
Народний самодіяльний 
ансамбль танцю «Світанок», 
набуває, як тепер кажуть, 
все більшого рейтінгу. Не
щодавно на одному з 
оглядів він успішно під
твердив своє звання «На
родний» і визнаний кращим 
самодіяльним танцювальним 
колективом області. А не
забаром на запрошення з 
Польщі танцюристи візь
муть там участь у фести
валі хореографічного мис
тецтва.

На знімку: виступає на
родний ансамбль танцю 
ВПІ.

Фото С. Лісового.

РЕПОРТАЖ З У С Т Р І Ч
Людей, які в молодості 

разом воювали, вчились в 
одному навчальному закла
ді, виконували якусь робо
ту, зв’язують, невидимі нит
ки. і це назавжди. Хай 
минають роки, десятиріччя
— зустрітись, побачити зна
йомі дорогі обличчя, зга
дати свою буремну юність
— мрія кожного.

Двадцять років тому ці
гості, що заповнили вес
тибюль інституту, ще були 
його студентами — вихрас
тими Стьопками, Жорами, 
Світланками — щебетухами, 
Оленками і Маринами. А 
прибули тепер поважними 
директорами, головінжами, 
вченими, конструкторами.
З Херсона, і Хмельницько
го, Києва і Новгорода. З 
усього Союзу.

Найхвилюючіше не тоді, 
коли на трибуну виходять 
організатори і учасники, 
щоб, як ведеться, офіційно 
висловити свої думки. Най- 
хвилюючіший момент — по
ява кожного приїжджого. 
Радісні вигуки, обійми, 
сльози, вибухи сміху у від
повідь на дотепні репліки і 
жарти. Усі вони — знову 
студенти. Хто тієї суботи 
бачив ці картини в нашому 
інституті, міг переконатись 
в непорушності і нев’яну
чості студентської дружби.

Потім гості заповнили ак
товий зал. Правда, тільки 
його невелику частину. 
Всього 67 випускників — 
половина з того потоку при
було. Двадцять років — 
строк немалий, дехто пі
шов з життя. Тож, насам
перед, вшанували пам’ять 
про них.

Цей потік, можна сказа

ти, особливий, його випуск
ники почали вчитися фак
тично на одному ентузіазмі 
— у тодішньому філіалі 
Київського політехнічного ін
ституту бракувало і примі
щень і технічних засобів 
навчання. Та й викладаць
кий склад ще тільки форму
вався. Але всі вони мали 
мету, завзяття, починаючи 
від першого ректора (тоді 
директора філіалу) Романа 
Юрійовича Кігеля, молодих 
викладачів Володимира Про- 
коповича Кожем’яки, Ми
коли Антоновича Філіню- 
ка, Володимира Степано
вича Осадчука до рядових 
студентів Юрія Анатолійо
вича Буреннікова, Валерія 
Олександровича Федотова, 
Василя Мартиновича Ки- 
чака, Віталія Миколайовича 
Бабія та інших — нині ке
рівних працівників інсти
туту.

Цілком природно, що ця 
зустріч і для них — не 
проста подія, а своєрідна 
звірка орієнтирів, світлий 
промінь зминулого, без 
якого не можна осягнути 
майбутнє.

А як вчились, добивалися 
свого оті випускники 
1971? «Це були справді 
талановиті юнаки і дівчата, 
— сказав В. М. Бабій. — 
Дев’ять чоловік претенду
вали на одне місце. Такий 
конкурс могли пройти тіль
ки обдаровані абітурієнти». 
іЩо це так — свідчать і їх 
успішне навчання і подаль
ша біографія. З того пото
ку вийшли професор, більше 
десяти кандидатів наук і 
доцентів, чимало визначних 
керівників і спеціалістів 
промислового виробницт

ва та будівництва».
«Альма-матер», — зву

чало майже в кожному вис
тупі. І спогади, спогади. 
Які були походи і КВВ, як 
«вкалували» в Тюмені, в 
колгоспах, хто грав на гіта
рі, скільки у кого було 
«хвостів»! І смішно ї до 
щему в серці дорого. Не
дарма один з виступаючих, 
Анатолій Єрьоменко, сказав, 
що ті роки були найщасли- 
вішими в житті, ще й зас
півав «я встретил вас *и все 
бьілое»...».

