Новорічне слово ректора
Шановні с т у д е н т І аспі
ранти, шаноаніі викладачі
і
науковці, всі, хто
забезпе
чує життєздатність
нашого
багатотисячного вищого нав
чального закладу!
Закінчується 1991-й
рік
і ? перш, ніж поздоровити вас
з цим святом, я, з вашого
дозволу, підведу
підсумки
року, ЩО завершується.
1991-й був нелегким, але
знаменним для народу
Ук
раїни роком, у якому наша
республіка стала незалежною
державою, а ми з вами ста
ли в один ряд з росіянами,
німцями, шведами та інши
ми націями, що мають свої
держави.
Акт незалежності,
про
голошений Верховною
Р а
дою України та .. підтвердже
ний на референдумі
воле
виявленням народу, став го
ловним історичним докумен
том 1991 року, документом,
який навічно увійде в істо
рію України як такий,
що
повернув нашій багатостраж
дальній землі ї ї
законну
державність.
Беручи активну участь в
справах державних, ми
з
вами ні на мить не забували
про справи інститутські. На
мій погляд, знаменною
да
тою для нашого вузу стало
4 квітня — саме в цей день
був підписаний наказ
мі
ністра про дозвіл
Вінниць
кому
політехнічному
з
1991—92 учбового року роз
почати підготовку фахівців
за навчальними планами тех
нічного університету,
роз
робленими на 'всіх
факуль
тетах з врахуванням
до
сягнень канадсько - амери
канської вищої школи. Ко
ли наші майбутні бакалаври
— нинішні
першокурсники
— перейдуть на
четвертий
курс, наш вуз пройде акре
дитацію і стане Вінницьким
технічним університетом, але
датою його народження бу
де не дата акредитації, а 4
квітня 1991 року.
Оскільки програма
ун і
верситету є більш напруже
ною і насиченою, то вимо
ги до вступників у
цьому
році були набагато вищі-, ніж
у минулі роки. Перша сесія
на першому курсі підтвер
дила доцільність
орієнтації
на випускників
фізмат шкіл
— вони, в основному,
є
кращими студентами в усіх
групах на всіх факультетах.
На їхньому фоні потьмянів
блиск медалей сільських та
районних
шкіл,
власники
яких стали студентами
на
шого вузу за умовами екс
перименту
без
складання
вступних іспитів у
самому
вузі.
Колектив
енергетичного
факультету
повністю
основий корпус, до
якого не соромно запроси
ти делегацію будь-якого ву
зу республіки. Днями
ко
лишньому декану енергетич
ного факультету
Давиду
БегляюпвичУ Налбандяну Вер
ховною Радою України при
своєно почесне звання « З а 
служений працівник
народ
ної освіти», з чим ми його
щиро вітаємо і бажаємо здо

ров’я та творчих успіхів на
професорській ниві, а факуль
тету, нині очолюваному уч
нем Давида
Бегляровича,
колишнім його заступником
Миколою Павловичем
Сви
ридовым, бажаємо іі далі не
збиватись з «налбандянівського» кроку.
Не зважаючи на
об'єк
тивні труднощі,
протягом
року ми продовжували бу
дувати житловий
будинок
для викладачів та
учбовий
корпус для майбутніх
констру кто р і в
раді оа па ратуїр и.
В цьому безумовна заслуга
проректора Володимира Діонисовича Свердлова.. З а с 
луговують на подяку
за
участь у вирішенні
бага
тьох питань, пов’язаних
з
цим будівництвом, завідую
чий кафедрою К ІВ Р А
Є в
ген Володимирович
Дубов
та декан ІБ Ф Георгій Сер
гійович Ратушняк. Від імені
ректорату дякую також сту
дентам, які добровільно ство
рили будівельний загін, по
єднують самовіддану працю
на цих інститутських об'єк
тах з навчанням на
вечір
ній системі.
Університетська
освіта
немислима без
гуманізації
та гуманітаризації ї ї основ.
Над вирішенням цієї
про
блеми працюють всі кафедри
гуманітарного циклу,
але,
найсуттєвіший
вклад
вно
сить кафедра історії та те
орії культури і, створений на;
ї ї базі, культурно - худож
ній центр, очолюваний Т а 
марою Болеславівною Буяльською.
Новою віхою в
розвит
ку цього центру стало
від
криття в художньому музеї
меморіалу народного худож
ника Федора
Коновал юка,
декілька десятків картин до
якого подарувала вдова х у 
дожника. Нагадаю, що від
криття меморіалу
транслю
валось не тільки по облас
ному та
республіканському
радіо, але й по телебачен
ню, а «освячували»
його
член
Президії
Верховної
Ради України, відомий пи
сьменник Володимир
Яво
рі всь кий та вдова художни
ка Тамара Іванівна МорозКо нова люк.
Плідно працювали
впро
довж року наші спецради по
захисту кандидатських
та
докторських дисертацій. Всі
дисертації, захищені в на
ших спецрадах, затверджені
вищою атестаціїиною
комі
сією. Серед них і докторсь
ка дисертація наймолодшо
го доктора наук в нашому
інституті Романа Наумовича
Квєтного, якому
запропо
новано створити
кафедру
САПР на
радіотехнічному
факультеті.
На сьогодні ми вже має
мо ЗО докторів наук, профе
сорів. До речі, в
Польщі
ЗО професорів — це квота
для створення вузу нашого
масштабу. Але у нас Інший
підхід — чим більше,
тим
краще. Тому ректорат спо
дівається, що загін
профе
сорів буде збільшуватись.
Місяць тому звання про
фесора одержав Ігор Абра-

