НЕ ВСЕ ДОБРЕ...
Не перший день і не пер
Непоганий ужинок. Споді
ший рік інститути
закло ваємось,
що
ентузіасти
потані тим, як підняти
на
НТТМ скажуть своє слово
новий рівень Науково-тех
і в липні-вересні, коли три
нічну творчість молоді,
і, ватиме тур наукових робіт
насамперед, звичайно, сту з
'природничих,
технічних
дентів. Це — проблема
з та гуманітарних наук.
проблем, від її розв’язан
Щойно відбулася
також
ня значною
мірою
зале X і І сесія науково-технічно
жатимуть у
майбутньому
го відділення Малої Акаде
темпи технічного прогресу
мії наук.
В 8-ми секціях
країни. ВПІ з цією метою
працювало понад сто
уч
теж вжив цілий ряд
захо нів. До роботи були залу
дів по реформі вже сфор
чені викладачі
і студенти
мованої
системи
НТТМ, старших курсів.
Практично
що вже дещо позначилось
всі доповіді
розроблялись
на наслідках. Торік, скажі на персональних
комп’ ю
мо, подано 24 студентсь
терах. П’ятеро учнів заслу
ких заявки, одержано
5
жили рекомендації для вступозитивних рішень і
14 в інститут з оцінкою «від
авторських свідоцтв.
В мінно». Хочеться при цьо
науково - дослідній
роботі му
відзначити
особливо
брало участь 2439 студен творчий вклад таких наших
тів. Ними виконано робіт
викладачів, як О. І. Хрисв студентських
конструк тюк, О. Д, Ауцяк, Г.
В.
торських бюро
майже на Слєднєв, О. П. Котлярова.
80 тисяч карбованців.
Одначе, не все так доб
перший
В березні нинішнього ро ре, я|к здається на
займа
ку проведено обласну
на погляд. Викладачі
уково-технічну конференцію ються творчістю студентів
без особливої охоти, мало
студентів. В числі кращих
відзначені доповіді О. Спру залучають їх до роботи в
досліджен
та, А. Отришко,
Н. Том- госптеїмах,
чука, М. Кулінського, С. Та- нях. Зменшується кількість
расюка
Е.
Аангермана авторських свідоцтв, заявок
Ю. Багнюка, Надал
Іімада, на спільні розробки, пра
Грійо Франциска. Перемож ці, статті.
Можливо,
є
здоровий
ці вузівського
туру
олім
НДЧ,
піади
«Студент
і НТП» глузд в тому, щоб
вузу розроби
взяли
участь
в республі керівництво
канському турі, С.
Іжиць- ли систему спеціальних за
студентів,
кий (гр. 2 ААП-90)
здобув охочень як для
друге
'місце
на
олімпіа так і викладачів?
Ну, а Рада НТТМ
ВПІ,
ді
з нарисної
геометрії,
сту
Г. Неймановський був тре тим часом, запрошує
тім на олімпіаді «Констру дентів до активнішої участі
ювання
і
проектування в науково-дослідній роботі,
певного
ЕОС». По цьому ж розділу де можна набути
вся
інститутська
команда досвіду і вміння, що, без
май
має третє місце. На олім перечно, знадобиться
піаді з математики М. Обер- бутнім інженерам.
С. КАРПЕНКО,
тюх зайняв 4-те місце се
відповідальний
секре
ред студентів політехнічних
тар Ради НТТМ,
вузів республіки.

Конференцію
перервано
Давно усім ясно — час
треба економити, а особли
во, коли він не приватний,
а спільний. Отже, це сто
сується
першою
чергою
конференцій, зборів, нарад,
семінарів. Кажуть, що япон
ці навіть з ’їзди своєї Ком
партії проводять за три го
дини.
На
користь економії
часу говорить і досвід ос
танньої профспілкової кон
ференції інституту, яка скли
калась 31 травня і винесла
на обговорення умови ж олективного договору
1991
року, стан техніки безпеки
і вибори нового профкому.
На жаль, колективний дого
вір між профспілковою ор
ганізацією і адміністрацією
вузу був пророблений недо
статньо, виявилось
надто
багато розбіжностей в по
зиціях сторін,
конференція
затягнулась, довелось
ого
лошувати перерву, а після
неї в залі уже
бракувало
належного «кворуму». Зна
йома картина.
Отже, будь-яке найсолідніше
зібрання,
очевидно,
слід готувати з таким ^розрахунком, щоб його можна
було укласти в дві години
і провести без перерви. Ну,
а наша профспілкова кон
ференція не змогла прийня
ти ніякого рішення і ї ї де
легати зберуться ще раз.

