
ШАНОВНА РЕДАКЦІЄ!
Пропоную вам текст, з яким я збирався виступити 

24 грудня 1990 року на сесії Верховної Ради УРСР під 
час обговорення Закону про власність, але не висту
пив у звяз*у з ненаданням мені слова головуючим. 
Оскільки і в подальшому навряд чи випаде можливість 
виголосити цей текст перед депутатами, а хотілось би 
все-таки, щоб вони з ним познайомилися, я вирішив 
звернутися до вас з проханням надрукувати текст у за= 
шій газеті, М ій вибір обумовлено двома причинами: 
перша — . вашу газету читають, друга —  в тексті ви
користано художній образ, тобто, на мою думку, є еле
менти літературної творчості, а не просто публіцистика.

Ось цей текст:
Шановні депутати Із гру

пи більшості!
Я хочу зайняти кілька 

хвилин вашої уваги на те, 
щоб шляхом використання 
алегорії спробувати пере
конати вас, що, відкидаючи 
приватну власність, ви вре
шті-решт самі собі зробите 
гірше.

Уявіть собі потік людей, 
які йдуть довгою дорогою, 
що пролягла серед голого 
степу, І тільки де-не-де 
вздовж цієї дороги трап
ляються якісь дикі ягоди 
та їстивне коріння. Люди 
—  голодні, виснажені. Угле
дівши щось їстивне, кида
ються на нього. Тим, кому 
не вистачило, не залишає
ться нічого іншого, як спро
бувати вирвати Із рук тих, 
що вже встигли щось ухо
пити.

Порядок у колонії наво
дять ситі вершники, до сі
дел яких приторочені мішки 
з їжею і для себе, І для ко
ней.

Головні вершники вичи
тали вг головній своїй книж
ці, що, якщо йти цією до
рогою, то он за тією го
рою харчів стане більше, а 
там далі за обрієм їх  бу
де стільки, що всім на весь 
вік вистачить. Люди вірять 
І йдуть спочатку з надією 
й піснею і не звертають 
уваги на те, що вершники

із своїх мішків дістають 
і їдять не те і не стільки, 
як вони.

Але ось уже обійшли на
вколо гори, а харчів більше 
не стало, однак віри і сил 
зменшилося суттєво: стихли 
ліспі, дедалі оільше чуєть
ся лайка І слова недовіри, 
у вершників у мішках за* 
паси також вичерпуються І 
хтось Із них прозріває і 
каже: «Люди добрі, а мо
же, наша головна книжка 
не така вже й мудра, мо
же, ми йдемо не в той бік», 
і  пропонує повернути на
зад, поки в мішках ще є 
харчів на зворотний шлях.

Усі повертаються до го
ловного вершника. Він теж 
сумнівається, розуміє, що 
щось в книжці написано 
не так, але І повертати на
зад йому не дуже хочеть
ся, адже тоді люди можуть 
звинуватити його в тому, 
що він одразу, як став го
ловним, не повернув, та й 
невідомо, як себе поведуть 
інші вершники, якщо , їм 
запропонувати спішитись 
і віддати мішки, Він при
ймає рішення на першому 
ж роздоріжжі звернути на 
дорогу, котра пішла трохи 
вбік, але лівіше.

Вершники його підтри
мують, сподіваючись на

чудо \ боячись, що в них 
відберуть коней та мішки, 
якщо повернути назад.

Але ж вони не розумі
ють, що коли здохнуть 
без корму ЇХНІ коні і вони 
теж без харчу підуть пішки 
тим же шляхом разом з го
лодним потоком, а це не
минуче при виборі цієї до
роги, першими і знесиля
ться, тому ЩО ЇХНІ ноги 
під час їзди верхи розтре- 
нувались ходити, а шлунки 
не зможуть перетравлюва
ти грубе коріння, яке до то
го ж вони не вміють зна
ходити та відкопувати, а їх 
ні підлеглі, звичайно ж, їм 
у цьому не допоможуть.