мович Немировський, з чим
його й поздоровляємо. Щой
но в цьому списку науковопедагогічної еліти з’явилось
і прізвище Миколи Андрійо
вича
Клименка.
Приємно
повідомити, що останнім ча
сом успішно захистили^ док
торські дисертації Юрій Іва
нович Волков та
Михайло
Андрійович
Рвачов —
це
теж майбутні професори.
Дуже важливим для пре
стижу вузу є наявність
у
його штаті академіків
ос
новної чи
альтернативних
Академій наук. Рік, що за
кінчився, Відкрив
рахунок
академікам у нашому вузі:
в червні мене було обрано
академіком Академії
інже
нерних наук України, а
у
вересні — академіком Ака
демії гірничих наук.
Увій
шов я до складу
президій
обох
Академій.
В
кінці
грудня пройдуть нові
ви
бори в Академію
інженер
них наук і я впевнений, що
ряди академіків; у
нашому
вузі зростуть — на
кон
курс подали документи £ва
наших відомих
професори
— О. П. Стахов та М.
А.
Філинюк. Вкрай
важливо,
щоб на момент акредитації
нашого Інституту в техніч
ний університет мати хоча б
5— 10 академіків. Вчені, які
заслуговують
цих високих
звань, в інституті є,
треба
їм
тільки більш
сміливо
брати участь у
конкурсах,
котрі періодично
проголо
шуються.
Старався ректорат
не
відставати від вимог дня у
вирішенні питань
оплати
праці викладачів та
спів
робітників. Було
здійснене
(додаткове до
державного)
підвищення зарплати
спів
робітникам та викладачам за
якість роботи, кращих пре
мійовано.
За рахунок резервів
за
листопад і грудень
підви
щено зарплату всім
більш,
ніж у два рази. До речі, ли
ше декілька вузів спромог
лися здійснити
підвищення
зарплати в повному обсязі,
а їв більшості вузів України
підвищили платню за
ці
місяці всього на 20—40 кар
бованців. І, мабуть, лише в
декількох вузах буде здійс
нено індексацію зарплати за
листопад і грудень (у
нао
Індексація буде повною
і
всім працівникам).
У В ПІ
вчасно
було
впроваджено систему пере
ведення викладачів та спів
робітників пенсійного
віку
на роботу за
строковими
договорами,
що
поновлю
ються щорічно. Це
дало
змогу в межах закону під
вищити добробут цієї кате
горії працівників, тому
що
вони одержують і зарплату
і повну пенсію.
Особливо
вигідним стає це в зв'язку
з впровадженням у
життя
нового
республіканського
закону про пенсії, за яким
розмір пенсій
досягатиме
майже двох третин зарпла
ти.
На жаль, не всі задумки
нинішнього та
попередніх
років дали позитивний
ре

зультат. Ректорату
дове
лось розформувати факуль
тет
суспільно - політичних
дисциплін і передавати його
кафедри
факультетам
Ін
женерії, аби залучити
їх
таким чином до виховної ро
боти та прискорити
перео
рієнтацію з марсистсько-ленінських догм на
загально
людські цінності.
Тиждень тому ми
від
мовились бути засновника
ми двох, створених рік то 
му,
малих
підприємств
«Спекл» та Т Е Д Е М С . В і
дмова пов’язана з тим, що
ці підприємства
порушують
договірні
зобов’язання
І
займають інститутські площі,
не при но ся чи вузу ніякої ко
ристі.
Була у нас перспективна
в попередніх умовах задумка із створенням наукового
технопаїрку, але у зв’язку з
розвалом Союзу та позбав
ленням
таких
організацій
податкових пільг створення
парку втратило перспективу.
Тому довелося зупинити ре
алізацію цієї (Ідеї нзпівдорозі.
Однак у цілому
процес
реформ у вузі протікає незворотно, виводячи його
в
число провідних навчальних
закладів України.
Які .ж завдання
стоять
перед колективом вузу
у
новому 1992-му році?
Перш за все — це
по
дальше
впровадження
в
життя університетської сис
теми навчання.
Не менш важливим
зав
данням є повнокровне
за
безпечення навчальною
лі
тературою
україномовних
потоків.
Гуманізація та
гуманіта
ризація технічної
освіти,
екологічна та правова
під
готовка, розробка та впро
вадження
комп’ютерних
технологій навчання —
ці
проблеми теж повинні знай
ти своє подальше вирішен
ня в наступному році.
Підвищення рівня та збі
льшення
обсягів
науководослідної роботи, особливо,
фінансованої з держбюдже
ту, залучення до цього сту
дентів — це теж буде в по
лі зору ректорату.
Поставлене завдання від
криття трьох нових спеціаль
ностей: економіка
будівни
цтва, економіка
машинобу
дування та енергетика теппотехнології — всі необхід
ні документи уже в
Мінвузі України — Є
надія,
Що з 1 вересня в нашому
вузі з’являться студенти, які
будуть опановувати ці спе
ціальності.
До речі, в новому
році
буде змінено систему зара
хування до вузу.
Конкурс
буде єдиним для всіх
спе*
ціальностей.
Кожен
абііту
рієнт буде вказувати в за
яві три спеціальності
(з
пріоритетом), які він згоден

опанувати.
Такий
підхід
дасть можливість на
всі
факультети
зарахувати тих,
у кого бали вищі. І не буде
такого, що на один факуль
тет не поступає
абітурієнт
з 12 балами, тоді як на ін
ший зараховуються і з де
в’ятьма. Не будуть
більше
зараховуватись оцінки,
на
брані в школах —
замість
цього розширимо
експери
мент з фізматшколами
на
сусідні з нашою області.
Наступний рік буде
ро
ком становлення факульте
ту інтеграції навчання
з
виробництвом, який повинен
забезпечити на більш
ви
сокому рівні практичну під
готовку майбутніх
бакалав
рів.
Буде створено' дві-три но
вих спецради
по
захисту
кандидатських
дисертацій:
заявки будуть подані як т і
льки запрацює
Українська
Вища Атестаційна
Комісія,
організація якої буде завер
шена до кінця
нинішнього
року.
В плани культурно-худож
нього центру на
наступний
рік
закладено
створення
кабінету україністики
та
нових
експозицій
худож
нього музею, розробка но
вих курсів з історії та тео
р ії вітчизняної і зарубіжної
культур. З лекціями перед
студентами
виступатимуть
такі
відомі
письменники,
як Павличко,
Яворівський,
Іваничук, Мовчан, Драч
та
інші митці.
Буде* закінчено
споруд
ження житлового будинку та
учбового корпусу
кафедри
конструювання
радіоапара
тури і
почато
будівницт
во спорткомплексу та сьо
мого гуртожитку.
Почнеться поступова мо
дернізація
комп’ютерного
парку обчислювальних це
нтрів.
Планується нове
підви
щення зарплати
відповідно
до Закону про освіту.
А тепер декілька
слів
про свою депутатську
д і
яльність.
Основною своєю
заслу
гою перед колективом вузу,
як депутата, вважаю прий
няття в законах про освіту,
про основи науково - тех
нічної політики, про добав
лену вартість та про податки
статей, пов’язаних з підви
щенням зарплати, з пільга
ми для вузів по оподатку
ванню за будівництво жит
ла.
У створення
Української
Вищої Атестаційної
Комі
сії на принципах
довіри
спєцрадам теж є мій вклад
досить суттєвий.
Можливо це
звучатиме
зухвало, але Заява
Вер
ховної Ради України про те,
на яких принципах Україна
буде в співдружності
не
залежних держав, що прий
нята уже після
ратифікації

