став винятком і різ- 
дв’яний вечір. Тут було 
багато цікавого, веселого, 
приємного для душі і 
серця. Втім, це краще бу
ло б побачити, але для 
тих, хто не бачив, наш

фотокореспондент пропо
нує знімки найістотніших, 
динамічних моментів свя
та. Щиро аплодували при
сутні, наприклад, вико
навцям палестинського 
національного танцю (зні
мок вгорі). Чудові артис 
тичні здібності продемон 
стрував студент з респуб
ліки Малі Усмад Куліба- 
лі в інсценівці «Оголо
шення» (знімок посереди
ні). Був запрошений на 
вечір і майстер оригіна
льного жанру, член Все
союзного клубу фокусни
ків Олександр Су гак 
(знімок внизу).

Л. БАЧЕК, викладач 
кафедри російської та 
української мов.
Фото С. Лісового.

НА ВЧЕНІЙ РАД І
На засіданні вченої ради інституту, яке 

відбулося 27 грудня, розглянуто цілий 
ряд питань, які мають важливе значен
ня в повсякденному житті вузу. Це і 
затвердження рішення про стан матеріа
льно - технічного забезпечення учбового 
процесу та інтенсифікації використання 
навчально - лабораторної бази кафедр, і 
рішення про навчально - методичну ро
боту кафедр суспільних наук у зв’язку з

переходом до вивчення нових учбових 
дисциплін за новими навчальними про
грамами, і затвердження тематики нау
кових досліджень на 1991 р., що фінан
суються за рахунок ФНТРС.

Була І, так би мовити, приємна части
на затверджень і обрань: завідуючого ла
бораторії ЦНДІ «Інфракон» О. ГІ. Ротш- 
тейна обрано за конкурсом на посаду 
професора кафедри АП, кандидата тех
нічних наук В. В. Колодного представ
лено до звання доцента.

Затверджено план розподілу моло
дих спеціалістів випуску 1992 року.

РУХ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ
В ОКОПИНА ТЕМИ ДНЯ

Цей старовинний будинок 
на Пушкінській жартома на
зивають Смольним, цебто, 
штабом революції. Не ціка
вився, хто тут хазяйнував 
раніше, але спадщина ру- 
хівцям припала не найкра
ща. Сліди ветхості просту
пають на потрісканих сті
нах, вижолобленому, ямку
ватому мармурі старезної 
долівки, тисячу раз фарбо
ваних високих дверях. На
віть при великому бажанні 
міськраду не можна запі
дозрити в симпатіях до Ру
ху — виділене службове 
приміщення, без сумнііву,! 
характеризує рівень автори
тету, який має нове утва- 
рення в очах влади.

В холі другого поверху 
розставлені стільці, вийняті, 
либонь, з десятка різних 
гарнітурів — всі вони не 
схожі один на одного, бу
валі в бувальцях, і, мабуть, 
принесені рухівцями та їх
німи прихильниками з влас*- 
них квартир і кухонь. Сті
льці чекають гостей — Кра- 
йоваї рада вирішила влаш
тувати прес * конференцію 
і поговорити про нинішній 
стан своїх справ.

На жаль, журналісти на це 
зібрання не з’явились — не
безпечно, нецікаво, чи уже 
й нема потреби — Рух спи
сано з рахунку бойовитих 
громадських формувань?

Однозначно не відповісти, 
хоча думаю, що тут є всьо
го потроху, і не дивно. Чи
тав на днях у якійсь газе
ті, що після показу з теле
екранів подій на Хрещати
ку за участю народного де
путата Хмари, Рух в очах 
народу втратив усяку при
вабливість і йому тепер кі
нець. Така оптимістична точ
ка зору постійно на слуху, 
вона посилено пропагується 
в усіх офіціозах, але мені 
здається, що це не що інше, 
як спроба видати бажане 
за дійсне. І переконала ме
не в цьому, насамперед, са
ма прес - конференція.