Тож закликаю тих із вас, 
хто входить до загону вер
шників, хто ще в сідлі, по
вернути назад, поки і в 
людей, і у вас ще досить 
сил і надії, а ваші коні 
ще б’ють копитами і не 
впали боками.

5. І. МОКІН, 
народний депутат УРСР, 
ректор Вінницького 
політехнічного інституті
ту*

Цей текст надруковано 
в газеті «Літературна Ук
раїна» 14 лютого 1991 ро
ку.

ХРОНІКА
22 лютого відбувся 

« Вогник», присвячений 
Дню Радянської Ар
мії і Військово-Мор
ського флоту, в яко
му взяли участь 
ветерани війни і Збро
йних Сил, котрі пра
цюють нині в нашому 
інституті. Учасників 
«Вогника» привітав 
народний депутат 
УРСР, професор, рек
тор ВПІ Б. І. Мокін.

Пісні, вірші, веселі 
етюди, гумористичні 
сценки, виступи дитя
чого хору, сольні но
мери кращих виконав
ців самодіяльності 
зробили «Вогник» по 
справжньому святко
вим і невимушеним,

В Кривому Розі 
створюється Академія 
гірничих наук Украї
ни. Наш інститут в 
числі інших виступає 
в ролі фундатора цієї 
нової установи і ма
тиме квоту на місця 
член-корів і акаде
міків.

26 лютого відбувся 
установчий з ’їзд Ака
демії. Представника
ми Вінницького полі
технічного на цих 
зборах були вчені 
Б. І. Мокін, А. Ф. 
Нономарчук, В. М. 
Кутін, М. А. Климен- 
ко, Б, С. Рогальський.

ТРИ ЗАПИТАННЯ СТАРШОМУ ВИКЛАДАЧЕВІ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ ТА ТЕОРІЇ
1, Наскільки можна суди

ти з публікацій (вірніше 
відсутності публікацій) в об
ласній пресі, в крайовій ор
ганізації Руху настало повне 
затишшя. Чи може, це стан, 
якоїсь перебудови? Кажуть,, 
що й ви вже не голова* Ко
ординаційної ради.

У Вінницькій Крайовій ор
ганізації НРУ затишного жит
тя, нема і не передбачається. 
Останнім часом відбулись 
засідання координаційної ра
ди з питань діяльності Ру
ху в політичному, соціально^ 
економічному І національно- 
культурному аспектах, Голов
на увага керівництва і осе
редків спрямовується зараз 
на роботу з робітниками, 
селянами, Інтелігенцією і 
військовими. Членами Ради 
І узгоджувальної комісії, 
створеної під час політич
ного голодування 1990 ро
ку, проводяться у цьому 
зв'язку відповідні зустрічі. 
Не уникаємо також спів
праці з депутатами міської 
і обласної Рад, командуван
ням військового гарнізону, 
Мітингів, звичайно, стало 
менше, але роботи організа
ціям Руху додалось. Поміт
ну занепокоєність у парто
кратів І керівництва торгів
лею, а також у ділків ті
ньової економіки викликає 
Діяльність робітничого кон

тролю, в якому активну 
участь бере рухівська група. 
Перевіряючи магазин «Дари 
Поділля», вона, наприклад, 
знайшла приховані продукти 
і понад ЗО тисяч карбован
ців грошей; в їдальні облви
конкому контролери виявили 
самогонку і делікатеси, які 
нам з вами і не снилися.

На третьому віче крайової 
організації НРУ я сам склав 
повноваження голови коор
динаційної ради Руху, але, 
враховуючи прохання керів
ництва, погодився деякий 
час бути головою виконкому 
ради Руху, Це допомогло 
перегрупувати сили, залучи
ти до співпраці нових лю
дей, взяти активну участь 
в роботі Других Всеукраїн
ських зборів НРУ, які 
прийняли програмні доку
менти, провели деякі органі
заційні зміни. Я й далі за
лишаюсь членом Великої 
Ради Руху, членом військової 
колегії НРУ, яка буде сприя
ти відродженню національних 
збройних сил України.