угоди про цю співдружність,
фактично обумовлена мною.
Саме я спочатку проголо
сував проти угоди, а
потім
переконав Сергія Головато
го, який голосував за угоду,
в тому, що необхідно пере
конати Президента Кравчу
ка в необхідності додаткової
заяви.
Півтори години я витра
тив на те, щоб переконати
Головатого в
необхідності
цього' кроку. Хто
дивився
трансляцію засідання
Вер
ховної Вади, міг у
цьому
пересвідчитись. І,
прочи
тавши мої «сумніви»
та
вислухавши усі
аргументи,
Головатий, який до
цього
виступав по телебаченню
з
підтримкою угоди,
написав
текст Заяви ї поніс
його
Плющу та Кравчуку. Обидва
погодились 1 наступного дня
Заява була
проголосована
Верховною Радою. Прикро
тільки, що Сергій Головатий
у своєму інтерв’ю «забув»
сказати про те, хто йому по
дав Ідею та переконав ^
необхідності такого
де
мента.
Втім, я не ображаюсь. Го
ловне — що тепер ні Пре
зидент, ні уряд не зможуть
переступити через цю З ая
ву, вирішуючи справи спів
дружності, що дає Україні
гарантію не втратити
неза
лежності.
Вважаю, що
виконання
депутатських обов’язків
не
впливає негативно на
стан
справ у вузі — розширення
прав проректорів дає
мені
змогу за п’ятницю та субо
ту вирішувати всі
питання
стратегічного порядку своє
часно.
На завершення цього не
великого звіту хочу
звер
нути вашу увагу на те,
що
в умовах політичного
та
економічного хаосу
наш
вуз у 1991-му році все-таки
був хоч і невеликим, а все
ж таки островом
стабіль
ності і спокійного, невідво
ротного реформування.
То ж перше моє Новоріч
не побажання якраз і буде
полягати в тому, щоб і
в
1992-му році наш вуз
був
прикладом стабільності, де
мократії, реформ,
досяг
нення запланованих рубежів.
Друге побажання — здо
ров’я вам і вашим
близь
ким, друзі, щастя, успіхів!
І найголовніше побажан
ня усім нам: зміцнення не
залежності
нашої
рідної
України, стабілізації ї ї еко
номіки, подолання
трудно
щів, віри в краще майбут
нє нашого
багатостражда
льного народу,
зміцнення
дружби між українцями
та
представниками інших
на
ціональностей, між народом
і армією.
У здійсненні цього поба
жання — щастя наше, наших
дітей, щастя України!
Б. МОКІН.
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О Н О ВУ летить, — вийПропозиція
Петраковг льше покладаючись на слух,
ГУМОРИСТИЧНИЙ
^
нявши з рота
зак сподобалась. Вирішили,
що ніж на зір. Але
міимоволі 1
РЕПОРТАЖ
рутку, сказав Петраков і по відправляться троє: Петра- впали в очі сліди, які мож
чав вдивлятися в небо.
ков, Хованський і
Мосто- на було прочитати, не заду
З боку німецької позиції вець. які знають тут ш ж ну муючись. Це
відбитки
ні
накочувався басовитий кле стежку.
мецьких чобіт і,
обсипана
кіт, а невдовзі
показалася
Вийшли, як тільки
запа ялинковими голками, щойнь
рухлива цятка, яка
росла ли сутінки, в маскхалатах, з протоптана, снігова доріж
буквально на очах.
Перет ножами. Проминули бойову ка.
Фотокореспондент нашої газе
нувши нічийну смугу, передо, охорону і розтанули в тем
— Еге ж, фашистам
за
ти Степан Лісовий звернувся до
ву, вона з гуркотом розір ряві.
кортіло ялинки на різдво,—
деяких працівників інституту з
валася десь в районі бата
Не все було так тихо
і посміхнувся собі розвідник.
запитанням: «Що
радісного
Наче ми тільки народили
рей і штабів. Луна
вибуху чисто на нічийній землі, як — Ну-ну, несіть подивимось
нажито вами в поточному ро
ся на світ — все вперше:
пружно вдарила у вуха, хи т інколи здавалося. Товста сні куди...
ці?».
привати
гова ковдра чорніла
бруд
нула накати бліндажа.
І тут прийшла нова здо лібералізація цін,
— «Берта», хай вона лус ними плямами воронок, ос гадка. Чому німці
зрізали зація, -індексація, купоніз-ація.
Л. М. Калініна:
кож гіршу ялинку, а не ту кра А ось і перший в нашому
не, — сердито сплюнув ро колочною віспою. На
— Своїм життям задоволена,
жевощокий сержант Бабич. ному кроці сміливців чекали суню, що на узвишші? А то  інституті новорічний аукціон,
але особливих змін впродовж
смертоносні МІНИ, вовчі ями му, що та маскує щось. І не причому в одній з його на
— Лупить точно.
року у мене не було, — всміх
аудиторій в залі
Усі замовкли,
думаючи та інші пастки. А небо без щось, а таки перископ, який вчальних
нулася і з виразом
провини
на ствердження
прошивали
зас вовчим оком вдивляється
про одне: де ж сидять кля перервно
в N5 4, ніби
розвела руками..
що тепер над
ті спостерігачі? Уже
тиж ліплюючі ракети, які лопа- наші позиції. А може
не то ї істини,
усім главенствує
її
ве
день, як
наша
контрбаталичність комерція.
рейна розвідка шукає воро
Сказати, що сюди збігли
жий корегувальний
пункт,
ся сотні студентів, виклада
а знайти не може. Тим ча
чів,
працівників,
значить,
сом, миналм дні, армія го
О. Д. Азаров:
вдатися до великого пере
тувалася до наступу, і конче
більшення, всього кілька де
— Донька Анжела вступила потрібно було1 послабити вог
сятків відвідувачів виявило
неві можливості
фашистів,
до інституту, дружина, Лариса покінчити з «Бертою».
бажання
поправити
своє
Евпатіївна, захистила дисерта
майнове становище за раху
...Зима була в
розпалі,
цію.
нок комусь не потрібних ре
мальовнича білоруська зима.
чей.
Обидві передові глибоко вко
Це — серйозно, а сміш
палися в землю, наче пос
ним робив процес
купівлінула. Де-не-де пострілювали
О. М. Головченко:
продажу
великий портрет
кулемети, контролюючи ней
Карла Маркса на стіні,
де
тральну зону. Ця фронтова
З Ф РО Н ТО ВО ГО Щ ОДЕННИКА
— Увечері на кухню, де я
висіли виставлені
колготки,
смуга була досить величень
вчора наводив порядок, зазир
серветки та інші шматинки.
кою і в деяких заболочених
нув Олексій, мій внук.
І цитата великими літерами:
місцях
сягала
кількох
кіло
— Що
дідусю,
тарілки
«Человек
— высшее сущест
метрів.
Т
ут
йшло
своє
жит
лися, наче старі автомобіль вовчим, а «бєрточкиним»?
миєш?! Це добре. Мий, мий! —
во для человека».
тя. Вдень, правда,
навіть ні камери.
Розвідник уже не крався,
І додався до своїх іграшок.
Як не пасує цей настінний
птах не пролетить непоміче
Нарешті, подолали
забо а летів за тими двома. Т е 
— А скільки років малому?
до сьогоднішньої
ним. Кожний клаптик землі лочену впадину і дісталися пер він був певен, що шлях антураж
— Півтора. >
прострілювався усіма видами до невеликого узвишшя, на їх недалекий і приведе до оостановки тотального дезброї. Інакше було вночі, ко якому росло кілька ялинок. прихованого підземного бун Ф.циту і астрономічних стри
ж вартість
ли опускалася темрява. Т о  Перевели подих, обдивилися. кера. Так воно І вийшло — бків ціні і яка
самого «человека», якуіи че
ді з обох сторін
починали
— Ось 11 вона, чепурнень неголосна розмова, певне, з
В. Ф. Кобевник:
сно живучи,
неспроможний
проповзати одягнуті
в білі ка, — показав дулом авто вартовим і шарудіння
две
наинеоохідніше.
Перерва. Студенти
тісно маскхалати сапери, розвід мата Петраков. — Ви пиль рей — підтвердили здогадку. придбати
