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АТМОСФЕРІ ВІДВЕРТОСТІ

17 січня в актовому залі
Інституту відбулася
зустріч
виборців з народним депута
том УРСР, ректором
ВПІ
Б. І. Мокіним. Пройшла вона,
треба сказати зразу, в ат
мосфері цілковитої
відвер
тості й повного взаєморозу
міння між виборцями і їхнім
обранцем, що слугує ще од
ним доказом того, що антимокінські публікації в облас
ній газеті «Вінницька прав
да» є не чим іншим, як спе
ціальним замовленням кома
ндирів партапарату
проти
народного депутата,
котрий
посмів думати не так, як їм
хочеться, і діяти
на основі
демократичних засад.
Зустріч 17 січня ще
раз
засвідчила, що Б. І.
Мокін
користується
абсолютним
довір’ям І підтримкою
ви
борців, хоча він ніде ні в чо
му
не поступився
своїми

переконаннями, своїм
не
прийняттям будь-яких
по
рушень конституції і демок
ратії.,
,Яке
ставлення
депутата,
скажімо, до союзного
до
говору?
Підписувати його в ниніш
ній редакції не можна. Б. і.
М окін стоїть на
позиціях
конфедерації, тобто,
спів
дружності вільних держав, а
не федерації, де Президент
може одним указом відміня
ти все те, що не подобаєть
ся йому особисто.
Щодо подій у Литві,
то
Б. і. Мокін^вважає їх спро
бою вчинити державний пе
реворот. Оголосивши
себе
владою і віддавши
накази
генералам, які їх охоче ви
конують, Рада національного
порятунку під шум подій у
Перській затоці влаштовува
ла своєрідну репетицію
—

ПРОДОВЖУЄМО

ПОРУШЕНУ

якою буде на це реакція народу?
Тим часом, в Конституції
записано, що армія повинна
захищати країну від нападу
ззовні. Отже, якщо ми виз
наємо. що Литва — ч астка
СРСР, то посилати туди вій
ська не можна,, а якщо
ж
послали, то це вже окупація
іншої, не нашої
держави.
Такою мусить були елемен
тарна логіка.
В обласній газеті
гостро
критикувалась реакція Б. І.
Мокіна на арешт в
парла
менті народного
депутата
С. Хмари — М окін, мовляв,
не виправдав довір’я вибор
ців, покинувши зал під час
голосування з цього приво
ду. На думку одного з ав
торів «Вінницької правди»,
В. Совка, це було не по со
вісті. По «совісті» було
б,
аби Б. і. Мокін повівся
не

ТЕМУ

СТУДЕНТСЬКІ
ПРІОРИТЕТИ
У минулому номері нашої
багатотиражки були
опуб
ліковані дані анкетного опи
тування студентів 1—4 кур
сів про студентські
інтере
си. Як відомо, на перше міс
це учасники опитування пос
тавили проблеми
статевого
виховання — 82% , а на ос
таннє — патріотичне
вихо
вання — 11%.
Такі, скажемо несподівані,
результати викликали неод
нозначне реагування і
роз
думи.
Ось як цю проблему ба
чить один з
організаторів
опитування працівник лабо
раторії
соціальних дослід
жень М. Синельних.
Партійне бюро факультету
кафедр суспільно - політич
них і гуманітарних наук, яке
очолює Л. М. Ігнатов, проя
вило зацікавленість і надає
постійну допомогу студентам
у підвищенні їх
політично
го, гуманітарного і культур
ного світогляду. Саме тому
працівники лабораторії
со
ціологічних досліджень вирі
шили вивчити
громадську
думку студентської
молоді
про ї ї духовні запити.
На
сторінках анкет своїми дум
ками поділилися 868 юнаків
і дівчат, тобто, кожний шос
тий студент,
який
навча
ється на стаціонарі.
Які ж проблеми в найбіль
шій мірі цікавлять нашу мо
лодь на цьому етапі ї ї жит
тя?
Ви вже знаєте — на пер
ше місце з числа 18 запитань
анкети вийшла проблема ста
тевого виховання. На нашу
думку, це не випадковість, а
закономірне явище. Питання
дуже важливе, адже від рів
ня статевого виховання під
ростаючого молодого
поко
ління
залежить
стійкість