з

валютою ?

Е К З А М Е Н А Ц ІЙ Н А

Почалася
літня
екзаменаційна сесія
— найвіповідальніша пора в житті інсти
туту. Першими перед столами
екзамена
торів стали
четвертокурсники — і від
разу крива емоцій різко поповзла
вго
ру —- в кого радість, сльози щастя,
а
в кого — розпач провалу.
Хоч основна
маса студентів
тільки
готується звітувати, оцінок вже
вистав
лено більше тисячі. На ЗО травня
ек
заменатори зафіксували
164
п’ятірки,
317 четвірок, 209 трійок. Сімдесят
чо
тири студенти зазнали фіаско, «заробив

С Е С ІЯ

ши» двійки.
Незабаром триматимуть
звіт про на
буті
знання
наймолодші — студенти
1—2 курсів.
Розпочався також захист дипломних
робіт на кафедрах
мікроелектроніки і
обчислювальної техніки.
На
знімку: доцент В. П. Семеренко
{ілііворуч,
і завідуючий
кафедрою
ОТ
О. Д. Азаров (у центрі) на захисті дип
ломного
проектування
з спеціальності
0608.
Фото Р. Кутькова.

КАМІНЬ У ВІННИЦЬКЕ БОЛОТО

Він,
либонь,
засмутив
багатьох і вони
або оше
лешено мовчали, або обе
режно шуміли, побоюючись,
щоб, не передбачене партдисципліною обурення,
не
потрапило в якийсь коман
дирський
об’єктив і
не
стало потім причиною не
приємностей — все-таки на
трибуні вчорашній
партій
ний вождь,
людина
зі
РОЗПОВІДАЄ
ПРОРЕКТОР
М> Є, ІВАНОВ
«обойми».
Вона,
ідучи назустріч побажан чим часом укладення таких своєї
зараз
контрактів з
фірмою правда, поводиться
ням іноземних фірм, окре же
але їй
([Королівство не за сценарієм,
мих
іноземних
громадян «Багдаді»
ж
з представницт усе-таки видніше, вона
здобути, 'вміщу освіту в сті Йорданія)
і, може,
нах ВПІ, ректорат
прийняїв вом у .Москві та з інтер член Політбюро
офісом, що «не за сценарієм» —■ це
рішення організувати на кон національним
королівству якраз і є сценарій?
трактних умовах
навчання теж належить
Отже,
на цьому активі
іноземних
промадян
з Йорданія (представництво в
спати не хотілось нікому —
метою
одержання
ква Києві).
ліфікації
інженера
з
Укладаються й індивідуа
в нього була
і внутрішня
відповідних
спеціальностей льні контракти
і зовнішня динаміка, він ге
на повний
і ступенів
бакалаврів
та курс навчання,
і думки,
на
наїв- нерував енергію
магістрів наук.
непевність
і
'чгінш
на
окремо народжував
В квітні ректорат затвер му курсі для осіб
Авжеж,
інозем душевне сум’яття.
див положення
про орга ного
підданства,
відрахо і тепер, по шести
роках
нізацію навчання іноземців
ваних з інституту за
ака після квітня 1985-го, висо
на контрактній основі. Де демічну неуспішність, а та ка трибуна колишнього Бу
кілька таких контрактів вже кож для проходження ста динку політосвіти не дуже
укладено. Наприклад, з фір жування і навчання в аспі звикла до такої
беззасте
мою «Садек» (Ліван)
на рантурі.
режної відвертості та
ще
навчання 15 осіб, фірмою
—- Яку ж кількість валю на рівні перших у респуб
«Каді
Санкар
Констрак- ти матиме від усього цьо ліці осіб.
Це є та нова
сон» (Індія) — теж 15 чо го наш інститут?
якість керівника, до
якої
— Це, до певної
міри,
ловік. Фірма «Садек»
роз
він і сам не звик, до якої
ташована
в Києві,
«Калі спільний секрет фірм і ін 
ішов через муки супереч
Санкар Констраксон» — у ституту. Але, звичайно, мі ностей, протистоянь, поми
Вінниці, а якщо конкретні німальні суми грошей
за лок і сумнівів. В усіх ще
ше, то в політехнічному ін всі послуги прораховані. Вуз на пам’яті
його недавня
ституті. Тут для неї відво сподівається
на
рентабе якість ініеіпоіступлиївого
ідео
диться спеціальний офіс
і льність у 20—25 процентів. логічного речника,
котрий
очолює ї ї наш
випускник Але, курчат,
як мовиться, (хоч і не дуже переконли
Сінгх
Санжів Кумар
— по осені
рахують.
Яким во), але
одив-єдиний
з
він
проходитиме
у ВПІ буде наслідок, справді, по усього титулованого
пар
стажування
з промислово- бачимо восени. А поки-що тійного панства не боявся
цивільного
будівництва. можна лиш додати, що уго виходити
на прямі телеПередбачається найближ ди укладаються охоче.
дискусії з щойнонароджу-