м ао уть, з усіх земних сотобступили викладача.
Дове ники. Іноді вони стикалися нуйте, а я поповзу до неї.
Повернувшись до
своїх, ворінь найдешевше тепер ко
лось докласти зусиль, щоб за лоб у лоб і будили ніч ви
Кілька в’юнких рухів,
і
штує саме він,
«человек»,
писати для газети ось цю фра бухами гранат, злим стре розвідник уже там. Але чо він збуджено прошепотів:
зу: «Єдине, що утішає в не котом автоматів. 1 вже до му він завмер, нічого не ро
— Знайшлася,
чортяка! котрий не знає, що з ним
певному нашому сьогоденні — ранку не вщухала кулеметна бить?
Під нами — бункер спосте буде завтра.
...але повернімося до аук
це праця в інституті, де почу тріскотня, гавкіт мінометів.
— Що сталося? — наб режного пункту «Берти». Б у
ціону. його головний дири
і знову тиша.
ваю себе потрібним».
ло б по-свинському,
не
лизилися друзі.
гент Віталій Сторожук
до
Федір Петраков, завзятий
Новим
Ж
— Тс«с, — застеріг Пет «поздоровити» ї ї з
сить жваво і, я б сказав, ква
сибірський
мисливець,
нама
раков і показав на
широ роком, га?
Ю. Я. Комісаренко:
гався І тут читати *
книгу ченький отвір, що зяяв по
— Звісно,
—
загуділи ліфіковано, наче він займав
слідів.
Згадав,
як
ходив
на
— Нашій кафедрі для роз
друзі. — Треба «поздоро ся цим усе життя, присту
ряд з стовбуром ЯЛИНКИ.
пив до виконання
прямих
соболів, як вчився у
бать
робки цікавої теми ректор Б. І.
— Нора, — невдоволено вити», зробити сюрприз.
обов’язків, пропонуючи ту чи
ка
спадковій слідопитській відзначив
Мокін виділив гроші. Це ра
Кость. —
Чому
. . .Повільно рухалася стріл іншу річ:
науці. Але нині треба
роз тривогу підняв?
дість, по-вашому, чи ні?
ка годинника.
Наближався
— Колготки дитячі. Стар
гадувати Інші сліди — люд*
— Безумовно. Думаю,
що
готу това
— Не знаєш, — помовчи, Новий рік, до якого
ціна 10 карбованців.
щасливою людина почувається
ські.
роз Хто більше?
Замислившись, не почув, — зиркнув на цього сибі валися всі! і особливо
тоді, коли їй допомагають реа
Бабича.
Колготки — то річ потрі
як у
землянку
ввалився ряк. — Таких нір не буває. відники сержанта
лізуватися в праці.
— Тоді я постараюсь бути
Кость
Хованський - довго Бачите, отвір який? Чистий, Наче по конвейєру, пливли бна і дефіцитна, заради них
ногий, з гострим носом, сол гладенький, ні ворсинки на по їх н іх плечах ящики з ви і прийшли сюди переважно
щасливим.
сапе жінки. Тож
названа сума
дат, ;і, весело насвистуючи, стінці. А ось на ялинці м’яті бухівкою, позичені у
щедро швидко полізла
вгору 15,
поставив на березовий стіл місця, наче щось тут рухало рів. Ці «сюрпризи»
підкладалися усюди,
навіть 17, 20...
ся.
важкий мішок.
— Оце такі — подав го під ялинку.
— Продано! — оголошує
—
Приймайте
різдв’яні
не
шталмейстр і
подарунки, — хитро
блис лос Мостовець. — Чи
Німці
почули
підозрілі інститутський
вилазить? звуки, але було вже пізно. бадьоро стукає молотком.
нув очима. —< Шефи
при перископ звідси
Хитрої
Знаходять
свого покупця
Ви народились 10 грудня Якщо ж вас дуже «занесе», везли.
Рівно о дванадцятій пролу
1973 року. З точки
зору то Мавпа вчасно зупинить.
Усі кинулися розглядати.
що одна з дитячих іграшок, ва
Розвідники
перезирнули- нав такої сили вибух,
теле
Можливі різкі зміни
в Масло, консерви, шоколад...
японського гороскопа, це —
здригнулась сама
«Берта», за. А ось імпортний
ся.
фонний апарат за 650, чоло
бунти,
рік Вола. Отже, вам власти політиці, революції,
— А це, братці, на
за
— Ось ЩО Друзі, -ч
як яка стояла за десяток кіло
ві блискучі розумові
і ф і барикади — в такий спосіб мовлення, — поцілував,
він старший, наказав Петраков, метрів у тилу. Здригнулась і вічий костюм за 700. жіно
зичні якості. В зодіакально Мавпа розважається. Дов пляшку «М осковської».
— — посидимо тут, почекаємо осліпла, втратившій
своє чі туфлі за півтисячі карбо
анархія, Підставляйте кружки, вип’є 
ванців зустріла
глибока ти
му гороскопі цьому дню на кола — безладдя,
нагле
око.
— може, все проясниться.
ша. Були зняті з торгівлі в’я
родження відповідає
знак зате нікому не нудно.
мо з нагоди свята. Та його
А розвідникам
Бабича зана ангорська кішка за 20
і справді, з протилежного
Стрілець. А під
Стрільцем
Що обіцяє рік Мавпи кон запал пригасив сержант.
зустріти карбованців, і керамічна ва
процвітає відданий,
ідеа кретно для Вола?
— Новий рік відзначимо, боку горба незабаром почу так і не вдалося
Дуже поганий рік. Воло як належить, рівно о
лістичний і романтичний тип
два лися обережні кроки ! по Новий рік «по-людському». за за 40 карбованців, і, як
наркомівські що бути до кінця об’єктив
казалися постаті двох
ні Свої законні
страшно —
він надцятій ноль-ноль.
поведінки, котрий ніколи не ві буде
було сто грамів вони випили аж ним, 90 процентів
інших
заг
збочує з прямої і
вузької постійно відчуватиме
— І біля ялинки, — до мецьких вояк. Можна
за предметів
порішити їх одною
авто на -світанку, втомлені,
залишилися
не
стежини доброчестя.
дав Петраков.
розу.
Пет порошені снігом, наче діди- проданими.
Згенеровано за програ
П РОГНОЗ НА 1992-Й
РІК
— Де ж ї ї взяти? У нас матною чергою, але
були
раков застережливо
підняв морози. Зате тости
Що ж, тепер нема
дур
Це рік Мавпи.
Можна
мою «Календар-горосодні берізки.
ве них і з того, і з другого бо
лиша надзвичайно радісні і
. очікувати всього, надто
ж коп» студентом - заочни
— Візьмемо.
Подивися, палець і, наказавши
ку. Гарні речі нині ніхто не
поповз селі.
: різних несподіванок.
Цілком і курсу факульте
ген-ген яка красуня
стоїть тися на місці, сам
продає, навпаки, намагаєть
[ ковито допускається ризик у
ту обчислювальної тех
на нейтралці. Звечоріє
—■ услід.
А. ЛЕОНИДОВ.
ся купити не тільки про за
Робив це н©поквапно, 61ділах, адже усе
вдається.
ніки Юрієм Андрійчуком»
зрубаємо.
пас, а для того, щоб якось
позбутися
дерев’яних гро
шей. Але всьому є міра —
домашні скрині, шафи, ант
ресолі не бездонні і не гу
мові. Тому далеко
не все
на аукціоні перейшло в ру
ки відвідувачів, тим більше,
Коли біла снігова ковдра що на ньому
були пред
вкриває землю — все нав ставлені не кращі речі.
круги перетворюється в каз
Все ж слід схвально
по
кове видіння. Ген-ген ялин ставитись до ініціативи ка
ки, наче балерини, закруж федри
А ІВ Т ,
працівники
ляли біля лісової сторожки, якої
започаткували
таку
милуюча око своїми
пиш форму послуг
політехнікам.
ними мережками і лелітка- Хай цей захід сьогодні вий
м-и. А ось на білому тлі га шов не дуже
масштабним,,
лявинки зазміїлись ледь по бо провадився все-таки впер
мітні сліди якоїсь польової ше. Наступного разу, слід
мишки, чи пташинка застри сподіватися, звідти поверта
бала, друкуючи лапками свою тимуться значно більше лю
неповторну в’язь.
дей — одні з потрібними по
А тихо як! І чисто, і яс купками, Інші з виручкою, і
но!
кафедра залишиться не без
Який же все-таки гарний приварку.
наш мальовничий Подільсь
кий край!
П. СТУПАК.