Зважаючи на те, що це 
потребуватиме багато сил \ 
часу, а також на те, що в Ра
ді Руху вже чимало досвід
чених людей, я попрохав 
звільнити мене від обов’яз
ків голови виконкому. Це 
прохання було задоволено, 
мені подякували за роботу,

а на моє місце призначено 
Олега Івановича Колесника, 
який раніше працював ди
ректором середньої школи 
в Ліонському районі.

2. На щитах об'яв інсти
тутського вестибюлю кілька 
ДНІВ висіло якесь непевне 
оголошення, написане вашою 
рукою, що в ВПІ працює 
військова комісія, котра за
ймається створенням націо
нальних збройних сил. На
скільки це серйозно і що 
мається на увазі взагалі?

В січні нинішнього року 
під головуванням народного 
депутата УРСР І. Деркача 
був створений оргкомітет 
для вирішення проблеми від
родження національних 
збройних сил. Йшла мова 
про відповідну роботу в 
обласних центрах, учбових 
закладах і установах, на 
підприємствах, щоб підгор
туватись І 2— 3 лютого про
вести науково - практичну 
конференцію з цього при
воду.

Об’ява на інститутській 
дошці оголошень була ви
вішена Ініціативною групою 
по створенню громадського 
комітету, який би акумулю
вав пропозиції і практич
ні заходи по створенню на 
Україні національних зброй
них сил. Ці д ії цілком уз
годжуються з положеннями

КУЛЬТУРИ О. І. НИЖНИКУ
Декларації про суверені
тет України, яка згідно 
§9 має право на збройні 
сили. А що армія незалеж
ній державі потрібна для 
захисту уряду та народу, 
засвідчили недавні події 
в Литві.

Я особисто пов’язую це 
з діяльністю керівництва 
КПРС, яку вважаю злочин
ною. КПРС продовжує ба
зуватись на насильстві і 
це врешті-решт поставить 
ї ї  поза законом.

2— 3 лютого в Києві від
булась науково-практична 
конференція «Зовнішня І 
внутрішня безпека Украї
ни», яка заслухала декілька 
концепцій створення націо
нальних збройних сил, при
йняла звернення до війсь
кових і до Верховної Ради 
УРСР, Мене обрано за
ступником голови військо
вої колегії НРУ і запропо
новано створити на Він
ниччині відповідний гро
мадський комітет.

3. Яка позиція демокра
тичних сил, котрі об’єдна
ні в Русі, щодо наступ
ного референдуму про збе
реження Союзу РСР?

Сили, які об’єдналися в 
блоці «Демократична Ук
раїна», виступають проти 
збереження Союзу РСР в 
будь-якій формі.

до МІЖНАРОДНОГО
жіночого дня

ЩЕ Й ЧАРІВНА
і  ДОДАЧУ

Впізнаю ї ї  ходу, не ви
ходячи за двері кабіне
ту, як то мовиться, на
осліп: короткий крок, ха
рактерне, квапливе вицоку
вання каблучків —  завше 
вона спішить. Навіть сміх 
у неї —  короткий, спала
хами, а вогонь веселості з 
очей вибуває миттю, по- 
ступаючись місцем звичній 
заклопотаності.

Знаю, що вона живе на
пружено, що часу в неї 
мало, що день не те що 
розпланований, буквально 
роздінієний, як зошит в 
клітинку, на хвилини. Рек
торат, кафедра, художньо- 
культурний центр, уроки, 
лекції, громадські доручен
ня. А ще —  сім’я...

Поговорити з нею півго
дини —  рідкісна удача і ду
шевна втіха. Ї ї  ерудиція, 
прекрасна мова, експресив
на манера викладу, захоп
леність життям і навколиш
нім світом, барвляться, мов 
кольорова музика, \ мають 
властивість передаватись. 
Залишається відчуття на
повненості —  ти щось на
че придбав, наче збагатив
ся, хоч у чому суть цього 
збагачення —  не осягнути 
й по тривалому роздумі.