т т

ЛІТНЯ

групи більшості
часто за
бувають і виходять на три
буну сесії говорити не те,
чого вимагає ситуація,
а
і гарячої війни з нею, те те, чого потребує партійна
ваними демократичними ін
ститутами.
пер
він не зовсім
свій, дисципліна. А так бути не
зробився постатю
необтіч- повинно.
Це йому зарахувалося в
а, от
актив; саме за вміння дис ною, гострокутою,
Чи вірить
він
у
со
кутувати, обстоювати
«лі же, вкрай незручною.
ціалізм?
Вже йому задають питан
нію» він і став
секрета
Він вірить в. ідею соціа
рем ЦК, а по тому, за не ня: «А коли ви збираєтесь лізму, але не бачить
його
ті у нас. Те, що ми
передбаченим збігом обста виходити з партії?» В
маємо,
вин, і Головою Верховної
роки, коли він був
непо
соціалізмом назвати не мож
Ради республіки. За
інших ступливим ідеологічним бій на. Ленін говорив, що най
умов він, певне, так і за цем, рухівці посилали йому більший вш и в на світ ми
лишився б ідеологічним ге з заліїв записки на довгас будемо справляти
прикла
нералом
— маршальський тих клаптиках паперу, ши дом соціалізму, але це
у
жезл йому не СВІТИіВ; ПОПЄ" рина і розміри яких не ви нас не вийшло.
реду нього в апараті було кликали
ніякого
сумніву
Як він дивиться на руй
їх цілком
специ нування пам’ятників Леніну
кілька постатей, що стояли, щодо
ближче до найвищого кер фічного призначення.
Те в областях Західної Украї
ма влади.
пер на таких же аркуши ни і спорудження їх Банза дері, Шухевичу
А. М. Кравчук,
безпе ках йому надсилають
та іншим
райкомів. одіозним
речно,
висуванець
пере писки секретарі
постатям
націо
Запитання в стилі його ж нальної історії?
будови і на його долі істо
відвертості:
рики згодом, очевидно, про
Негативно. Пам’ятники —
стежуватимуть, як найздіб
— Які
у вас стосунки
вище законів.
Але батько
ніші і наймудріШі
пред- з Гуренком? Чи співпадає
соціалізму
в нашій країні
позиція
члена
Політбюро
з
стаївіниіки того клану, котрий
Й, В. Сталін першим подав
нині івсі
неласкаво
нази позицією Голови Верховної приклад знищення шедеврів
вають
партбюрократією, Ради?
мистецтва — храмів, музеїв,
поступово
еволюціонували
Він
відповідає, що сто пам’ятників і тепер це вар
до справжнього
розуміння сунки з Гуренком у
них варство повторюється. Ни
найгостріших
болів наро- ділові. Але те, що каже Гу- щення пам’ятників
Леніну
роду, найсерйозніших
сус ренко,
не є обов’язковим засуджено,
прийнято
рі
пільних проблем і соціаль для Кравчука, так само, як шення про їх відновлення,
них труднощів. Це дано не ге, що
каже Кравчук, не але не відновлюють. Що ж
кожному, бо сите, безхмар є обов’язкове
для Гурен- накажете робити —
поси
не життя дуже часто заби ка. Позиція члена Політбю лати . туди танки?
ває дух совісті, яка потім ро не обов’язково
зівпаВін не боїться зізнатись,
запливає жиром і виплод дає
з позицҐєю Голови що влада його — не все
жує філософію жирних...
Верховної Ради,
бо поса сильна, вона мусить
ра
Гадаю, що А. М. Кравчу дова особа мусить керува хуватись
з реальностями,
ку зараз дуже нелегко. Се тись не партійними інтере бути
набагато
м’якшою,
ред того клану, де він був сами, а інтересами всього ніж була до 1985-го.
Але
Сесія
Верховної сила Кравчука в тому, що
цілком своїм, де його ма народу.
ли за героя в дні станов Ради — не партійний з ’ їзд,
з
лення народної демократії про що деякі депутати
(Закінчення на 2-й стор.).
ВРАЖЕННЯ В ІД ЗУСТРІЧІ А. М. КРАВЧУКА З
ПАРТІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИМ
АКТИ ВО М ВІННИ ЧЧИ НИ