Подарунок
ДЛЯ „Берти“

ГОРОСКОП ДЛЯ ІНСТИТУТУ

Зимовий
пейзаж

^«За
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НОВЕ В РОЦІ СТАРОМУ
ДІАЛОГИ
На порозі нового ро
ку люди спрямовують свої
— І це прибуткова спра
погляди в день завтраш
ній, сподіваючись в році ва?
— Так.
Ми
вже ре
новому здійснити
свої
таких
нездійснені наміри, діж алізували понад 50
1800
датися кращих часів.
І стендів вартістю по
мало хто згадує, що й у карбованців кожний. А за
старому році не все бу мовлення продовжують над
ходити. В портфелі на наступ
ло погано.
ний рік їх уже близько ста.
Справді, не все!
про
Давайте ж подумаємо, Зацікавились нашою
згадаємо, що було,
що дукцією не тільки в містах
зак
доброго,
приємного України, а й учбових
відбулося в нашому
ін ладах Пензи, Рязані, Іркут
ституті року 1991-го!
ська.
В.
Л. К А Р П Е Н К О , декан —■То ви, мабуть, «лопа
тами» загрібаєте гроші?
факультету Ф ІП Д :
— О-оІ Багато хто
так
— Хоч рік
народження
т
нашого факультету не 1991-й, думає і дивиться косо
тим
а 1990-й, головні події
і наше підприємство. А
новини відбулися цього ро часом, середня заробітна пла
ку. Насамперед, для
бака- та не перевищує 500 карбо
лаврату розроблені програми ванців на місяць. Коли пе
люди
університетського типу.
Це рестануть заздрісні
досить трудомістка спраіва, рахувати гроші в чужих ки
на яку пішло півроку
що шенях? Хай засукують рука
матеріальні
денної напруженої
праці. ви, створюють
Нині приступили до розроб цінності та й самі заробляють
ки курсів лекцій на україн і державу збагачують.
ській мові,
— А яка вигода від вашої
— Чим сильний
новий діяльності для Інституту?
факультет?
— Гадаю, що планово-фі
— Його сила в професор нансовому відділу
нарікати
сько - викладацькому скла не доводиться. В інститутсь
ді. Ви тільки подивіться, як! ку касу вже цього року на
кафедри входять до факуль дійшло понад 55 тисяч кар
тету: фізики,
математики, бованців (35 тисяч за орен
хім ії, нарисової геометрії І ду приміщення і 20
тисяч
машинної графіки, економіки двісті карбованців — 20-проі організації
виробництва, центне відрахування від при
охорони праці і навколишньо бутку).
го середовища,
фізичного
— ' Ну, виготуєте ще 100,
виховання — всі фундамен
200, 300 стендів, забезпечи
тальні науки. Цих
кафедр
те всіх бажаючих, а
далі
вистачить для створення ок
що? Закриєтесь?
ремого вузу.
— О, ні! Якщо вже по
— і чим тепер вони зай чали підприємництво,
то
няті?
назад ходу нема, честі
ка
— Поточними
справами: федри не посоромимо. Ма
екзаменами, методична
ро ємо вже запасні, так би мо
бота, ну й, звісно, наукова вити, варіанти. Один з них
та
видавнича
діяльність. — надання послуг в
під
Прийнято до друку два но готовці іі перепідготовці
ін
вих підручники з хім ії
та женерних кадрів для
цук
фізики на українській мові, рової промисловості. Як ві
ї х автори — завідуючий ка домо, ця галузь
народного
федрою хім ії професор Г. А. господарства
забезпечена
Корчинський, а з фізики — фахівцями всього на
10
професор І. С . Буда та до процентів. Отже,
роботи
цент І. Г. Мельник.
вистачить надовго.
Першу
і остання новина:
напе групу з 25 чоловік вже на
редодні Нового року
заві брали.
В. А. ДУСАНКЖ, голова
дуючий
кафедрою
вищої
математики
Ю. І.
Волков профкому працівників В П І:
— І у нас є новини,
а
захистив докторську дисер
головна, вважаю та, що нам
тацію.
можемо
В.
О.
П О Д Ж А РЕН КО , розв’язали руки:
завідуючий кафедрою А ІВ Т : тепер на свій розсуд манев
— Не з порожніми руками рувати коштами. Приміром,
колектив
вступемо в рік 1992-й, за що взялися постачати
і
маємо дякувати рокові 1991- продуктами харчування
му, який навчав нас, приму промисловими товарами. Зро
пот
сив поєднувати наукову ро зуміло, що для цього
боту з підприємництвом, чо рібні додаткові штатні пра
го вимагають ринкові відно цівники. Це питання
вирі
сини.
шено на профспілковій кон
— Тобто, ви хочете ска ференції, на якій затвердже
зати, що почали
заробляти но штатні одиниці заступни
гроші?
ка голови
та Інструктора
— Саме так.
Створили профкому.
— За які ж гроші?
Чи
мале підприємство, яке роз
за рахунок
платників
горнуло діяльність у
двох не
напрямках:* науково-дослідна членських внесків?
— Ні копійки
більше
робота з пріоритетної тема
відраху
тики і розробка та
випуск Просто зменшили
лабораторних стендів
для вання обкому проф спілки,—
вищих і середніх
учбових замість 35, як було раніше
тепер віддаємо 20
процен
закладів.