Група молодих людей
вийшла туди прямо * з-під 

меблевого магазину, що по 
вулиці Київській. Вони там, 
виявилось, днюють і но
чують, чекаючи своєї черги 
на стінки й гарнітури. Чер
га, власне, уже підійшла, але 
все, що не привозиться до 
магазину, адресоване інва
лідам війни. Можна поду
мати, що вся Вінниця з од
них інвалідів.

Насправді ж меблі пли

вуть направо і наліво різ
ним підозрілим покупцям.

— Просимо вас — до
поможіть навести порядок.
„ 3 Чим проханням люди 
ишли мимо помпезного хма
рочоса міськради до вбого- 
ГО особняка на Пушкінсь- 
кіи. Отже, шукають помо-

влала Т '  ДЄ ~  офіційна влаАа> а там —  де няппл.
ний Рух. Виявляється, що 
тут не тільки занотовують

гх лпИ’ Щ°б пот,м занести 
і* до реєстру звинувачень 
на адресу партократії, а 
реально, по-діловому ДОПо- 

одразу посилаючи
контп^ ГРУПИ робітничого 
контролю. Те Ж, по СУТІ 
могла б зробити й міськрад 
да, але довір’я до неї не-

рахунку®аМ°ЖНа списУвати з
зневагою ™ М ПачЄ трУГ™ зневагою і тотальним перес-
л дуванням. Слово честі, ме-
™  гмп7НІСТ0ВІ' ооромно 6у-
ФеренШїИ| На Тій ^ ^ к о н ференції І слухати молоду
людину на прізвище «ар-
ман побиту до такої міри,
Що вона майже не бачила
на праве око, і була синя
ВСІМ обличчям. Побили в ПІ
Щанці на автовокзалі за
^продавала рур ськ і в™*

Одначе Чо ~  Не кримінал. 
лімГю46' К0ЛИ викликали мі-
кетах’ ХЛ0ПДІ 8 синіх каш- кетах не стали шукати свід-
вр ’ а за6рали Кармана, за
везли на станцію швидкої
датиМпоо ‘ захоДились скла
дати протоколе про його

не бпол» УЛІГаНСТВ°' ПобоїВ іе подумали знімати На 
Це потрібна віза прокурора 
з візи, ймовірно. не буде до’

н я к и П ІТ р П0КИ не  ЗІЙДУТЬ си-няки. Теж — потворна ус
мішка радянського право
суддя. право

На прес - конференції я 
чув заяву директора се
редньої школи з села Даш- 
ковець Аітинського району 
и. і. Колесника, який бук
вально стогнав від гооя У і 
розпуки -  доведеться^П03-

то к)3 ТИЗамучил^ЛЄзака ту вали

л"памиМИЗаПЄРщ о?КаМИ- НаК"

лумю/ТЄ’ ІД° має власну ДУмку, визнає Рух, співчу
ває  ̂йому, говорить правду 

Нас три таких у райо-' 
ні — Гаврилов —  з Осо- 
- » м  Ткачук -  „  у ,ав, “ „ 

я. іуіи не найгірші ди
ректори. Ткачук, приміром 
створив у школі такий му

зей, що вся область їздить 
дивитися. Але все одно ви
женуть. Думає не так, як 
хочеться начальству.

— Нас обзивають анти- 
радянщиками, націоналіс
тами, сепаратистами, дест
руктивними силами, чорною 
зграєю бандерівців, — го
ворив на прес-конференції 
О. і. Нижник. — Одне сло
во, вішають усіх собак І 
поливають, якою хочете ги
дотою, з усіх ідеологічних 
помийниць. Але ми відки
даємо цю брехню червоного 
буржуйства, новітніх пані-в- 
експлуататорів. які воюють 
тільки і тільки за свої при
вілеї. Заради них вони готові 
і до крайніх заходів. Сьо
годні ти — сепаратист І ан- 
тирадяніцик, а завтра — во
рог, народу. За таким сце
нарієм країна вже жила.

Не дають змоги захища
тись, закрито дорогу в га
зети, на радіо, відмовля
ються виконувати умови 
протокольної угоди, підпи
саної ними ж самими напри
кінці літа. Кажуть, що те
пер це ні до чого. Часи 
помінялись. Тоді партія си
діла в окопах, а сьогодні 
вона з них вийшла І насту
пає по всьому фронту. А в 
наступі, виходить, усі мето
ди дозволені? Переконувати 
можна не тільки словом, а й 
кулаками і чоботом?