З великою зацікавленістю 
учасники зустрічі слухали 
розповідь про сьогоднішній 
день «альма-матер» з вуст 
нинішнього ректора ВПІ 
доктора технічних наук, 
професора Бориса Іванови
ча Мокіна, який підхопив 
естафету у своїх поперед
ників Р. Ю. Кігеля та і. В.
Кузьміна і успішно веде
вуз далі. Він повідав про 
безупинне зростання нав
чальної, матеріально - тех
нічної бази, професорсько- 
викладацького складу, про 
перехід на університетську 
форму навчання з підготов
кою бакалаврів і магістрів.

Учасники зустрічі тепло
привітали першого і ниніш
нього керівників інституту, 
вручили букети квітів. А са
мі усім загалом відправи
лись оглядати нові кафед
ри, факультети, лаборато
рії, культурно - художній 
центр.

...Ще зустріч не закінчи
лась, а вони вже гаряче до
мовлялись про нову. Через 
скільки? Байдуже, хай че
рез п’ять, десять років, 
але обов’язково тут, в обій
мах альма-матер.

Живопис-широким планом
В художньому музеї 

ВПІ — нові картини, 
малюнки: працює вистав
ка творів живописців По
ділля. Серед них особ
ливу увагу привертають 
роботи відомого майстра 
пензля Федора Зотико- 
вича Коновалюка —- його 
краєвиди, портрети, і на
самперед ілюстрації до 
поезій Шевченка, видань 
Котляревського, Стефа- 
ника, Черемшини, Коби- 
лянської.

Цю експозицію огля
нуло багато відвідувачів, 
у тому числі і гості з 
Парижа — батько і син 

Наум’яки І залишили

схвальні відгуки.
Багато творів живо

пису і графіки вистави
ли на суд інститутської 
громадськості сучасні 
художники, які працюють 
на Вінниччині, Сергій Пи
липович Слусь і Петро 
Пилипович Дідковський 

У дні Всесоюзного Ше
вченківського свята у 
Вінниці музей відвідали 
і оглянули виставку на
родні депутати УРСР, 
письменники Д. Павлич- 
ко, Р. Іваничук, П. Мов- 
чан, а також О. Гудима.

П. НОВІНСЬКИЙ, 
На знімку: в музеї

гості з Парижа (ліворуч

праворуч). В центрі 
— вінницький художник 
Ф. Панчук.

Відмінно!
16 травня в техвідділі 

міської автоінспекції був 
приємний день— доповіли, 
що відколи триває техніч
ний огляд транспортних 
засобів, тобто, починаючи з 
березня, у Вінниці ще не 
бачили такого порядку і 
такого рівня підготовки 
машин, як в автогосподар
стві політехнічного інсти
туту. У нас давно скла
лась непогана думка про 
цей колектив — дисциплі
нований, висококваліфіко
ваний, уважний до пра
вил безпеки і експлуатації. 
Та нинішньої весни підго
товка до техогляду тут бу
ла просто зразковою. ЗО 
транспортних одиниць — 
кожна заново пофарбована, 
в кожної все підтягнуто, 
полагоджено ходову, кожен 
водій має аварійний знак 
непередбаченої зупинки. 
Відмінні оцінки виставлені 
водіям О. Шкуропинському, 
Б. Васютинському, В. Ла- 
шку, А. Мадею, В. Недомов
ному, С. Господарчуку за 
зразковий стан машин. Ін
шими словами, екзамен 
технічного огляду став 
цього разу святом порядку. 
Чистенька територія гара
жа, полагоджені і пофарбо
вані брами боксів.

Хочеться сказати, що за
слуга в цьому не тільки 
колективу, а і його керів
ників. Доброго слова заслу
говує робота начальника 
відділу постачання ВПІ 
В. М, Матвійчука: фарби,
різні матеріали, запчасти
ни — то все його турботи. 
Але найбільший труд Воло
димира Миколайовича в 
тому, що транспортні за
соби політехнічного інсти
туту за останні два роки 
обновлені процентів на 90. 
Ну, а за організацію тех
огляду відповідав молодий, 
енергійний завгаражем
В. М. Кириченко.