шлюбу, а значить І міцність
сім’ї. Є офіційна статистика,
яка свідчить, що
кожного
року в нашій країні реєстру
ється близько 3
мільйонів
шлюбів і в той же час по
рушується від 900 до 945 ти
сяч справ про
розлучення.
Тільки в нашій
республіці
щороку розпадається
180
тисяч сімей. Це вже траге
дія. Скільки ж це
скаліче
них доль, дітей - безбатчен
ків!
За визначенням соціологів
однією з найсерйозніших при"
чин такого кризового
стану
в сімейному житті є
вкрай
незадовільна підготовка мо
лоді до подружнього
життя
і виконання батьківських обо
в’язків. Отож, якщо
молоді
люди прагнуть одержати бі
льше Інформації з цієї про
блеми, то ї ї слід дати.
У
місті є чимало добре
під
готовлених спеціалістів І їх
необхідно запрошувати
на
зустрічі із студентами.
Доводиться чути різні дум
ки про суспільно - політич
ні науки. Мовляв, чи треба
їх вивчати. Тим часом,
як
свідчить анкетування,
пере
важна більшість
студентів
проявляє інтерес І
прагне
отримати більше знань
з
міжнародної політики,
еко
номіки. національних
пи
тань. Вловивши ці прагнення,
вчені ради кафедр суспільнополітичних І
гуманітарних
наук в значній мірі перебу
довують свою роботу — во
ни переробили учбові
про
грами, тісно пов’язавши
їх
з вимогами дня. За кожним
факультетом закріплені гру
пи викладачів по напрямках,
які найбільше цікавлять сту
дентів. Добре реагують
на
духовні запити молоді на фа
культеті автоматики І мікро-

електроніки. У грудні мину
лого року там був проведе
ний «Круглий стіл»
еконо
містів. На зустріч зі студен
тами прийшли викладачі ка
федр політекономії і еконо
міки промисловості та орга“
нізації виробництва товари
ші Радомисельський М ., Ц
Ігнатов Л. М.,
Стовбчатий
Л. В,, Смалій В. Е., Білокур
П. К. Вечір на тему «Ринок і
ми» пройшов в активній дис
кусії.
Така ж зустріч відбулася на
РТФ, однак з ’явилося дуже
мало студентів.
Щодня на кафедрах
чер
гують викладачі, які можуть
да™ студентам кваліфікова
ні відповіді з того чи іншого
питання.,
Користуючись
нагодою,
керівництво факультету
СП
і ГН повідомляє, що викла
дацький склад у
будь-який
час готовий провести зустріч
з студентами по тій чи іншій
проблемі, варто тільки
на
правити заявку.