Ми не святі і не герої, але 
в окопи нас не загнатит Му
сить же хтось стати поперек 
дороги безчестю І злу.

...Я багато в чому не роз
діляю програмних положень 
Руху, не молюсь на його лі
дерів, але поважаю хороб
рих і безкорисливих. Наш 
спільний дім не такий пре
красний. як ми думали. В 

«ньому багато що треба пе
реробити, або й збудувати 
заново. Це факт незапереч
ний.

Хіба ж розумний госпо
дар битиме домашніх за те. 
що вони зібрались помити 
вікна, аби в хаті стало світ
ліше?

Втім, це, коли господар— 
розумний. А зараз нам усім 
треба цього розумного гос
подаря ще знайти.

І. ВОАОШЕНЮК.

ПОВТОРЮЄМО
ПУБЛІКАЦІЮ

У номері газети за 21 
грудня в матеріалі «За здо
ров’ям — у «Супутник» з 
вини верстальника друкарні 
і чергового редакції допу
щено перекручення в текс
ті (загон рядків). У зв’язку 
з цим частину публікації 
друкуємо повторно.

За здоров'ям—  
У „Супутник"

НЄОЗДОров- чий заклад у дальньому від 
інституту гуртожитку № З 
ще й входом з подвір’я Не 
відразу й відшукаєш. * За
те, коли туди потрапиш — 
Від душі дякуєш і керівни
цтву інституту, і профспіл
ці, і медичним працівникам 
за цей прекрасний «депар
тамент» здоров’я.

З перших кроків бачиш, 
ЩО це не просто рядо
вий здоровпункт чи мед- 
профілакторій, яких бага
то на підприємствах, в уч
бових закладах. Бо тут не 
тільки надають профілактич
ну допомогу, а прагнуть 
влити пацієнтам нові стру
мені сили, свіжості і гар
ного самопочуття, що в 
кінцевому результаті і є 
здоров’ям. І хоч у невелич
кого колективу цього зак
ладу нема визначних ме
дичних світил, своїх Федо- 
рових, чазових, він свою 
справу робить сумлінно і 
кваліфіковано. Усюди йде 
наполеглива, поглиблена 
робота. Ось в залі ліку
вальної Фізкультури паціє
нтка виконує ‘ комплекс 
вправ, який сприяє поліп
шенню серцево - судинної 
діяльності, в іншому кабі
неті хворий одержує пара- 
Фінно - озокеритове ліку
вання, ще в інших йдуть 
інгаляційні процедури, тру
дяться масажист, гінеколог, 
в спеціальній кімнаті від
відувачі через соломинку 
смокчуть коктейлі з цілю
щих трав.

За кількістю різної ме
дичної техніки І ПОСЛУГ 
«Супутник» — лікувальний 
не поступиться міським по
ліклінікам. Електросон, ла
зерна установка, ванна для 
підводних процедур — це 
далеко не повний перелік 
всього того, чим оснащений 
санатооій - профілакторій 
тюлітеху.

Треба віддати належне 
головлікарю, ветерану Ве
ликої Вітчизняної війни 
Павлу Полікарповичу Кобі, 
який день за днем, почавши 
з кількох приміщень на 
першому поверсі гуртожит
ку, відвойовував «життє
вий простір», штатні оди
ниці, кошти, обладнання і 
на сьогодні разом з коле
гами господарює вже на 
трьох поверхах, ще й ок
рему їдальню обладнав не
подалік.

А ось який «Супутник» 
для, так би мовити, душі. 
Милують око просторі, доб
ре обладнані спальні кім
нати на 2—3 місця. Кили
мові доріжки, картини, при
вабливий інтер’єр коридо
рів, холів, затишок і ти
ша, все це настроює на 
приємний відпочинок, на 
бесіду, спілкування.