СЕНСАЦІЯ
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Знайш ли
п е к л о ...
Багатотиражна
газета
«Нафтовик Башкирії» стала
найпопулярнішим виданням
тижня в республіці
після
того, як надрукувала
вмі
щену в «Комсомольці
Уд
муртії» замітку з фінського
часопиту «Амменусастия» —
«Ми буруємо через ворота
пекла» (автор Стен Міллер,
переклад
В.
Краюшкіна),
Вчені, які пробили сверд
ловину глибиною 9
миль
(14,4 кілометра) для
вив
чення руху масивних плит
під поверхнею землі, заяв
ляють, що вони
знайшли

пекло. Учасник робіт
ра
дянський геолог
Дмитро
Аззаков розповідає,
що
жахлива істота з крильми
вергаючи гучні прокльони,
вилетіла зі свердловини пе
ред тим, як були спущені
в ствол мікрофони.
«Як комуніст, я не вірю
в небеса чи біблію, але як
вчений, я тепер вірю в пек
ло, — сказав доктор Азза
ков. — Годі й говорити, що
ми були вражені, зробивши
таке відкриття. Але ми зна
ємо, що ми чули, і ми зна
ємо, що ми бачили. І
ми
абсолютно впевнені, що бу
ру вали через ворота пекла».
За чутками, жахлива дра
ма сталася, коли радянські
геологи, буруючи в неназваному місці Західного Си
біру («це, очевидно, помил
ка, оскільки глибину
14,4
кілометра має поки-що тіль
ки свердловина СГ-3 на Кольському півострові».
—
Прим, перекладача) досягли
глибини 14,4 кілометра. За
доктором Аззаковйм, «доло
то раптово почало шалено

тів внесків. Далі буде
ще
менше.
—
Гаразд,
«роздули»
штат, а що з того?
— А те, що тепер не на
словах, на ділі допомагаємо
людям щось придбати, щоб
не бігали в порожні магази
ни. Уже останнім часом за
везли іі продали чимало риб
них консервів,
макаронних
виробів, цукерок,
сигарет.
Були і спортивні костюми.
Зрозуміло, що без допо
моги з боку керівництва ін
ституту при наших мізерних
коштах усі наміри виявилися
б марними. На одному з за
сідань ректорату
затверд
жено нову посаду —
зас
тупника начальника
поста
чання, який займається
за
безпеченням працівників про
довольством і промисловими
товарами. Будьте знайомі з
ним: Леонід Москалюк— ф а
хівець високого класу, обіз
наний в економіці,
ділових
7 СІЧНЯ
—
РІЗДВО!
зв’язках, ще й водій
авто
машини. Отже, з його приз ВІДНИНІ, в українській дер
наченням вбито, як кажуть, жаві це — офіційне свято з
обов’язковим вихідним!
двох і навіть трьох зайців.
Матимемо іі свій магазин,
для якого в головному ад
міністративному корпусі ви
ділено приміщення.
Нова радість стала, яка
— Думається, що з нагоди
не бувала:
Нового року ця нова,
ска
Зірка Різдва і надії ясно
жемо так, інститутська слу
засіяла,
жба теж не сиділа, склавши
Під скатертю — сіно І
руки?
сніп на покуті...
— Авжеж, завезли дитячі
Мати щедрими руками
подарунки,
організували
кладе на стіл кутю ...
святкові ранки її вечори, по
Мед, мак і пшениця — ці
слали в Закарпаття машину
різдвяні страви —
за ялинками.
знову до нас завітали
С.
М. ЗАЕПКО,
гене спогадом ласкавим.
ральний директор
Вінниць
Те давно забуте, хоч то
наша слава...
кого технопарку:
Тепер можна заспівати:
— Навіть слова не ска
«нова
радість стала».
жу вам!..
Через гори й доли, мов з
— Чому. Технопарком ці
іншого світу,
кавляться не тільки в
ін
прилітають з колядою
ституті, а й в усій області,
минулії літа.
це ж плід наукових
заду
Відчиняйте д в ф і і
мів багатьох вчених і прак
просіть за столи!
тиків.
Вже не будем, як раніше,
рабами ніколи!
Відповіді ми не отримали *
Бо настала гласність, йде
генеральний директор
де
перебудова.
монстративно
відвернувся,
Хай квітує Україна І
даючи зрозуміти, шю на цьо
вкраїнська мова!
му аудієнція закінчена.
Залишається тільки роби
ЛЮБЛЮ
ти різні припущення,
чому
Как можно не любить
тов. Злепко відмовився да
тебя?
ти Інформацію. Чи тому.^що
Когда, отбросив все
в тому технопарку нічого не
сомненья,
Я радуюсь, ликую,
робиться іі його
керівнику
обретя,
нема чого повідомити,
чи,
Спокойствие души и
вирішив він заоекретити своє
вдохновенье.
Как можно не любить
дітище, як в старі
«добрі»
тебя!
часи, коли усюди висіли таб
Когда любовь родится с
лички — перестороги « В х ід
нами,
Идет по свету, все
заборонено» ,«ворог
під
сильней с годами.
слуховує», «Н і пари з вуст»...
Как можно не любить
До речі, будучи заступ
тебя?
Когда сквозь бури и
ником проректора по науці,
метели
Сергій Макарович так само
Твоей любовью
согревались, пели:
керувався принципом «пре
«Как можно не любить
сі — ні слова!». Отож, всту
тебя?».
паючи в Новий рік,
поба
Ведь все мы — дети
солнечной планеты,
жаємо генеральному дирек
И ничего для нас
тору не цуратися гласності
дороже нету,
і відкритості, бо ще нікому
И потому кричу на всю
планету:
не вдавалося домогтися у с 
«Земля родная! Я
піху, сховавшись від людей
люблю тебя!»
в шкаралупах таємничості.
Борис ЗЕМЛЯКОВ,