зробив і Григор’єв, а
той РОЗРОБЛЕНО
відповів йому ударом ноги в
НАУКОВЦЯМИ ВПІ
пахвину.
Саме ці кадри, до
речі,
вилучені з фільму, який де
так, як підказувала совість. монструвався на екранах те
лебачення.
Звикнувши все життя
гово
Втім, усі Ці свідчення по
рити й писати лише за вка дані прокуророві республіки
зівкою начальства (В. Сов Потебеньку. Природньо, що
заду
ко — колишній голова тепе- вони сильно псують
Як відомо, для будівницт
над
радіокомітету
і
редактор маний сценарій суду
пот
Хмарою. Чи не тому,
що ва капітальних споруд
«Вінницької правди»),
він
на
бракує відповідного
мате рібні міцні фундаменти,
хотів би, щоб за тим
же ріалу, вирішено було
вда які витрачається велика кіль
принципом бездумного
по- тись до вкрай непопулярного кість цементу, металевої ар
матури та інших матеріалів.
слушанія діяли і народні де арешту лідера студентського
над
голодування
в
К иєві О. До^- Суть нового методу,
путати. а якщо не діють, то
нія, хоча сам Л.
Кравчук яким активно працюють на
— геть їх!
привселюдно пообіцяв,
що уковці І спеціалісти інженер
Б. І. Мокін доповів, що з ніхто з учасників голодівки но - будівельнго факультету
що
арештом С. Хмари не може арештований не буде? Скла ВПІ, полягає в тому,
котлован під фундамент не
погодитись і донині.
З ’яви
витрам
лись нові докази провокацій дається враженя, що Хмарі розробляється, а
й бовується на необхідну гли
ної поведінки міліцейського хочуть Інкримінувати ще
полковника Григор’єва в під організацію цієї акції,
аби бину за допомогою спеціа
льної штанги трамбовки, яка
земному переході на Хре тільки посадити в тюрму.
має форму і розміри фунда
щатику. Є свідки, котрі ба
Б. і. М окін відповів на ці менту. Грунт під ним
нас
чили, як Хмара двічі
пре
д ’являв йому свої докумен лу низку запитань про свою тільки ущільнюється, що мо
же витримати дуже
великі
ти, прохаючи, щоб те саме депутатську діяльність.
вертикальні і горизонтальні
навантаження.
Спеціалістами ряду кафедр
факультету був
проведений
комплекс науково - дослідних
і експериментальних
робіт
на
будівельних
об’єктах
тресту
«Вінницяпромбуд».
Згадані котловани були
ви
користані на спорудженні ди
тячого садка на 320 місць,
двох середніх шкіл, допо
міжного корпусу ВІННИЦЬКО
ГО молочного заводу. Ефект
перевищив сподівання
—
зекономлено 1916 тонн це
менту, 486 тонн металопро
кату, економічний
ефект
перевищив мільйон
карбо
ванців.
Ці та інші обставини
зу
мовили великий інтерес
до
методу з боку науковців
і
будівельників ь практиків не
тільки нашої області, а
й
всієї країни. А
своєрідним
центром його
пропаганди
став наш інститут. Минулої
п ятниці сюди на
обласну
науково - технічну
конфе
ренцію «Вивчення передово
го досвіду в
капітальному
будівництві» прибули наукові
працівники, керівники і го
ловні спеціалісти
будівель
них організацій Вінницької,
Хмельницької
областей,
гості з Москви, Києва, Твері. Було заслухано
близько
50 повідомлень.
Учасники
конференції оглянули
вис
тавку виробів, нових
буді
вельних матеріалів і облад
нання.

НЕЗВИЧНІШІ
КОТЛОВИНИ

А. НОВІНСЬКИЙ.
Результати
анкетування
стали предметом обговорен
ня
і на ректораті. Визнано
недостатньою роботу
гро
мадських і культосвітніх зак
ладів по естетичному, куль
турному, патріотичному
ви
хованню, організації цікавих
форм дозвілля. Виходячи з
того, ЩО студенти надають
перевагу лекційним
формам
культурно - масової роботи,
рекомендовано створити
на
факультетах лекторії, орга
нізувати цикли лекцій
на
популярні ДЛЯ МОЛОДІ теми,
удосконалити проведення дис
путів, круглих столів, вечо
рів запитань і відповідей, ві
дійшовши від казенщини й
сірості.

ОБРА ЩЕНИЕ
АДРЕСОВАНО ИРАКСКОМУ НАРОДУ
И ИРАКСКОМУ ПРЕЗИДЕНТУ, ПРЕЗИ
ДЕНТУ США ДЖ.
БУШУ, СОВЕТСКОМУ НАРОДУ, ООН.
Мьі, иностранньїе студенту,
обучающиеся в г. Виннице, вьіражаем наше соболезнование и сочувствие в связи с собьітиями, происходящими в арабском регионе. Мьі осудили агрессию Ирака и бу
дем дальше осуждать зту варварскую акцию против мирного народа,
которьій
имеет свою территорию, цивилизацию и
историю.
В то же время осуждаем также
аме-

риканское вмешательство в арабский регион.
Мьі обращаемся к иракскому
народу,
иракской армии решить зтот
конфликт
мирньїм путем без жертв и потерь. Об
ращаемся также к Организации Обьединенньіх Наций, лично к президенту Дж. Бушу, к нашим друзьям в Советском Сою
зе с надеждой поддержать наше Обращение ради того, чтобьі избежать катастро
фу в регионе.