Звісно, у працівників са
наторію - профілакторію є 
й чимало проблем (наша 
газета вже писала про них), 
але у кого і коли їх не бу
ло? Важливо те, що медпер
сонал їх переборює, нама
гається високо тримати 
марку здравниці Вінниць
кого політехнічного інсти
туту.

І тримає. ІІро це свідчить 
призове місце, завойоване 
«Супутником» серед спо
ріднених санаторіїв - профі
лакторіїв країни.

Отже, не гайтеся, друзі! 
Двері «Супутника» відчи
нені для всіхі

Л. НОВІНСЬКИЙ.



■

2 стор, «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»1 4 січня 1991 року.

Біля нашого інституту, 
мабуть, один пустир і за
лишився незабудованим. 
Це в прямокутнику між 
їдальнею, вулицями Василя 
Порика, Артоболевського, 

стадіоном «Олімп». Правда, 
він ніколи по-справжньому 
пустим не буває. На кількох 
площадках зранку до вечо
ра тут змагаються юні лю
бителі футболу або хокею. 
Але що то за площадки, ко
ли навіть після маленького 
дощу на них довго стоять 
баюри води. А вітер, заві
рюхи взимку! Не кожному 
до смаку займатися спортом 
в таких умовах.

Інша справа, коли тут 
виросте будова, зображена 
на макеті. Керівництво ін
ституту, маючи на меті ство- 
рити найкращі умови для 
фізичного розвитку студен

тів, дальшого удосконалення 
роботи кафедри фізвихован- 
ня, пішло на значні витрати 
(понад 3 мільйони карбо
ванців) і вирішило розпоча
ти спорудження великого 
спортивного корпусу.

Що ж. собою являтиме ця 
будова, яку запроектували 
харківські митці з Українсь
кого філіалу «Діпровуз»?

Варто сказати, що одних 
тільки спортзалів буде до 
десятка, у тому числі, один 
розміром 42 на 24 метри. Це 
— маленький стадіон під да
хом, де можна буде грати в 
міні-футбол, волейбол, бас
кетбол.

Ще п’ять не на багато 
менших універсальних залів 
призначено для змагань зі 
спортивної гімнастики (ок
ремо для дівчат і юнаків), 
боротьби, боксу, важкої ат

летики * тощо.
Не обійдені увагою при

хильники водних видів спор
ту. Плавальний басейн роз
мірами 25 на 16 метрів з 
вісьмома доріжками дозво
лить провадити різні зма
гання і тренування.

Проектом також передба
чені критий легкоатлетичний 
манеж з прямою стометро
вою біговою доріжкою, ме- 
дико - відновлювальний 
центр з лікувально - профі
лактичним кабінетом, масаж
ною та банею сухої пари. 
Тут же розміститься кафедра 
фізвиховання.

Протягом дня новий спо
рткомплекс, будівництво яко
го намічено завершити в 
1993 році, зможе приймати 
по 1500— 1600 студентів.

А. НОВІНСЬКИЙ.

ВИРУЧИТЬ УКРІНФОРМ
Йкщо у вас в умовах ра

дикальної економічної ре
форми виникнуть складнос
ті в тлумаченні того чи ін
шого питання, якщо ви хо
чете дізнатись про окремі 
тонкощі ведення маркетингу, 
організації бартерної угоди, 
розповсюдження акцій чи
володіння ними;

якщо ви захочете мати 
кваліфіковану юридичну кон
сультацію з тем: право і 
економіка, право І праця, 
право І мораль, правовий 
статус того чи Іншого доку
мента, який виходить з ва
шого підприємства чи орга
нізації;

якщо ви відчуваєте склад
ності при переведенні ва
шого діловодства на україн
ську мову і хочете мати 
зразки ділових документів-

протоколів, угод, листів до 
партнерів, перекладу пас
портів новоГ продукції і т. 

•ін., *і знову ж таки відпо
відні не тільки мовні, а й 
юридичні коментарі до них,—

вам зможе стати у приго
ді вісник «Світ ділової лю
дини», який видає Україн
ське інформаційне агенство 
(Укрінформ).