Дуже приємно, що у на 
шому вченому світі є такі 
жінки, але ще приємніше, 
що при великому розумі, 
блискучій ерудиції, завид
ній діловитості вони .зали
шаються ще й чарівними^

Ви уже, певне, здога
дались, що ці рядки при
свячуються Тамарі Боле- 
славівні Буяльській, котра

виступає в кількох іноста- 
сях вченого й керівника —  
доцент, завідуюча кафед
рою історії та теорії ку
льтури, засновник, фунда
тор і директор культурно- 
художнього центру, рефе
рент ректора по зв’язках з 
пресою. На терені громад
ських доручень —  теж ціла 
низка посад і обов’язків.

Як вона встигає?
Не осягнути. Вершиною 

ї ї  діловитості було ство
рення культурно - худож
нього центру, на що відво
дилось менше, ніж півро
ку. Причому, не показного, 
а справжнього центру з 
відповідною навчальною ба
зою, кваліфікованим шта
том, постійним музеєм і 
змінними виставками.

Думаю собі: не треба, 
щоб кожен, достатньо аби 
хоч кожний десятий спів
робітник вузу трудився, так, 
як Тамара Болеславівна —  
що за інститут був би?!

Одначе, не забуваймо, 
що ця велика ноша по
кладена на тендітні жіночі 
плечі. Будьмо милосердим 
ми до неї не тільки 8-го 
Березня, а й щодня, коли 
вона виступає в звичній 
ролі заклопотаного, по він
ця завантаженого рядового 
члена колективу.

А наприкінці —  найсві
жіше повідомлення: Тамара 
Болеславівна Буяльська пред
ставлятиме наш  ̂ колектив 
на обласній Дошці Поша
ни. Це рішення прийняв 
ректорат 22 лютого.

І. ВОАОШЕНЮК.



2 стор. иЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

СЕКРЕТ ФІРМИ
ДО МІЖНАРОДНОГО 

ЖІНОЧОГО ДНЯ 8 БЕРЕЗНЯ

к н и г и
ЗАМІСТЬ ЦИГАРОК

б березня 1961 року. 

НАШ СВІТЛОФОР

м а ш и н а
ПОРЯДОК
лють

Зі збільшенням кількості 
особистих транспортних за
собів загострюється І пи
тання їхньої охорони.

Тим часом, у місті ви
стачає спритників, ласих 
поживитись за чужий ра
хунок. Вони тільки й пиль
нують за тим, що но охо
роняється, Про це, до ре
чі, свідчить і статистика.

Скажімо, торік у В ін
ниці викрадено 244 автомо
білі, 158 мотоциклів І мо
педів, зареєстровано також 
понад двісті крадіжок з 
машин. А  вже нинішнього 
року зі стоянок перед бу
динками знову щезло 17 
одиниць транспорту.

Певна рТч, більшість ма
шин міліція знаходить, але, 
як правило, не в тому ста
ні, якими вони були до 
крадіжки. Злодії намагаю
ться якнайшвидше розу
комплектувати їх  на запас' 
щ частини. Якщо ж не 
розукомплектують, то потра
плять в дорожно-транспорт- 
ну пригоду, внаслідок чого 
від автомобіля теж зостане
ться не дуже багато,

Отже, не залишайте, сво
їх  машин лід хатами/ кра
ще відганяйте, на майдан
чики, що охороняються. Ну, 
а любителям легкого збага
чення хотілося 6 нагадати 
статтю 215 Карного кодексу 
УРСР, яка передбачає за 
крадіжку автояранспцртних 
засобів позбавлення волі 
строком від одного др 
трьох років, а при діде, 
пов'язаних з насильством, 
небезпечним для житТя 1 
здоров’я потерпілого чи з 
погрозою застосувати таке 
насильство —  позбавлення 
волі на строк від трьох до 
семи років.