Поздровляю колектив 
'і відділу постачання і гара

жа з чудовим успіхом.
і. СЛЬОТКА, 

начальник технічного 
віділу ДАІ, майор мілі
ції.

В АМЕРИКУ...
Два наших студенти 

Сергій Глиняний (IV курс 
М БФ) і Сергій Корнійчук 
(V курс ЕФ) здобули пра
во участі в міжнародному 
семінарі-конференції «Сту
дентська молодь в боротьбі 
за чисту екологію і світлу 
майбутність людства».

Пропонуємо вашій увазі 
короткі інтерв’ю з ними.

Сергій Глиняний. Першою 
умовою для цієї поїздки бу
ло знання англійської мо
ви. Я ніколи не вчився у 
якійсь спеціальній школі, 
тому що родом з Немиро- 
ва, а в Немирові такої 
школи нема. Але в нас був 
хороший викладач, який 
англійською володів доско
нало, в тому числі й роз
мовною. Він зумів прище
пити нам якщо не любов, 
то дуже серйозне ставлення 
до свого предмета.

Отже, в мене була непо
гана база і по закінченню 
школи я весь час намагався 
читати англійською художню 
літературу, а при нагоді 
слухати радіо і навіть роз
мовляти. Так що написати 
твір на якусь елементарну 
тему не складало для мене 
особливих труднощів.

Наприкінці минулого ро
ку оголосили, що в Амери
ці буде міжнародний семі
нар, запрошують студентів 
зі знанням англійської. На 
кафедрі іноземних мов зі
бралося душ 50, та коли 
дізнались, що доведеться 
писати твір, половина зра
зу відсіялась. І на конкурс 
до Києва нас, по-моєму, 
їхало душ 15, а всіх разом 
зібралося, певне, з 200.

Твір був на тему: «Що
ти можеш зробити сьогод
ні для поліпшення станови^ 
ща в сім’ ї, країні, світі». 
Писали дві години, потім 
була розмова з представ
ником фірми - спонсора. 
Не знаю, як у мене вихо
дило з вимовою, але я ста
рався бути відвертим і роз
кованим, тим більше, що 
тон розмови до цього схи
ляв. По закінченню роз
мови екзаменатор щось по

мітив у своєму блокнотику, 
а я сказав: «До побачення! 
Сподіваюсь, що ми ще зуст
рінемось, хоч це дуже важ
ко».

Правди ніде діти — пот
рапити в Америку хочеть
ся. Тим більше, що я — 
майбутній автомобіліст, знаю 
мало не всі марки амери
канських машин. Постійно 
читаю їхні технічні журна
ли.

Вернувши до інституту, 
думав, що відповідь буде 
через місяць, принаймні, че
рез півтора, а ї ї  не було 
так довго, що й перестав 
ждати: не вийшло, є силь
ніші хлопці.

А це наприкінці квітня — 
телетайпограма: «Готуйте
документи, чекайте додат
кового виклику, ви пройшли 
конкурс!».

Чи радий?
Безумовно. Таке буває не 

часто, або й взагалі не бу
ває.

Сергій Корнійчук. Я ро
дом з Вінниці. Навчався в 
школі № 2 — англійська з 
першого класу. Після шко
ли намагався не забувати — 
писав, читав. А потім ще в 
армії повезло — слухав ра- 
діоперехвати розмов аме
риканських льотчиків — 
вони не є секретними і не 
кодуються, але мову на них 
вдосконалювати можна.

Потім, навчаючись у ВПІ, 
скінчив заочні курси з ан
глійської в Київському ін
ституті іноземних мов. Так 
що співбесіда для мене бу
ла не дуже складною. Ду
маю, що рішення там прий
мали не стільки з огляду на 
знання, як з огляду на ма
неру поведінки, щоб ти за 
кордоном не замикався в 
собі, був контактним, не 
почувався скутим і заком
плексованим. А я за таку 
манеру не тільки на відпові
дальних конкурсах, а й  у 
повсякденні. Але анкету про 
те, щоб за кордоном — 
«не пити, не курити, не 
провозити, не вступати, не 
залишатись» — ми уже за
повнили. Про вся випадок.