До співробітництва у віс
нику залучено провідних 
вчених академічних і галузе
вих інститутів — економіс
тів. юристів, мовознавців, 
відомих фахівців І органі
заторів виробництва, пора
ди і рекомендації яких бу
дуть авторитетними й ко
рисними для вас. Передплат
ники вісника, до речі, бу
дуть користуватись послуга
ми рубрики «Відповідаємо на

ваші запитання».
За окрему плату поширю

ватиметься реклама на нову 
продукцію, нову технологію, 
винаходи і раціоналізаторсь
кі пропозиції, про збут над
нормативних запасів сирови
ни І матеріалів.

Вісник «Світ ділової лю
дини» виходитиме раз на 
місяць обсягом 1,5 друко
ваного аркуша українською 
і російською мовами. Пе
редплатна ціна — 180 кар
бованців на рік. Ціна рек
лами — 200 карбованців за 
машинописну сторінку.

Укрінформ видає також 
«Список керівників держав
них, партійних, громадських 
організацій І установ Україн
ської РСР» українською та 
російською мовами. Перед
платна ціна — 70 крб.

Х ОДЯТЬ чутки, що Юрій 
Гагарін не загинув під 

час аварїт літака, за цією 
версією, на одному з при
йомів між ним І Брежнєвим 
нібито виник якийсь конф
лікт: от, мовляв. Гагарін і 
виплеснув «дорогому Лео
ніду Іллічу» в обличчя бо
кал шампанського, а той 
його за це запроторив до 
«психушки»,..

Прихильники іншої версії 
доводять, що нашого пе|>- 
шого космонавта забрали з 
собою «пришельц!» на якусь 
планету. Та й у пресі неод
норазово цитувалися вис
ловлювання знаменитої бол
гарської провидиці Ванги 
про те, що вона «бачить» 
Гагаріна.

Коментуючи такі чутки, 
твердження, один з авторів 
«Висновку» про причини й 
обставини згаданої авіака
тастрофи С. Білоцерківсь
кий пише в популярному 
виданні «Совершенно сек
ретно» (№ 8. 1990 р.):

«Все це вигадка від по
чатку до кінця: на жаль,
Ю. О. Гагарін загинув 27 
березня 1968 року, і це — 
встановлений факт. Але чут

ки не стихають... Річ у тім, 
що років десять тому в Мо
скві справді з ’явилась лю
дина, яка видавала себе за 
Гагаріна. Я про неї дізнав
ся від космонавта Бориса 
Валентиновича Волинова, 
якому цей чоловік якось за-
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телефонував: «Привіт, Бо
бе!..». Голос І справді був 
дуя0 подібний до таврійсь
кого. І не тільки голос, а й 
манера говорити.

Зовні цей чоловік був 
зовсім не схожий на Гага
ріна, але не знічувався, не 
ховався, навпаки — праг
нув зустрітися з космонав
тами, бував там, де міг по
бачити їх, або щось дізна
тись про космонавтику. На
приклад. він заходив до ре

дакції космонавтики видав
ництва «Молодая гвардія», 
де тоді саме готувалась до 
друку моя книжка «Диплом 
Гагаріна». Версія в нього бу
ла така: він — Гагарін, який 
врятувався, катапультував
шись, лежав непритомний, 
його підібрали, навіщось 
зробили пластичну операцію 
обличчя.

Наскільки пам’ятаю, дех
то з космонавтів І людей, 
котрі добре знали Юрія 
Олексійовича, зустрічалися з 
цим чоловіком, але Гагаріна 
в ньому не впізнали. Втім, 
для нас у цьому ніколи не 
було питання.

Потім він щез. Розпові
дали, що цей чоловік, лже- 
Гагарін, перебував на обліж
ку в психлікарні. Можливо, 
видавати себе за Гагаріна 
було його нав’язливою 
Ідеєю, решту ж —  голос, 
міміку, досить широкі знан
ня з космонавтики — він 
цілком міг набути посиле
ною підготовкою. В меди
цині такі випадки _
домі.

«Літературна Україна»
від 20 грудня 1990 ро
ку.