ЗІРКА РІЗДВА

крутитись, показуючи,
що
ми досягли великої порож
ньої кишені або печери».
«Температурні
датчики
показали драматичне збіль
шення тепла, вимірюване в
2000 градусів
Ф
(тобто,
1075,06 градуса С), — про
довжує він. — Коли ми під
няли долото, то не
могли
повірити своїм очам. Іклас
та, кігтиста тварюка з ве
ликими лютими очима з’я
вилася в хмарі газу і зави
щала дико перед тим. як
щезнути. Частина робітників
і інженерів кинулася вроз
тіч, а ті з нас, хто зали
шився, дізналися
більше.
Ми спустили в свердловину
магнітофон,
призначений
фіксувати звуки від
руху
літосферних плит. Але за
мість руху плит ми почули
людський голос, в
якому
дзвенів біль. Спершу
ми
подумали, що звук спричи
няє наше власне
бурове
обладнання, та, коли
впо
рядкували Його і
переві
рили все це, то наші най
гірші підозри підтвердились.

Крики і зойки не були кри
ками і зойками однієї лю
дини, вони були криками,
зойками і стогонами міль
йонів людей. На щастя, ми
мали ввімкнутий рекодер
(записуючий звуковий при
стрій) і тепер маємо
на
Магнітній стрічці звуки, що
викликають жах.
На цій стадії ми припи
нили виконання
проекту
буріння і закупорили вхід
свердловини. Було ясно, що
ми виявили щось, що пере
буває за межами знання і
розуміння. Ми бачили і чу
ли речі, яких ніколи не спо
дівались бачити і чути».
Радянські офіційні поса
дові особи відмовились ко
ментувати це повідомлення,
♦посилаючись на те, що маг
нітофонні стрічки ще вив
чаються.
«Можемо тільки мати на
дію на те, що Радянський
Союз повідомить всі
под
робиці. Світ має право їх
знати».
Дайджест
«Надзвичай
ний постфактум».

Факультет
красунь
Хоч відоме прислів’я
І
стверджує, що краще
бут(и
щасливою, ніж
красивою,
мало знайдеться дівчат, які
б відмовилися від
честі
стати переможницею
того
чи іншого конкурсу
краси.
Та й змагання ці організо
вуються не заради
одного
тільки спортивного
Інтере
су. Бо дівоча врода —- це
теж неординарне
явище,
можна сказати —* національ
не багатство, а ще точніше
— чудове видіння, яке ро
бить наше життя
приємні
шим, земнішим І спокійнішим.
Недарма ж говорять,
що
краса врятує світ. А тепер,
ой як треба його юятувати!
Отже, хай стає
більше
красунь різних і чарівливих.
і тут слід зробити неве
лике відкриття — красуні в
нашому інституті
водяться
переважно в одному факуль
теті — на Ф А М І. Чи
там
більш сприятлива для
них
атмосфера, чи на них пози
тивно впливає мікроелектроніка, але саме там прописа
лись усі наші красуні — ла
уреати міських І навіть рес
публіканських конкурсів д і
вочої вроди.
Це і студентка
Наталія
Гаврилюк, яка торік
при
брала собі звання «віце-міс
Вінниця 1990 р .» , 1 лабо
рантка кафедри А С У Ірина
Михалюк — «міс-чарівність
Вінниці» (про них ми
вже
розповідали), І нарешті, сту
дентка 3-го курсу
Наталія
Плі шевська, яка уже в цьо
му році
завоювала
пер
шість в подібному конкурсі,
здобувши титул «Супер-леді Вінниця-91».
Отже, вже три
яскраві
зірки прикрашають
жіноцт
во факультету автоматики І
мікроелектроніки та й усьо
го Інституту.
Наймолодша з цієї трій
ки
Наталія
Олександрівна
Плі шевська охоче погодила
ся розповісти про
своє
сходження на небосхил д і
вочої краси, про участь
у
конкурсі.
— Сама не знаю, чим я
так сподобалась організато
рам цього змагання.
Впев
нена, що на факультеті,
(і
не тільки нашому),
знайш
лось би багато
вродливих
дівчат. Просто вони не по
казувались ніа очі. А я зав
жди на виду, оскільки
від
відую молодіжний центр, бе
ру участь в шоу-ба леті «Ран 
деву», естрадних
танцях,
навіть манекенницею
бу
ваю. Запропонували взяти
участь в конкурсі — не від
мовилася.