Н о в и н и
ін с ти ту тс ь к о го

жи т т я
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СЬОГОДНІ В КПРС ----- ---------------------- ------------------------

ПОЧИНАТИ З НУЛИ
Це вже стає звичним — 

нашому парткому ніяк не 
вдається з першого разу 
скликати інститутські пар
тійні збори. Люди не йдуть 
— одні просто не хочуть, 
інші — не сподіваються по
чути на цих зборах чогось 
нового й цікавого.

22 травня зібралося мен
ше трьохсот комуністів, 
тобто, далеко навіть не по
ловина складу. Вихід, прав
да, знайшли — вирішено 
було проводити не загальні 
партзбори, а просто — 
збори активу. Отже, що-не- 
будь, аби відзвітувати. Доб
ре звітувати — завше було 
свідченням діловитості І 
серйозності партроботи. 
Сьогодні, це, мабуть, теж 
одна з причин швидкого 
зменшення партійних рядів. 
Торік з інститутської парт- 
організації вийшло 96 чо
ловік, цього року — вже 
22. Втрати міської органі
зації — з 30392 чоловік ста
ло трохи більше 27-ми ти
сяч. Новий спалах «актив
ності» за графою втрат по
мічено після заходів все
союзного прем’єра Павлова 
по оздоровленню нашої не
щасної економіки за ра
хунок народу.

Звітна доповідь В. М. 
Бабія не вселяла ніякого 
оптимізму. Дуже неблаго- 
получно на «Модулі», фа
культетах автоматики й
мікроелектроніки, обчис
лювальної техніки, радіо
технічному. 130 комуністів 
по три і більше місяців не 
сплачують партвнесків. Про 
ріст рядів говорити не до
водиться. Для підтримання 
життєздатності цієї графи 
доводиться вдаватись до
заходів непопулярних, та
ких, наприклад, як виплата 
матеріального заохочення 
студентам - комуністам. В 
світлі такого заходу теза
про те, що до партії всту
пають сьогодні тільки з 
ідейних міркувань, здаєть
ся смішною.

Комуністи мали б агіту
вати за партію конкретними 
справами, шукати діяльних 
методів впливу на людей, 
але нема ні справ, ні мето
дів. І далі панує боязнь 
відвертих, чесних дискусій, 
серед студентів панує пе
реконання, що соціалістич
на революція була помил
кою, ленінські ідеї і без
грішний образ самого Ле
ніна викликають, м’яко ка
жучи, недовіру.

Секретар парткому го
ворив про те, що треба 
організувати політичне нав
чання комуністів, яке, по 
суті, вмерло, більше йти до 
молоді. «Зміни в суспільст
ві вимагають змін стилю».

Не маючи, в принципі 
нічого проти такої заяви, 
все-таки хотілося б почу
ти, в чому мають полягати 
ці зміни стилю. Вірініше, 
хочеться, щоб він уже на

решті змінився.
На жаль, нічого, як вид

но, не зміниться, тому що 
розмова на зборах активу 
відбувалась не в плані пот
рібної конкретики, а в плані 
масштабної політики. Всі
розуміють, що діла погані, 
але всі ждуть, коли ж буде 
якась верховна команда, як 
ці діла поправляти. Кому
ніст В. і. Погосян, наприк
лад, теоретизував з при
воду того, що архітектори 
перебудови не мають про
грами, що приватизація — 
це розбазарювання держав
ної власності, що доценти 
I професори вже опинились 
за рискою бідності.

Комуніст І. Б. Матвеєв 
вважає, що партія — це 
група, яка представляє пев
ну частину людей з метою 
завоювання влади, що ко
муністична партія сьогодні 
— це партія класу керівни
ків, що вона давно не пред
ставляє тієї групи народу, 
яку мала представляти.

Комуніст В. К. Шановсь- 
кий звернув увагу на те, 
що партія, яка орієнтувала 
на перебудову, сама до пе
ребудови виявилась него
товою. На нашу арену пе
рейшли з Заходу ті програ
ми, які не набули популяр
ності в стані політичного 
противника. Приватна влас
ність — це смерть соціа
лізму, а реставрація капі
талізму — контрреволюція. 
Свідомістю людей маніпу
люють різні новостворені 
організації і групи. Рух в 
інституті проводить більше 
заходів, ніж уся парторга- 
нізація разом взята, Віктор 
Кіндратович, правда, не 
схильний драматизувати си
туацію. Він упевнений, що 
в нас багато стійких кому
ністів, які можуть серйозно 
взятись за роботу і повести 
за собою народ.