Початок в номерах 33, 34, 
35, 36, 38, 39, 40, 41, 42.

Забрудненість повітря ви
кидами заводу «Криворіж- 
сталь» в сотні разів пере
вищує допустимі норми. 
Коли одного дня викиди за
воду фірми «Дофаско» тро
хи перевищили допустиму 
норму, його негайно рішен
ням муніципальної ради 
міста Гамільтона було за
крито. Знову він запрацю
вав тільки після встанов
лення причин збільшення 
викидів понад норму та їх 
усунення.

На завод «Криворіж- 
сталь» в білій сорочці вза
галі неможливо іти — поки 
дійдеш від прохідної до 
свого цеху, комірець стане 
таким, що за його вигляд 
буде незручно перед коле
гами. Чотири години я хо
див по цехах заводу фірми 
«Дофаско» в білій сорочці, 
починаючи з конверторного, 
вздовж прокатного, потім 

цеху цинкування сталевої 
стрічки, потім науково - дос
лідних лабораторій по вив
ченню всіх процесів мета
лургійного виробництва, по
тім кабінетів адміністрації, 
і яким же було моє здиву
вання, коли ввечері, ски
нувши сорочку, я побачив 
майже свіжий комірець.

Взагалі чистота в цехах, 
відсутність пилу в повітрі 
мене здивували, але, між 
іншим, досягається це до
сить просто — всі доріжки 
вздовж технологічного ус
таткування підняті над під
логою, зроблені із решіток, 
все устаткування працює в 
атмосфері водяних бризок, 
а водяна пара, що утво
рюється, витягується по
тужними вентиляторами, роз
міщеними безпосередньо 
над обладнанням і конден
сується у спеціальних ба
сейнах.

І ще одна відміна: всі
процеси на заводі фірми 
«Дофаско» управляються 
комп’ютерами, які одер
жують відповідні сигнали 
контролю від датчиків. Роль 
оператора, скажімо, прокат
ного стану, або конвертора 
зводиться до нагляду за 
роботою комп’ютерів сис
теми керування, на дисп
леях яких відображаються 
і в графічній формі, і в 
цифровій всі фази техноло
гічного процесу. До речі, 
цих фаз стільки, що | сталь, 
і прокат, І стрічка виходять 
по всіх параметрах високої 
якості.

Я бачив, як автомат ав
тогеном вирізає ділянку, 
де концентрація вуглецю на

долю процента була біль
шою допустимої, і як дру
гий автомат в іншому це
ху шматував летючими но
жицями ділянку смуги, на 
якій було відхилення на до
лю міліметра від норми по 
товщині, а потім зварював 
кінці і прокатував до необ
хідної товщини шов.

В науково - дослідних 
лабораторіях і конструк
торських бюро заводу фір
ми «Дофаско» розробля
ються нові технологічні 
процеси, обладнання та 
комп’ютерні системи І ал
горитми керування для них. 
Вчені з університетів зап
рошуються на основі кон
трактів тільки для консуль
тацій. Навіть якщо автор 
технологічної ідеї — профе
сор з університету, саму 
технологію, за його допомо
гою розробляє фірма. Об
ладнання та комп’ютерні 
системи науково - дослід
них лабораторій фірми — 
це останнє слово науки та 
техніки.

Оклад кваліфікованого ін
женера заводу фірми «До
фаско» 40—45 тисяч дола
рів, робітника — 25—35 ти
сяч.

Дуже сподобалась мені 
система харчування в це
хах заводу. Не побачив я

характерних для заводу 
«Криворіжсталь» похмурих 
цехових їдалень з брудними 
стільцями та долівкою. Тут 
я побачив ряди автоматів 
під склом, до яких підве
дено конвейєри. На кож
ному конвейєрі різні стра
ви — гарячі і холодні у 
великому асортименті — 
кидаєш у відповідний авто
мат певну кількість монет 
(розмін теж автоматний) і 
цей автомат видає тобі від
повідну страву чи напій, 
їдять усі, стоячи біля полі
рованих столиків. Навколо 
— чистота і ніяких черг.