Принято на собрании Координационного Совета Ассоциации иностранньїх
студентов г. Винницм.
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ЗНАЙОМТЕСЬ: НАШ ДІЛЬНИЧНИМ
П. М АРУЩ АК
А якщо за всіма

пра
ре
Ми
Лей
тенант. 31-й рік. Одруже
ний. Народився в
селі

Поч&ток у номерах 33, 34, який збирає по фермах ді вилами паспортного
35, 38, 38, 39, 40, 41, 42, тей вранці до школи, а вве жиму, то — Петро
чері розвозить по домівках. хайлович Марущак.
43, 2, 3.

Коли ми доїхали і
лягли
спати я ще довго розмірко
вував над нашою дискусією,
і мені нелегко було перебо
роти своє, вбите в
голову
шшою газетною та
радюпродукцією, досить зневаж
ливе ставлення до Вячесла*ва Чорновола, яке до того ж
підживлювалось на
першій
сесії Верховної Ради УРСР
його якимись хлопчачими на
скоками на мікрофон у залі.
І хоч ми на цьому вечорі
з Чорноволом лише
приві
талися на відстані
кивком
голови (а до цього у
Вер
ховній Раді УРСР навіть не
здоровались при зустрічі), я
зрозумів, що зневаги в моє
му ставленні до нього біль
ше не буде, що він дійсно
заслуговує на повагу і що до
його слів слід прислухатися
й аналізувати їх, а не від
кидати лише тому, що
в
нього задерикувата
манера
їх висловлювати.

ДЕНЬ

ВОСЬМИЙ.

У неділю вранці повіз ме
не Іван Вінницький
знайо
митись з фермами і ферме
рами. Від’їхали ми з Ватер
лоо кілометрів 70 — в цьо
му радіусі ферми невеликі,
в основному, молочні, Були
ми на фермі, на луках якої
паслось 50 кррів — землі у
цього фермера, як виявилось,
25 гектарів. У дворі стояла
одна силосна башта. ВІдвЬ
дали і ферму, де
побачили
сто корів, і, як
виявилось,
мав той фермер 50 гектарів
землі та дві силосні башти,
А на одній фермі, крім двох
легкових автомобілів, нічого
не було, і, як виявилось, свої
25 гектарів фермерша,
син
якої вчиться в університеті,
і не хоче повертатись
до
землі, здала в оренду сусі
ду - фермеру, і на орендну
плату сама живе і
сина
вчить. До сусіди ми не заї
жджали, але, судячи потому,
що у нього паслось 150 ко
рів і у дворі височіли
три
силосні башти, мав він
ра
зом з орендою 75 гектарів
землі.
Цікаво, що на всіх
фер*мах надої на корову однако
ві — вісім - дев’ять
тисяч
літрів молока на рік.
Якщо
згадати, що в
середньому
наші колгоспні корови
на
Україні дають
три
тисячі
літрів, а найкращі —
п’ять
тисяч, то ця арифметика не
на користь колгоспного спо
собу господарювання.
Одна із ферм, на якій ми
побували, продається.
На
цій фермі є два великих бу
динки, >одна силосна башта,
50 корів, 25 гектарів
зем>лі, різна сільськогосподарська
техніка — все це
коштує
один мільйон доларів. Бать^ки вмерли, а чотири
сини,
щоб всім дісталось в спад
щину
порівну,
вирішили
ферму продати і
поділити
гроші. Покупець уже є, то
му один з синів готує фер
му до продажу. Йому дуже
сумно, він би працював фер
мером. хоч зараз працює в
місті на заводі Форда,
але
у нього поки що немає та
ких грошей, щоб
сплатити
трьом братам їх частку спад"
щини.
Дороги, що з ’єднують фер
ми між собою і виходять до
автостради, насипані з дріб
ного щебеню, без асфальту
— і воду не затримують,
і
дешеві. В який завгодно дощ
ними спокійно їдуть
авто
мобілі. Зустріли ми автобус,