Вперше виступав перед 
інститутськими комуніста
ми другий секретар міськ
кому партії Т. Д. Мотрен- 
ко. Це вже з генерації ке
рівників, висунутих перебу
довою. Виступ його сподо
бався тим, що був беззас
тережно - відвертим і чес
ним. Він сказав, що партія 
не може перейти в наваль
ний наступ, до якого ї ї  
кличуть, бо відчуває все 
меншу підтримку в народі, 
авторитет ї ї  у місті не 
зростає, а падає. Тому не 
треба кликати в наступ, а 
шукати діалогу з усіма но
вітніми політичними фор
муваннями. і якщо є най
менший збіг позицій —- пе
реходити до спільних кон
кретних справ.

Це, очевидно, і є голов
на відправна точка, той 
нуль, з якого треба почина
ти й інститутській пзртор- 
ганізації, відмовившись від 
глобального теоретизування.

І. ВОЛОШЕНКЖ,

В культурно-художньому Центрі ВПі виступив чоло
вічий хор однієї з вінницьких релігійних організацій, 
які на досить високому рівні виконали духовні музичні 
твори, авторами яких є відомі композитори Рахмані- 
нов, Бортнянський та інші.

На знімку: виступає хор.

Події і люди
ПРАЦІВНИК О ДНІЄЇ З ЛАБОРАТО

РІЙ НАШОГО ІНСТИТУТУ, ГОЛОВА
РАДИ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ВІТАЛІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ ГОВОРОВ БРАВ
УЧАСТЬ У РЯТУВАННІ ЛІНКОРА «НО
ВОРОСІЙСЬК», ЩО ВИБУХНУВ В СЕ-

Л 1 - Й  ГОДИНІ ЗО хви- 
^  лин 29 жовтня 1955 

року величезної сили ви
бух підняв на ноги всіх 
севастопольців. На внутрі
шньому рейді Севастополь
ської бухти підірвався лін
кор «Новоросійськ». Не 
зважаючи на вжиті за
ходи по його рятуванню, 
через дві години ЗО хвилин 

лінкор перекинувся І по
тонув. Ця трагедія, що 
коштувала життя багатьох 
сотень моряків, довгі роки 
замовчувалася. Мужність 
моряків, що не покинули 
корабель і до останніх се
кунд, будучи вірними сво
єму військовому обов’язку, 
боролися за його живучість, 
не отримала належного ви
знання. Тільки в 1988 ро
ці письменнику М, Черка
щину вдалося прорвати за
вісу мовчання, опубліку
вавши в газеті «Правда» 
статтю «Взрьів», а через 
деякий час — другу статтю 
«Зхо взрьіва».

28—29 жовтня я відвідав 
місто-Герой Севастополь, 
де зібралися на зустріч 
ветерани лінкора «Новоро
сійськ» і учасники траге
дії, що розігралася тут в 
бухті вночі 35 4 років то
му. Увесь цей час я па
м’ятав про те, що трапи
лось, бо сам брав участь 
в боротьбі з напором во
ди, що линула всередину 
корабля.

Ось як це було.
На 6 годин ранку 29 

жовтня 1955 року був при
значений вихід в море крей
сера «Молотов» («Слава»), 
на якому я служив коман
диром дивізіону ^живучості.
Крейсер стояв на бочках, 
метрах в 250 від лінкора 
«Новоросійськ». Я відпочи*- 
вав у своїй каюті, чекаючи 
сигналу про готовність ма
шин і корабля до вихо
ду в море. Раптом щось 
з величезною силою штов
хнуло і підкинуло мене на 
ліжку, водночас почувся 
глухий звук вибуху. Слі
дом пролунав сигнал бойо
вої тривоги. Схопивши одяг 
в оберемок, нашвидкоруч 
взувши черевики, кинувся 
на пост енергетики і живу
чості (П ЕЖ )' переключив 
усі тумблери гучномовного 
зв’язку на себе і дав коман
ду оглянути відсіки і при
міщення на предмет наяв
ності води, вогню, диму і 
доповісти. Невдовзі з бо
йових постів почали над
ходити повідомлення про 
відсутність будь-яких по
шкоджень і готовність до 
бойових дій. А десь через 
три-чотири хвилини про
звучала команда згори:
«Баркас N2... до правого 
трапу. Кормовій аварійній 
партії шикуватися на юті!».
Туди ж було наказано при
бути і мені — командиру 
дивізіону живучості.