2 стор.

КАМІНЬ У ВІННИЦЬКЕ
БОЛОТО

Швейцарії А. М. Кравчу
ку задали запитання:
— Чи є на Україні свій
Пушкін?
(Початок на 1-й стор.).
— Так, є. Це Шевченко.
він про все говорить пря
— А він ще живий?
мо, не лакуючи,
не полі
Це було б смішно, аби
руючи.
Навіть про
па
м’ятник Бандері: «Ми весь не було так сумно. 53-мільйонний народ, а про ньо
час будували
пам’ятники
го не
знають
у Європі.
«ворогам» — Сталінові, які
Прем’єр однієї країни дві
знищили; Бандері —
які
чи
треба знищити. Але ж
є чі перепитував його,
не обмовився,
коли
він
Бандера, бандерівщина,
а
є ще й (національно-визволь сказав, що нас справді 53
мільйони. Треба їздити за
на боротьба...»
З ним можна
погоджу кордон не тільки високим
ватись,
чи не погоджува
посадовим
особам, а
й
тись, дорікати
за «гене усім, хто має можливість
і говорити всьому світові,
зис», як він сам, жарто
ма, говорить про еволюцію
що є такий народ, є така
поглядів і позицій, але не держава. Треба
боротись
можна не поважати
його за суверенітет України, по
прагнення бути чесним
і ступитись
суверенітетом
називати речі своїми
іме означає — зрадити
свій
нами.
народ. Нас лякають
тим,
— Як ви дивитесь на те, що суверенну Україну зра
що по
Україні
роз’їж д  зу розшарпають на
шмат
жають групи людей зі Ль ки. Смішно й говорити —
вова і роблять
те,
що
відчинено клітку, розправ
роблять?
ляй крила — лети! А
є
Демократія, з його
по люди, які закликають
нас
гляду, передбачає
вільне боятись:
«Поламаються
пересування людей по зем крила, на нас одразу впа
лі. І ярсщо е що
сказати де яструб!».
групам львів’ян,
то треба
А. М. Кравчук розпові
сказати....
Але тут явно дав про труднощі з
під
бринить ідейка — не пусти
писанням Союзного дого
ти, заборонити, виставити вору. Досягнуто угоди, що
наряди, судити,
посадити!
це буде договір «Про союз
Не ті часи. Тільки розу суверенних держав», а кра
мом, тільки
переконанням їна наша
називатиметься
треба діяти.
Тим часом,
«Союз Радянських суверен
маємо багато людей,
які
них республік»
— СРСР,
вважалися мудрими й ро отже, навіть абревіатура за
зумними, коли
не треба
лишається старою, але сло
було боротися і щось об
ва «соціалістичних» в наз
стоювати.
Тепер він
си ві не залишиться.
дить, набравши в рота во
Значною перепоною
на
ди, і вивести його на три
буну можна тільки тримаю шляху до підписання цьо
в
чи за одну
руку,
а
в го договору є ситуація
Росії.
Кілька
автономій
цієї
другу давши готовий
текст
федерації хочуть бути пря
з розумними думками.
мими
об’єктами
Союзу.
...Багатьом на тому акти
ві 27 травня не дуже подо Уряд Росії категорично пробалась або й взагалі іне по ти( це означало б її роз
добалась
така
відвертість пад). Не вироблено ще ме
про
характер
Щ о не кажи, а це — груд ханізму
ка в город не одного су зв’язків між республіками і
і
часного
панівного
Івана Союзом, про характер
якість
повноважень,
які
Івановича, котрий не звик
делегуватимуть
думати,
а вміє тільки роз республіки
Союзу, про те, що
буде
поряджатись і виступати з
належати Союзові,-, а що
трибун ,читаючи чужі текс
ти. Зрештою, це бездум’я — республікам, про орга
нізацію влади у верхов
і довело нашу країну
до
ному ешелоні, про систему
ручки. Витали
над залом
спалахи шуму
й шипіння, оподаткування, про те, чи
глухого, ледь стримуваного потрібна союзна Конститу
невдоволення, а то й гніву, ція, чи вистачить і одно
проривались колючими за го договору.
...Не можна сказати, що
питаннями на вузьких, дов
візит А. М. Кравчука
до
гастих арку шин ах..
— Чого іви їздили до Ні Вінниці був візитом якогось
ви
меччини і що звідти привез протистояння. Просто
кладено позиції
реального
ли?
Він не привіз жодної партії мислення в реальних умо
ж
шприців. Ця поїздка була від вах сьогодення. Якщо
для Вінниччини — це, мов
повіддю на візит німецькамінь у тихе болото— то
• кої
делегації
з Баварії.
це зовсім непогано — ба
Але, якщо відверто,
то
гатьом
доведеться
міцно
не кожен візит
українців
подумати, як далі працюва
за кордон
повинен мати
прагматичну мету. В роз ти. А особливо — керу
мові з одним
високопос вати.
І. ВОАОШЕНЮК.
тавленим
дипломатом
у