Ще одна транспортна 
проблема —  безпека руху. 
Тут теж не все залежить 
від оперативних дій праців
ників ДАІ та громадських 
інспекторів. Кожен водій 
І пішохід повинен бути пи
льним, уважним, весь час 
пам'ятати, що дорога — - 
не чисте поле, а напруже
но пульсуюча артерія. Горе 
тому, хто забуває про це, 
а ще більше —  тому, хто 
стає невинною жертвою 
цієї забудькуватості. Торік 
у Вінниці сталося 194 шля
хових пригоди —  18 чоло
вік загинули, 213 зазнали 
тілесних ушкоджень різних 
ступенів. ~3а неповних два 
місяці нинішнього року в 
обласному центрі уже має
мо 17 автопригод —  заги
нуло двоє, травмовані —  
18.

Неминуче лихо переслідує 
тих, що сідають за кермо, 
випивши. Автоінспекція має 
довгий список любителі® 
їздити під чаркою. В цьо
му списку четверо «пред
ставників» і .  політехнічного 
Інституту. Це Днженер 
Олександр Володимирович 
Бойко, студенти Владисяав 
Іванович Бондзрчук, Олег 
Юлійович Мельник, Сергій 
Миколайович Драчук.

Не будемо зайвий раз 
читати моралі дорослим 
людям — * вони знають, . що 
роблять. Проте вважаємо, 
що громадськість інститу
ту теж має сказати своє 
слово з цього приводу.

В. ПЕТРИ1ШІН,
капітан міліції, держ*
автоінспектор ДАІ.

СОБАКИ Н О ... П’ЄДЕСТАЛІ

КЛУБНІ НОВИНИ

тіг Перше знайомство з 
комп’ютерами запропонова
но дітям віком 8— 12 років.

У програмі організовано
го в клубі гуртка юних про
грамістів —  робота з клаві
шними тренажерами, з тек
стом, ознайомлення з мовою 
програмування «Бейсик».

^  Запрошені бажаючі 
познайомитися з аеробікою 
за методом американської 
кінозірки Джейн Фонди.

ТІ, хто прагне набути 
легкої ходи, бадьорості ду
ху, граціозності, розвивати 
пластику I, нарешті, просто 
знімати втому і стрес, зна
йдуть в аеробіці вірного 
союзника.

Скільки чоловічого тіла 
має бути оголеним, щоб 
фотознімок вийшов еро
тичним?

І чи можна на обласних 
змаганнях з самбо, в яких 
брали участь і наші сту
денти, зробити репортаж 
відповідного змісту?

Судити про це тобі, до
рогий читачу.

Фотокореспондент Сте
пан Лісовий поклав на
стіл редакції ось такий
знімок. Редактор \

І. ВОЛОШЕНЮК.

Звичка лаяти громадське 
харчування настільки живка 
у кожному з нас, що коли 
в цьому господарстві з’яв
ляється щось пристойне, 
то вагаємось сказати доб
ре слово, щоб не зуро>- 
чити.не перехвалити, а 
раптом —  це ненадовго, і 
нічого тут не попишеш —  
так! реальності нинішньої 
економічної нестабільності, 
коли смачне й дешеве 
харчування стає винятком, 
а не правилом.

Відверто кажучи, пишу 
ці рядки теж з відчуттям 
певної остороги —  не «на
каркати» б, часом. Тим па
че, що попереду —  тінь 
ринку, яку навіть при ве
ликому бажанні не назвеш
СВІТЛОЮ.

І все-таки... слово про 
нашу інститутську їдальню. 
Давайте скажемо відверто 
—  це чудова фірма! І хоча 
нам, особливо у залі для 
викладачів . і професорів, 
доводиться інколи зайве по
стояти в черзі, це не від 
біди, а від добра: на хоро
ший запах всі бджоли злі
таються. Ідуть сюди з су
сідніх підприємств, їздять 
з інших інститутів, техні
кумів, де є власні їдальні.

Так у чому ж секрет по
пулярності нашої?