І ще одна деталь мені впала
у вічі — на кожній фермі є
критий басейн від п’яти до
двадцяти метрів в довжину
та півтора'-два в глибину.
Після огляду ферм ми по
їхали до Торонто.
Професор Вінницький
на
поліг на тому, щоб ми зай
шли до церкви, де
прави
лась служба, Мене це
не
цікавило, але мусив погоди
тись. Церква греко като
лицька,
українська,
стіни
вкриті красивим
розписом.
Людей було багато, ми ста
ли в кінці зали біля дверей.
Іван молився, я спостерігав
за тим, хто як
молиться.
Ніяких струн в моїй
душі
молитва не викликала. , Піс
ля закінчення служби
ми
знову «зчепилися» з профе
сором Вінницьким, на цей
раз на релігійному
грунті.
Він звинуватив мене в то
му що я намагаюся не йти
д о ’ церкви із-за побоювань
відступитись від комуністич
них догм ЩОДО релігії, якими
я просякнутий до мозку кіс
ток. У свою чергу Я висло
вив здивування з того,
що
він — професор, вірить в те,
ЩО бог створив людину
У
вигляді своєї копії, ЩО лю
дина у муках життя повинна
заслужити право на безсмер
тя в раю, що бог, якщо
він
є, може «списати» усі гріхи,
навіть
смертні, скоєні про
тягом багатьох років життя,
якщо на старості грішник бу
де ревно молитись.
Вінницький зауважив,
що
мій атеїзм — це найпримітивніша форма релігії.
Так
ми пікірувались хвилин п’ят
надцять, залишившись кожен
при своїй думці.
Після обіду у нас
знову
виникла дискусія з
профе
сором та його дочкою.
В
газеті «Торонто Стар» поя
вилась стаття, в
якій по^відомлялось, що 1-го жовтня
у Київ ввійшли танки, однак
кореспондент за вірогідність
інформації не ручався.
Я
заявив, що цього бути
не
може, ’ що це вигадки,
що
поки Горбачов є президен
том, танки для наведення по
рядку в столицях республік
використовуватись не
бу
дуть, тим більш, що
для
прийняття
такого рішення
потрібна ще й згода респуб
ліканського парламенту.
А
наш український парламент
такої згоди не дасть. На за
питання Вінницького, на чо
му базується моя впевненість
щодо Горбачова, я пояснив
так: Горбачов дуже
багато
зробив для розвитку демо
кратії в країні, йому
пові
рив народ, повірив Захід —
введення танків у Київ для
наведення порядку в
одну
мить зруйнувало б усе
те,
що він побудував, тому він
на це не піде, тим більш, що
Київ — це не Карабах, си
туація в місті цілком контро
люється міліцією...
Після обіду Оксана
Він
ницька години півтори
во
зила мене на своєму
авто
мобілі по Торонто, знайоми
ла з найбільш
визначними
місцями. Викликала подив у
мене китайська вулиця — на
ній я не побачив
жодного
європейського
обличчя,
справді, одні китайці,
які
використовували
проїжджу
частину, як тротуар, а тому
автомобілі по ній їхали
зі
швидкістю черепахи. І жод*
ного поліцейського.

Далі

буде.

Кібличі

Гайсинського

райо

ну.
Після
десятирічки
скінчив і профтехучилище
(тракторист - машиніст
широкого профілю). Слу
жив на території Угор
щини шофером інженер
но-будівельного підрозді
лу;
Робота й армія прилу
чили до спорту. Любить
його в усіх проявах. Не
погано знає й самбо. Ми*
нулого року, до речі, на
городжений за призове
місце в змаганнях з ба
гатоборства.. Так що
—
застереження прихильни
кам силових ігрищ: кра
ще обходьте чоловіка де
сятою ^дорогою.
Правда, Петро Михай

лович — не є палким при
бічником силового
«ви
ховання». Вважає, що ро
зумне слово, сказане сво
єчасно, може вплинути на
людину набагато краще,
ніж болісний прийом чи
погроза; а якщо це слово
веселе й дотепне, то —
тим паче. Любить
наш
дільничний гумор,
хоч
робота в нього не найвеселіша.
В міліції лейтенант Ма
рущак скоро вже десять
років. Працював на Дон
басі, в Гайсині, у Ленін
ському райвідділі облас
ного центру. З лютого
минулого року — дільнич
ний на території політех
нічного інституту.
Штаб його знаходиться
в кімнаті 111/2
гурто
житку номер 5. Якщо до
помога знадобиться
не
гайно, то можна дзвонити
по телефону: 02
(внут
рішній).