«ЗА

ІНЖ ЕНЕРНІ

В. Г О В О Р О В .
(Продовження. Початок
номері 20).

червня

КАДРИ»

в

1991

року.

ЗАГИБЕЛЬ ЛІНКОРА

Тоді я розділив аварій
ників на дві групи.
Одній
наказав створити лінію обо мість ручників — викорис нераторних і насосних при ється страшний
тисячого
рони біля наступних пере товували власні кулаки, об- . міщеннях і відсіках
кораб лосий крик жаху.
ви
бором, а з частиною макро мотані рушниками або зня ля, трюмі, де в таких
І все. Мене накрило ко
сів продовжував
боротьбу тими з голови
беретами. падках, залишитися живим раблем, втратив свідомість.
з водою
на попередньому Використовували столи, бан — чудо. Відважні військові Отямився, коли відчув, що
рубежі. Але ця боротьба бу ки (лавки), все, чим
кінця, поряд борсаються такі
хоч моряки стояли до
ж,
строки
ла нерівною: крен і дифе якось можна було затрима вони в найкоротші
як я. Спробував і сам щось
рент
все
збільшувалися. ти надходження води
і зуміли ввести до ладу
го
вдіяти, але груди з
вели
Могутні
струмені
прони руйнування
переборок.
А ловні механізми, пошкодже
притиснуло
кали через палубні люки в вони не витримували, особ ні вибухом: котли і турбіни чезною силою
—
приміщення, на дверях яких ливо .там —
їв численних були готові дати хід кораб до площини. Зрозумів
то була
палуба
лінкора,
в багатьох випадках висіли кладовках, підсобках,
роз лю, якби він не...
Наковтавшись
великі
замки
і ланцюги. міщених в трюмах, куди ми
...Трагедія наростала на який тонув.
Отже, проникнути туди
не не могли проникнути. Слід
знову
вально. По лівому борту до нової порції води,
було можливості, хоч
сиг також думати, що значна їх моменту вибуху
залишав втратив свідомість. Остання
нал бойової
тривоги
пе кількість була пошкоджена
ся відкритим отвір, зробле думка:
«Яка
безглузда
і ний під час заміни
редбачає вільний доступ до під час самого вибуху,
кора- смерть!».
всіх приміщень.
Однак знову очуняв, від
Намагалися 'відкрити двері
чув що лечу (як виявилося,
кувадлами,
але протидіяв
вгору). Ще за мить
поба
могутній
напір води,
що
чив вузький промінь світла,
вже
заповнила
замкнуті
приміщення, тільки вирива
який конусом розширював
лись звідти великі повітря
ся. І в ньому помітив вели
ні бульки.
чезні (Міхурі повітря,
схожі
Інколи
мені
здавалося,
на дитячі надувні кулі. Ма
що на лінкорі вазгалі
не
буть, я опинився на шляху
не було дано сигналу бойо
того повітря, що виривало
вої тривоги. І не тільки
ся з затоплених приміщень
тому, що те, що робилося,
корабля. Воно покидало їх
не повністю відповідало ви
з такою силою, що мене, як
могам надзвичайного
ста
смітинку, видуло з-під
пе
ну. Дуже дивним було зу
рекинутого корабля,
обір
стріти матросів, які пере
вавши всі гудзики на китеносили чиїсь речі на кор
лі і навіть штани.
Гадаю,
му: кителя,
інше
майю . навіть, аби ми туди
діс
що саме ті повітряні потоки
«Щось тут не так», — ду тались, то мало що зміни бельної АТС на нову, більш
повернули мені свідомість.
малось. Башти
і погреби, ли б. В силі тиску води я потужну. Крізь нього водя
Вони якимсь чином потра
всій
інші приміщення
замкнуті, переконався, коли до мене ні потоки пішли по
пили в дихальні
шляхи
довжині
«теплих»
'коридо
ілюмінатори в багатьох міс звернувся старший носово
(можливо, під час останніх
рів.
Ми
металися
з
одного
цях не задраяні. Без сумні го дизельного поста. Спус
місця до другого,
вичерпа конвульсивних намагань дих
ву, таке становище
нега тившись донизу в
примі
запас нути).
тивно відбилося на резуль щення, розташоване в трю ли весь аварійний
Опинився в кількох мет
татах боротьби
за живу мі, (а потрапити туди мож лісу, брусків, а лінкор все
більше перехилявся. Стріл