Завідуюча виробництвом 
Віра Василівна Купальська 
переконана —  в тому, що 
тут працює дуже роботя
щий, дуже дружний колек
тив з хорошими традиція
ми, серед яких домінує най
головніша: що одержав, те 
й поклади в котел. Ну, а, 
крім того, всі дівчата па
м’ятають правило: обслужи 
людину так, як хотіла б, 
аби тебе саму обслужили.

Колектив треба добирати 
роками, для цього ти й сам 
не повинен шукати кращо
го місця, а робити кращим 
те, що маєш —  найвіриЬ 
ший спосіб домогтися чо
гось істотного.

Віра Василівна Купальсь
ка в інститутській їдальні з 
першого дня. З першого 
дня тут куховарять також ї ї  
соратниці Оля Яковлева, 
Рая Епік, Олена Козачен
ко, Олена Гнидюк. Куховар
ки —  серце їдальні, генера
тор і ‘найперший виконавець 
ідей, особливо тих, що сто
суються асортименту.

— У нас нема дефіциту 
продуктів, —  говорить Віра 
Василівна —  І це заслуга 
директора Надії Василівни 
Оболоник, людини талано
витої і підприємливої, з 
широким колом знайомств 
у діловій сфері. Ми за ї ї  
спиною, як за широкими 
дверима, але хвалить нас 
Надія Василівна не за те, 
що економимо продукти, 
а за те, що у нас все з’їда
ють, А це уже йде від то
го, що дівчата не лінують
ся думати й вигадувати. 
Відомо, наприклад, що м’я
со піде на тарілку у будь- 
якому вигляді, а от зроби
ти так, щоб кожного дня 
350 кілограмів буряків з ’ї 
дали, то вже, погодьтесь, 
потрібне мистецтво.

їдальня да© план без 
натуги і зусиль. Правда, 
ритм інтенсивний, бо —  
конвейєр. Початок роботи
0 шостій ранку, завершен
ня — г о п’ятій дня. Чим 
ширший вибір на видачі, 
тим легше долаються схо
динки плану, тим вищий 
аторитет бригадного підря*- 
ду, на який перейшли пів
тора року тому, тим краща 
зарплата.

Втім, усі ці виробничі 
деталі могли б стати ос
новою статті про передовий 
досвід. Тільки про буфе
ти і способи їх  забезпечен
ня можна писати окрему 
кореспонденцію. Але все, 
зрештою, сходиться на то
му, що секрет фірми —  в 
існуванні здорового, життє
здатного, дружного колек
тиву.

Віра Василівна бере ви
сокою вимогливістю і прин
циповою справедливістю, 
Головний принцип оцінки 
людини тут —  ставлення 
до роботи.

Сім’я —  це затишок, лю
бов —  це щастя, а робота 
—  повсякденна радість, мо
ральна втіха і здоров’я. 
Так-так, саме здоров’я, бо 
коли на роботу — - як на 
свято, то кращого для фі
зичної і духовної гармонії
1 не треба.

То ж, вітаючи дорогих 
жінок інститутської їда
льні з наступним святом 
8-го березня, бажаємо 
їм доброго здоров’я, довгих 
літ життя, ласкавого сонця 
і щоденних сердечних усмі
шок. В. ІВЧЕНКО.

Саме так можна назвати 
нову газету «Вірні друзі», 
яка надала свої сторінки 
нашим братам чотириноги- 
гим —  собакам і кішкам.

Якось незвично бачити 
періодичний друкований ор
ган, який від першої до 
четвертої сторінки заповне
ний розповідями про вівча
рок, пуделів, сенбернарів, 
бульдогів, сіамських та ін
ших кішок, про їх  красу і 
характери, дружбу з людь
ми. Тим часом, саме таку 
газету чекали численні лю
бителі тварин нашої області. 
Тож слід тільки вітати асо^ 
ціативну групу прихильників 
домашніх тварин, Вінницьке 
обласне товариство охорони 
природи іі особисто при
страсного природолюба, ви
кладача нашого інституту ко
лишнього працівника інсти
тутської багатотиражки Гри
горія Поливаного, які стали 
засновниками «Віоних дру