Починаючи від бойової 
тривоги і далі, всі команди 

були виконані надзвичайно 
швидко, і в цьому відчува
лась внутрішня напруга, ро
зуміння ситуації з боку ма
тросів, старшин, офіцерів.

Прибувши на ют, одер
жав бойове завдання від 
командира крейсера капіта
на 1-го рангу Каденка:
«Відправитись на лінкор 
«Новоросійськ» разом з 
особовим складом кормової 
аварійної партії і надати 
йому необхідну допомогу».
Команда вже була на бар
касі, і через 8— 10 хвилин 
ми піднімались на борт лін
кора.

Могутній корабель стояв

ВАСТОПОАЬСЬКІЙ БУХТІ В 1955 
РОЦІ.

ПРО ЦЮ ТРАГЕДІЮ НАПИСАНО, 
НА ЖАЛЬ, ДУЖЕ МАЛО. ТО Ж СПО
ДІВАЄМОСЬ, ЩО СПОГАДИ ВЕТЕРА
НА ЗАЦІВЛЯТЬ НАШИХ ЧИТАЧІВ.

з малим диферентом на ніс 
і деяким креном на правий 
борт. Освітлення в носовій 
половині корабля було від
сутнє, і ми рухались бук
вально навпомацки. Діста
лися нарешті до вахтового 
офіцера, який заходився 
дзвонити на головний коман
дний пункт, щоб одержати 
розпорядження щодо на
шої групи, але командуван
ня на місці не було. Не 
міг офіцер зв’язатися і з 
ПЕЖом.

Тоді, зрозумівши, що на 
лінкорі щось сталося серйо
зне і гаяти часу не мож
на, я залишив з матросами

дав, було: кріпити носову 
пєрєборку, палубні люки (че
рез них уже прибивалася 
вода). Частину матросів від
правив закривати ілюміна
тори.

Так почалась наша боро
тьба за живучість лінкора 
(з моменту вибуху минуло 
хвилин 15), а закінчилась 
вона для мене військово- 
морським госпіталем, стру
сом головного мозку, трав
мою грудної клітки, крово

харканням, травматичним пне
вмотораксом та іншими по
шкодженнями, які ще й до
сі дають про себе знати.

Та повернемося до пода
льших подій.

В. ГОВОРОВ.

ЗАГИБЕЛЬ
ЛІНКОРА

свого заступника лейтенан
та І. Г. Касьянова і поспі
шив до району вибуху, аби
з’ясувати обстановку і одер
жати вказівку щодо вико
ристання наших аварійни
ків.

Картина, яку побачив в
носовій частині, приголом
шила. Розбиті, розкраяні ви
бухом палубні листи горою 
здибились над кораблем і 
на їхніх рваних краях зви
сали пошматовані людські 
тіла. А під ногами — шар 
намулу, змішаний з кров’ю 
і людськими останками. 
Темрява панувала і тут, але 
я вже звик до неї і орієн
тувався краще. Не зустрів
ши нікого з командування, 
спробував дістатися до но
сового шпиля, де мав бути 
помічник капітана, але не 
зміг внаслідок пошкоджен
ня палуби. Тоді повернув в 
напрямку поста енергетики 
і живучості. Тут в одному 
з приміщень зіткнувся з ма
тросами аварійних і трюм
них постів, їх було чоловік 
12— 15. чекали команди. 
Оскільки я виявився єдиним 
в цьому місці офіцером, то 
й взяв на себе командуван
ня по боротьбі з водою, що 
надходила через пробоїни. 
Телефонний зв’язок не діяв 
так само, як освітлення. 
Правда, виручав єдиний пе
реносний акумуляторний ліх
тар, котрий виявився у ма- 
троса-аварійника з числа 
електриків Н. М. Левіна. Йо
го ж призначив своїм зв’яз
ковим з ПЕЖом.