рах від днища лінкора, що
чість корабля. Я в цьому на було тільки через
при
ка кренометра уже перева випинався з води, але
до
упевнений.
міщення ПЕЖ), я
побачив,
добиратись
Вище
я розповідав,
як як вигнулися перегородки— лила через цифру 16. Важ нього не став
через палубні люки примі носові,
на інстинктивно відчув, що мо
лівого і
правого ко було утримуватись
щень, куди ми не
могли бортів. Вони стали
схожі похилій мокрій палубі, ви жу бути засмоктаним у вопроникнути, могутньо фільт на випуклі площини.
никла небезпека зісковзну ронку. Став відпливати да
рувалась вода. Не
зважа
Спитав командира
пос ти у море, що й трапилось лі.
ючи на вжиті заходи,
рі та, чи є підпори?
А сили вичерпалися доосВияви зі мною. Спасибі вже зга
вень її постійно
зростав.
весь
лось, що є. Разом з мат даному зв’язковому Н. Ае- танку, ще й побитий
Не
маючи
легководолаз росами цього поста
був, стікав кров’ю...
Осьзміц віну, який кинув
кінець ось захлинуся.
них апаратів, матроси» пір
нили перегородки попереч
реімеїня нагрудного акумуля
нали до люків і намагались
ними дошками. Клинами між
На щастя, поряд з ’явив
під водою затулювати
щі
ними вмонтували
бруски. тора і допоміг підтягнути
ся баркас, що підійшов до
лини, зупиняти надходжен
ся
до
трапу
лівого
борта.
Матроси не шкодували сил,
місця катастрофи. Кинутий
ня води в приміщення. На
Певно усвідомивши,
що з нього на другий
виконуючи цю роботу, але
баркас
жаль, таких щілин
було
на їхніх обличчях
відчу лінкор не вдасться утримати пеньковий канат, вдало за
надто багато. Наша відчай
валось напружене чекання
я
на плаву, командування на чепив мене за лікоть, і
душна праця лише тим
повідомлень про обстанов казало всім зібратися
вхопився за нього, як спра
на
часово уповільнювала
за
ку, яких, на жаль, не було. юті. Подякувавши матросам вжній утопленик за
соло
топлення приміщень.
Тіль
Тож, покидаючи пост, ска за їхню мужність, сумлінне минку.
ки тоді, коли рівень
води
зав командиру, щоб,
коли
Не стану в
подробицях
сягав підборіддя (мій зріст
шви переборок почнуть роз виконання службового обо описувати, як мене втягали
— 186 см), я давав коман
ходитися, доповісти в ПЕЖ в’язку, почав і я піднімати на баркас за руки і
но
ду покинути приміщення. І
ся на палубу, але на ют не
і покинути приміщення.
я
ми відходили в
наступне,
потрапив, не встиг —
ко ги, як в останню мить
Ця розмова відбулася за рабель став
страхуючи ломами двері
і
перекидатися. знову падав у воду, як ха
люки від самовільного зак 5— 10 хвилин до трагічного
Схопився за поручні трапа, пали за киїтель, шию ті, хто
перевертання корабля.
ривання.
з подивом дивлячись
на борсався поряд і намагався,
Ось так доводилось
за
Мені дуже хочеться
ві флагшток, яки й хилився до чіпляючись за мене, видря
Одні
лишати рубежі оборони під рити, що ті моряки
вцілі низу і вже вирізьблювавсь патися на суденце.
напором грізної товщі во ли. Особливий склад БЧ-У на фоні освітлених
вікон тягли мене вгору, інші до
ь
ди. Все гостріше
відчу (електромеханічна
бойова будинків Вугільної приста низу.
валась нестача
аварійного частина) не покинув до ос ні. Потім пальці рознялися,
...Завантажившись
по
матеріалу, інструменту,
і, танньої миті свого
поста,
і я спиною полетів
знову вінця врятованими, баркас
замість чеканок, в хід піш котрий, як правило, знахо у море, як і сотні інших мо взяв . курс до
госпітальної
ли столові ножі, вилки, за диться їв машинно - котель ряків, що горохом
посипа пристані.
мість куделі — рвали прос них відділеннях,
рульових,
лися туди ж. Це не стира
тирадла, наволочки,
за румпельних ділянках, в ге- ється з пам’яті. Досі
чу
(Далі буде).