Завод фірми «Дофаско» 
використовує тільки без
перервну розливку сталі — 
спосіб, розроблений нашими 
вченими, але на наших за
водах його не побачиш. І 
це дуже дивно, тому, що ви
года від впровадження цьо
го способу величезна. Адже 
сталь, зварена в конверто
рі, розливається одразу в 
профільну форму і, як ті
льки затвердіє, поступає в 
прокатний стан без додат
кового транспортування сля
бів чи блюмсів на плат
формах, складування та пі
дігрівання перед прокаткою, 
як це має місце, наприк
лад, на «Криворіжсталі». Ці 
зайві технологічні операції, 
характерні для наших заво
дів, призводять до збіль
шення майже на 40 про
центів споживання елект
ричної енергії І потребують 
в 5— 10 разів більше площі. 
Тому, виходячи з масштабів 
розвитку на Україні мета
лургії, можна стверджува
ти, що реконструкція мета
лургійних заводів з вико
ристанням конверторів за
мість мартенів та безперер

вної розливки сталі дасть 
таку економію електроенер
гії, що Україні не потрібно 
буде будувати нових елект- 
ростанцій, а електроенергії 
тих, що є, вистачить і для 
нас, І для продажу за кор
дони республіки на валюту.

Після оглядин металур
гійного заводу відвіз мене 
професор Вінницький до 
Михайла Бучека, який про
живає у Гамільтоні і який 
погодився с̂початку відвез
ти мене до знаменитого Ні- 
агарського водоспаду, нада
ти притулок на ніч, а вранці 
відвезти до Торонто.

Оскільки до Ніагарського 
водоспаду їхати з Гамільто- 
ну хвилин сорок, а вже 
вечоріло, то Михайло Бу- 
чек разом зі своїм прия
телем, власником пекарні, 
вирішили везти мене до во
доспаду, не гаючи часу.

Хвилин через п’ятдесят я 
вже стояв, як і багато ін
ших спостерігачів, зачаро
ваний дивовижною красою. 
Я раніше бачив це на те
леекрані в «Клубі кіноман- 
дрівників» і на особливе вра
ження не розраховував. Але 
виявилось, що одна справа 
бачити на телеекрані, і зов
сім Інша, коли це диво пе
ред тобою, і ти бачиш його 
своїми очима.

По дорозі до Гамільтону 
ми повечеряли в якомусь 
ресторані, де мене здиву
вали величезні акваріуми з 
різнокаліберною рибою та 
раками. І лише, коли я по
бачив, як по замовленню 
відвідувача із цього акварі
уму виловили рибу І понесли 
на кухню, то зрозумів, що 
роль акваріуму не тільки 
декоративна.

Ночував я у Михайла Бу

чека, у якого, до речі, в 
цей час гостювала також 
сестра із Харкова, але вис
тачило місця всім, тому що 
будинок у нього триповер
ховий, і я сам зайняв весь 
третій поверх.

ДЕНЬ СЬОМИЙ.
Вранці — це була субота 

— після сніданку повіз ме
не Михайло Бучек до То
ронто, де за домовленістю 
чекав інженер Березовсь- 
кий, щоб везти на атомну 
електростанцію в Дарлінг- 
тон, розташований теж 
приблизно за сто кіломет
рів від Торонто. Для орієн
тації скажу, що Ватерлоо, 
Гамільтон і Дарлінгтон ле
жать в вершинах трикутни
ка, центром якого є Торон
то.

В Торонто Михайло Бу
чек трохи заблудився в роз
маїтті вулиць з приватними 
будинками, тому ми спізни
лися хвилин на тридцять. 
Інженер Березовський, тро
хи нервуючи, чекав нас уже 
за кермом свого автомобіля. 
Нервувати було чого, адже 
він домовився на атомній 
електростанції на десяту го
дину, а в Канаді запізнюва- 
тися не можна.

Не заходячи до будинку 
Березовського, я подякував 
Бучеку за гостинність, пе
ресів у автомобіль до Бе
резовського і ми відразу з 
місця набрали таку швид
кість, що, як кажуть, «аж ку
рява знялася».

(Далі буде).
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