ЕПІДЕМІЯ ЗЛА
ЗРОСТАЄ

КІЛЬКІСТЬ

Хвиля правопорушень
І
злочинності, яка досягла чи
не найвищих; позначок, охо
пила і наш інститут. Про це
свідчать, передусім,
порів
няльні цифри. У 1990 році у
порівнянні
з
попереднім
1989к-м кількість
правопо
рушень зросла на 21,7 про
цента.
Не кожний стане вникати
у цю цифру, тим часом, за
нею стоять
сумні,
часто
трагічні вчинки: крадіжки
і
пограбування, п ’яні дебоші,
тощо. Особливу тривогу вик
ликає
зростання
карних
злочинів.- У порівнянні
з
1989 роком їх кількість збі
льшилась від двох до деся
ти, тобто, у п’ять разів. Та
кої кількості злочинів в інституті не спостерігалося від
часу його створення. Скоєніі
вони виключно студентами і
найбільше третьокурсниками.
Сім з десяти згаданих кар
них злочинів пов’язані із за
зіханням на державну влас
ність і особисте майно гро
мадян. Скоєно також злісні
хуліганські вчинки, були ви
падки задоволення
статевої
пристрасті
у
спотвореній
формі, наруги над державни
ми прапорами СРСР і УРСР.
Ось така сумна статисти
ка. Вона свідчить про зни
ження дисципліни на факуль
тетах і в підрозділах,
при
мирливе ставлення до юнаків
і дівчат, я кі схильні порушу
вати закони і правила спів
життя. Все більше
дається
взнаки вакуум, який
утво
рився від того, що комсомо
льська організація
відійшла
від проблем
виховання.
А
вакуум у суспільному житті
довго не існує — його за
повнюють ін ш і сили, у
да
ному разі лідери злочинного
світу —
любителі
легкого
життя, наркотичного бізнесу,
порнографії тощо.
Звісно,
рано чи
пізно,
злочинним діям настає
к і
нець, суспільство веде
нео
щадну боротьбу
з
цією
страшною бідою, але скіль
ки втрат воно зазнає, поки,
як то кажуть, припре злов
мисника до стіни!
Торік засуджено на різні
строки 8 студентів. Найбільш
неблагополучний стан
на
радіотехнічному
факультеті,
студентами
якого
скоєно

ПРАВОПОРУШЕНЬ
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ІНСТИТУТІ

дев’ять правопорушень, (на
п’ять більше,
ніж в по
передньому 1989 році),
у
тому числі, 7 карних злочи
нів. Ось деякі з них.
Сту
дент 5-го курсу
В. І.
Кошелев шляхом шантажу
і
залякування заволодів
ре
чами Іноземного
студента,
другокурсник А. А.
Вівчар
обікрав студентський
гурто
житок. На лаву
підсудних
потрапили студент 3-го кур
су Ю. А. Шаригін і четвер
токурсник А. Б. Коцар,
які
переховували
крадене.
Та
найбільше «відзначився» сту
дент 3-го курсу цього ж фа
культету А. В. Марущак, який
за участь у груповій крадіж
ці радіоапаратури,
комп’ ю
тера, касет та іншого майна
в міському центрі технічної
творчості м о л о ді на
суму
більшу, як 35 тисяч карбо
ванців, засуджений на 5 ро
ків позбавлення волі в міс
цях суворого режиму.
Більш, ніж удвічі,
зросла
кількість правопорушень на
машинобудівному факульте
ті. Злочини тут різні. Примі
ром, студент другого курсу
В. Р. Кондратюк засуджений
за злісне хуліганство, вчине
не без будь-яких причин по
відношенню до громадянина
Н. (образи і побої), а пер
шокурсника Р. В.
Сашкіна
заарештовано за
крадіжку
легкового автомобіля і
за
лучення до злочинної
ді
яльності
неповнолітнього.
Чотири студенти цього
фа
культету побували торік
у
медвитверезнику.
На Інших факультетах і в
підрозділах така статистика
правопорушень: ,
ф-тет обчислювальної тех
ніки — 4;
адмінгоспчастина — 4;
інж. - будівельний ф-тет— 3;
іноземні студенти — 3;
енергетичний ф-тет — 1;
ф-тет автоматики і
мікроелектроніки — 1;
підготовче відділення — 1;
СКТБ «Модуль» — 1.
Вище вже відзначалося, що
зростанню
злочинності
сприяє наша байдужість, тер
пимість до тих, хто
розпе
резався. Замість того,
щоб
суворо карати винуватців, в