Наш фотокор
Степан
Лісовий приніс в редак
цію знімок
/немолодого,
симпатичного
чоловіка.
Гррстка пензлів за його
лівим плечем не
поли
шала сумнівів щодо ро
ду занять: Іван Васильо
вич Кисельов —
Інсти
тутський художник.
На
писати оголошення, офо
рмити стенд чи транспа
рант — все до
нього.
Робота не важка,
але
марудна, особливо
тоді,
коли треба писати якусь
одну об’жву в десяткові
екземплярів. Але
без
ці єї роботи
і нститутов і
іне обійтись.
Молодому
вона «не п ід силу»
(в
зв ’язку з потребою
не
сидіти на одноіму
місці,

багато рухатись). А
Іва
ну Васильовичу,
колиш
ньому фронтовику, вона
яікраіз по плечу —
здо
ров’я у нього далеко не
найкраще. Дає знати про
себе іта іміна, яка у вересініі сорок третього впа
ла поряд, коли йшов
в
атаку, ударила в
ногу,
кинула головою на суху,
тверду землю.
Доля Івана Васильови
ча
складалася
важко:
він з 1924 року —
як
раз того покоління, кот
рому (випало аж
десять
років строкової
служби
(іпо війні ,не було
кого
брати в армію і держа
ва наточувала й
нато
чувала термін його
по

колінню). Мав хист
до
малювання, жевріла
да*
лека думка про художнє
училище, але по десяти
роках було вже не
до
цього, присвоїли офіцер
ське звання і він одслужиів 27 календарних
ро
ків, дослужився до майо
ра, звільнився в
запас
ветераном армії, а тепер
уже й в інституті
вете
ран — восени буде
18
років, як Іван
Васильо
вич тут художником.
Дні пливуть за днями.
В будні легше, перед свя
тами — жарко. Труд, од
ним словом. Робота і ко
лектив роблять життя ці
кавим і повнокровним.

Фото С. Лісового.