зів». До речі перший номер 
газети видано коштом са
ме Г. Поливаного. Треба 
бути великим ентузіастом, 
щоб піти на такі витрати і 
ризик, але, мабуть, «собачій» 
газеті банкрутство не загро
жує. Про це свідчить зміст 
номера, який приверне ува
гу багатьох. Ось тільки за
головки деяких статей, ре
портажів, Інтерв’ю: «Ця зви
чайна незвичайна вівчарка», 
«Люби мене, хазяїн», «Кіно 
для собак»г  «Моя Діана», 
«Парад красунь», «Виставку 
відкладено».

Зацікавлять читачів розпо
віді про службове собаків
ництво, розшукових собак, 
кінологів 1 дресирувальників, 
про ціни на собак в різних 
містах, їх  лікування, різні 
оголошення, ну, й‘, звісно, 
на всіх полосах вони поба
чать портрети найвродливі- 
ших тварин.

А. АЕОНІДОВ.

Думаю, всі розуміють, що 
найщасливішою може вважа*- 
ти себе та людина, яка 
здорова. Але не секрет, що 
здоров’я, як і молодість, 
поступово минає. Надто ж 
тоді, коли ним розкидаю
ться, коли його не бере
жуть. ,

Знову хочу вернутись до 
надзвичайної шкоди від ку
ріння. Не буду оригіналь
ним, повторюючи відомі іс
тини про те, що організм 
курця отруюється нікотином 
і перестає працювати так, 
як це передбачено природою; 
що куріння —  різновид нар
команії; що в курця у де
сять разів частіше буває 
рак легенів; що куріння не 
вгамовує нервову систему, 
а сприяє ранньому атеро
склерозу головного мозку і 
погіршує пам ять; що життя 
курця скорочується, як мі
німум, на десять років; що 
жінка, котра не обходиться 
без цигарки, може народжу
вати неповноцінних дітей І 
ці дефекти часто-густо ста
ють спадковими. І нарешті 
—  цигарковий дим дуже не
безпечний для тих, що не 
курять.

Все це відоме. Але знаю, 
що уряди деяких країн ве
дуть з курінням серйозну 
боротьбу. Однією з перших 
вирішила здолати «сірого 
джина» Норвегія. Медицин- 
ська колегія країни взя
лась покінчити з НИМ ДО КІН
ЦЯ століття. Вживши цілого 
ряду заходів, норвежці за 
останні 10 років зменшили 
КІЛЬКІСТЬ курців серед ЧОт 
ловіків на 10 відсотків, се

ред жінок —  на двадцять. 
Хотів би у цьому зв’язку 

виступити з однією пропо
зицією. Свого часу, коли я 
ще навчався в Томському 
університеті, пощастило зу
стрітися з одним дуже ціка
вим, високоосвіченим чоло
віком. Він запросив мене 
додому І я був вражений 
його бібліїотекою, а, насам
перед, ї ї  розміром І уніка
льністю. Навіть університет
ська бібліотека позичала в 
нього деяку літературу,

Я запитав, як же йому 
вдалося зібрати таке багат
ство, де він узяв стільки 
коштів?

—  А ніде, —  була від
повідь. —  Замолоду я за
ходився енергійно курити, 
це дуже шкодило 1 одного 
дня я вирішив, що коли 
щомісяця тратитиму на кни
ги стільки, як на цигарки, 
то може вийти добра бібліо
тека. І ось бачите, що ви
йшло з цього реалізовано
го задуму. , 

і ось я міркую собі. Ко
жному студенту держава пла
тить стипендію, невдовзі во
на значно зросте. Який же 
процент ї ї  переводиться на 
дим?!

Порахувати неважко, Ариф
метика буде досить цікавою, 
А що коли справді кожному, 
замість цигарок, щомісяця 
купувати на цю суму кни
ги?

Велика була б користь, 
слово честі.

Б. ЗЕМАЯКОВ, 
кандидат технічних наук, 
доцент кафедри ТСМ.