окремих колективах
обме^жуються всілякими зауважен
нями, громадським
осудом,
які не справляють
ніякого
впливу на затятих правопо
рушників. Доходить
іноді
справді до смішного, коли
злочинців намагаються будьщо взяти під захист. Так бу
ло і зі згаданим А. В. Марущаком
з
3^-го
курсу
РТФ, який здійснив крадіжку
в особливо великих
розмі
рах. Обговорюючи цей
ви
падок, колектив курсу
по
рушив клопотання перед су
дом про передачу його
на
перевиховання. Суд, звісно,
не погодився з таким лібе
ральним підходом і
відхи^лив рішення колективу.
Переважна більшість пра
вопорушень, як відомо, від
бувається на грунті пияцтва.
Цій проблемі, на жаль,
не
приділяють належної
уваги
на факультетах і в підрозді
лах. Комісія по боротьбі
з
цим злом самоусунулась від
роботи, засідання ї ї
членів
не провадяться, надана
за
конодавством влада не вико
ристовується. Тому
кіль
кість затриманих у п’яному
вигляді студентів,
котрі
глумляться над
людською
гідністю і громадською мо
раллю, зросла майже вдвічі.
Велике занепокоєння вик
ликає стан правопорядку
в
гуртожитках, особливо
в
місцях проживання
інозем
них студентів, де
досить
часто організовуються
ко
лективні випивки з наступ
ним порушенням
громадсь
кого порядку.
Я не буду робити
оста
точних висновків, закликати
до «посилення», «поліпшен
ня» і таке інше. Хай відпо
відні організації, відповіда
льні
особи,
громадськість
проаналізують наведені фак
ти і самі зроблять правиль
ні і, головне, невідкладні вис
новки, як діяти далі. І зро
бити це треба якомога швид
ше, бо епідемія зла. насиль
ства має тенденцію
розши
рюватись, як клубок
снігу,
що котиться згори, набирак>чи швидкості і збільшуючись
в розмірі.

старший
ВПІ.

М. ВЕСЕАОВ,
юрисконсульт

Розшукується
злочинець
14 січня 1991 року о
18
годині 20 хвилин по вулиці
Пирогова в обласному цент
рі навпроти будинку партархіву водій легкового автомо
біля «Москвич» білого
ко
льору, рухаючись у напрям
ку ринку «УРОЖАЙ», здій
снив наїзд
на
пішохода
КОРОЛЬ НАДІЮ
ПОРФИРІВНУ, яка від
одержаних
травм тут же померла.
Слідством і
оперативно
вжитими заходами
встанов
лено, що, завдавши
смер
тельної травми жінці, водій
проїхав кілька метрів, зупи
нився неподалік
тролейбус
ної зупинки «Лікарня Пиро
гова», а потім зник.
У цей час на зупинці були
люди, які, можливо, бачили,
як розгортались події.
Державтоінспекція
УВС
міста та відділ карного роз
шуку вживають невідкладних
оперативно - слідчих захо
дів для встановлення цього
автомобіля. Але, як людина,
котра потрапила в
біду,
звертається за допомогою до
міліції, так і міліція
цього
разу просить допомоги в лю
дей.'
Шановні товариші.
Якщо
вам відомі подробиці цього
злочину, чи, може, ви бачили
легковий автомобіль
білого
кольору із
деформованими
деталями передньої
части
ни,
розбитими
фарами,
склом; можливо, хто з
ва
ших співробітників виїхав на
такому автомобілі з роботи
о 18 годині, і зараз перехо
вує його, посилаючись
на
різні причини; якщо вам ві
домі випадки звернення
по
допомогу в ремонті кузовних
деталей, зателефонуйте
на
1-38-81, 5-57-98 чи 7-18-55.
Можете також
особисто
звернутися
до
чергового
найближчого відділення
мі
ліції, чергового УВС, або на

«02».
В. ЧЕРКАС,
інспектор ДАІ УВС.
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