Першою командою, яку

Я не знав будови цього 
великого військового ко
рабля, «розташування при
міщень, але добре розумів, 
що коли всередину надхо
дить вода, то випучуються 
переборки, якщо розходять
ся шви — вода йде далі 
і це вкрай небезпечно. От
же, необхідно зміцнювати 
переборки і шви. Розрахо
вував на виучку матросів 
аварійних і трюмних постів.
І не помилився. Ці хлопці 
знали, що і як робити, а 
команди виконувались в лі
чені хвилини, хоч усе ро
билося в суцільній темряві. 
Тільки чулися гуркіт кувадл 
і короткі фрази «Тримай 
міцніше!», «Давай клин!», 
«Конопать шви!», «Підсві
ти!»...

А потім почали надходи
ти повідомлення: «Перебор- 
ку зміцнили!», «Поставлені 
підпори на люки!», але й та
кі: «Закінчилися аварійні 
бруски!», «нема дошок!», 
«кінчилась кудель!» (про
маслене клоччя для коно
пачення швів).

І вода прибувала, по
мітним став крен уже на 
лівий бік, диферент збіль
шився. Про це вдалося че
рез один з люків повідоми
ти контр-адміралу Лобову, 
і незабаром через цей люк 
почали подавати названі ма
теріали. І знову: «Закріп
люй переборки!», «Люки! 
Люки!», «Двері», «Коно
пать шви!».,., А вода знову 
десь знаходить ходи і так 
безперервно.

(Далі буде),

ЗАРП ЛАТА
ПІДВИЩ УЄТЬСЯ

Г1о інституту гуляють чут
ки, що заробітна плата ко
лективові ніби й підвищує
ться, але хто зна, коли це 
буде і чи буде взагалі.

В розмові з нашим ко
респондентом головний бух
галтер ВПі 3. М. Знатнова 
сказала:

— Нема чого тривожи
тись—підвищення заробітної 
плати буде. Перерахунки 
робляться з 1 квітня, Частина 
людей одержить нову зар
плату уже з 5 червня, а 
решта — з 5 липня. Прав
да, нема чого дуже й ра
діти: підвищення в межах 
ста карбованців матимуть 
тільки викладачі без канди
датських і докторських сту
пенів; для всіх інших при
бавка чисто символічна — 
20— 50 карбованців. З черв
ня, до речі, в зарплату 
включається і компенса
ційна добавка. Отже, як і 
повелося в добрій нашій 
державі, з компенсації буде 
зніматись прибутковий по
даток.

Дб уваги читачів
Повідомляємо, ; що впер

ше у Вінниці працюватиме 
психологічна служба «Теле
фон довір’я». Все життя 
людину супроводжують ДОб' 
ро і горе, щастя й невдача, 
хвилини радості й неми 
нучого смутку. Від цього 
ніхто не застрахований.

Та як підтримати люди
ну в такі хвилини, як до
помогти не впасти у від
чай, знайти сили, щоб по
вірити в себе, надто тоді, 
коли поруч нема близько
го, вірного друга або, коли 

тебе не розуміють.
Саме «телефон довір’я» 

втішить вас, розділить ваше 
горе, підтримає стомлене 
серце. Ви зможете напитись 
водички з чистого джерела, 
отримати розраду — повну 
щиру відповідь на боліс
не запитання. Отже, коли 
вам дуже важко —дзвоніть 
за номером 2-40-46.

а пекдоти
— Чому це у вас по

суботах так кричить кіт?
— Я його мию.
— Я свого теж мию, але 

він не кричить.
— А ви його віджимає

те?..
*  *  ★

Хворі вирішили втекти з 
психлікарні. А весь двір 
був обнесений високим пар
каном. Вони почали трену
ватись, щоб через нього 
перелізти.

І ось настав день втечі. 
Раптом прибігає один хво
рий:

— Втеча відміняється!!
— Чому?
— Паркан знесли!

★  ★  *
їдуть на велосипедах 

два комарі. Раптом один
зупинився.

— Що трапилося? — пи
тає другий.

—- Та ось муха в око 
попала. * ★  ★

— Товариш міліціонер,
а по цій вулиці ходити без
печно?

— Було б небезпечно, я б
тут не ходив...

★  *  ★

Штірліц вистрелив у Мюл- 
.лера. Куля відскочила.

— Броньовий, — подумав 
Штірліц.
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