— А як він був організо
ваний?
— Досить вдало. Прохо
див у переповненому
кіно
концертному залі «Райдуга»
у івигляді шоу-спектаклю.
Заслужений артист У к р аї
ни Олександр Немченко по
будував його за
сценарієм
вистави
Бернарда
Ш оу
«Моя прекрасна леді» в д е 
що переробленому
вигля$.
Сім дівчат - фіналісток про
бувалися на роль квітникар
ки Дулітл.
Герой вистави на конку
рсних умовах оцінював кож
ну з претенденток, зважував
їхн і здібності, кращі риси І
кращу зовнішність.
Врешті
жюрі зробило свій остаточ
ний вибір, назвавши
всіх
лауреатів: леді
очарування,
леді грація, леді
артистич
ність та інші. Я ж отримала
найвищий титул — «Суперледі» і путівку в турподорож
по Туреччині, Згодом ще й
запрошення в Польщу прис
лали на конкурс «Польська
красуня».
— Значить, чимось таки
підкорили цінителів
краси.
Відкрийте секрет. Невже в
цьому «винні» тільки
ваш!
батьки?
— Вони своє
зробили,
але І я свого шансу не улускаю. Правда, не за рахунок
всіляких парфумів, кремів !
фарб. Навпаки,
намагаюся
менше ними користуватися,
бути такою, як матір наро
дила. А ось фігуру, грацію,
намагаюся удосконалювати за
допомогою тих же
танців,
участі в шоу-балетах, пока
зі мод. До речі, це
до 
помагає мені вільно трима
тися на сценІІ.
— Чи не обтяжливо вам
бути красунею? І як
став
ляться до цього друзі,
на.
самперед, юнаки?
— Не обтяжливо. Як
І
будь
- ЯКІЙ
ДІВЧИНІ,
жінці, мені приємна увага до
себе. Щодо друзів, у
тому
числі хлопців, то вони тіль
ки радіють моїм успіхам, я
ж ніколи цим не хизуюсь.
*
*
*
Що ж, чарівні наш] леді,
бажаємо, щоб у новому ро
ці ваш легіон побільшав не
тільки на Ф А М І, а й в усьо
му Інституті, місті, країні—
може й справді ваша краса
та чарівність затьмарить сму
ток, різні негаразди І
світ
людей стане кращим
та
добрішим.
і
А . НОВІНСЬКИЙ.
На
знімку:
«супер-леді
Вінниця-91», студентка 3-го
курсу Ф А М
Наталія
Плішевська.
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КАД РИ»

ЯК У БРА31ЛІЇ
В .бразильському

місті
років
підряд проводиться
но.
ворічний забіг на 12 кі
лометрів. Учасники стар
тують в старому році, а
фінішують в Новому.
З 1982 року ця тради
ція завелася і в нашому
інституті. Пам’ятаю;
як
16 ентузіастів зібралися в
холодному сарайчику, що
слугував тоді складом для
спортінвентаря.
Серед
першої! рохідців були вик
ладачі та
співробітники
І. Б. Матвеев, Г. А. Бушмич, Л. І. Скрипник, Р. І.
Кутьков, Л. М. Ігнатов.
Приєдналося до нас та
кож декілька представни
ків «Терміналу» та «Мая
ка».
Починання сподобалось,
і за минуле десятиліття в
пробігу щоразу
брали
участь не менше 80 лю
бителів. Нічн-і кроси при
пали до серця і
юним
спортсменам, які почали
виходити на старт разом
з батьками. З іншого бо
ку тут для них є ще од
на приємність — Дід Мо
роз і Снігуронька
вру
чають їм подарунки.
Свого часу в новоріч
ному забігу стартували
Сашко та Аннушка ’АфоШнп з батьками
Анато
Сайч Пауло багато

дієм Степановичем
та
Світланою Борисівною, по
тому стали займатися в
секціях: Сашко_ — легкої
атлетики, Дня — радіотелеграфного спорту. Ни
нішнього року,
закін
чивши школу з золотою
медаллю, Сашко вступив
до ВІН.
Активно допомагає
в
проведенні
новорічного
свята кафедра фізвиховання, профком, рада народ
них депутатів Ленінсько
го району. Костюмами забездечує клуб інституту,
ялинкою — відділ поста
чання.
""і
Шановні друзі! Запро
шуємо вас знову на тра
диційне спортивне свято
«Здрастуй, Новий рік!»,
яке відбудеться на ста
діоні «Олімп» 31 грудня.
Чекаємо вас о 23 годині
в спортивному
корпусі
кафедри
фізвиховання.
Дистанція: 1991 метр в
Старому і 1992 метри в
Новому році. Отже, всьо
го 3983 метри. Ви їх мо
жете пробігти або пройти
пішки.
За дорученням голови
спілки любителів
оздо
ровчого бігу та
ходьби
«Ювентус» В, Олійника
Дід Мороз і Снігуронь
ка.

гливкенький, а «форма» Діда
Мороза зобов’язує
пом’як
шити бригадирську душу,
і
він рішуче махає рукою:
— Сідайте, діду Мироне!
Пообідати все одно треба.
Не
роздягаючись,
вони
сідають до столу. І тут по
мечаю, що борода в
Діда
Мороза таки не волосяна, а
з білих пачісок, брови на
клеєні, а щоки підфарбовані.
Коноплянка заважає І
лізе
в миску. Мама кажуть, що
треба було б зняти ї ї ,
бо/ ай, при обіді, але дядькові
Мартину страшно
знімати
шапку — завклубом і біб
ліотекарка прив’язали
під
нею ті шнурки й
мотузки,
що тримають весь марафет.
Перехилили по одній чар
ці, по другій, а за вікнами
тим часом помаленьку втих
ла заметіль. Рівно й гладе
нько лежав сніг на
землі,
вибілив чорну хМ'Изяну по
рубу над городом, уклався
красивими білими
шалівка
ми на тині.
Дядько Мартин і дід Ми
рон, згорнувши по цигарці,
присунулися до припічка
і
задиміли в комин.
— Чуєш? — підморгнули
мені шельмуваті очі з-під на
клеєних брів. — А домови
ка ти бачив?
— Бачив.
Сьогодні кіг
тями подер нашу мітелку на
цундря.
— Кха-кха-кха, — похли
нувся димом дядько
Мар
тин. — НІ, голубе, ти його
ще не бачив. Знаєш — до
мовик тільки народжується
в січні. Почнеться рік з хо
рошої роботи, то й домовик
хороший, а почнеться з по
ганого діла, то він буде, як
чорт, хвостатий та ще з сви
нячим рилом і ратицями.
йас.
пани Ковбаса, М’ясо, Яй но на недосяжній висоті.
— А на всеньку бригаду
«Сію , вію. посіваю, з Но
це та інші.
Тепер, щоб усе це по
роком
поздоровляю. домовик є?
Вже на перших метрах вернути назад людям, до вим
— Є, — засміявся
дід
щоб
вперед виривається Ков ведеться, мабуть, споря Посіваю вас житом,
Мирон, — Мартином звати.
довго
вам
жити.
Сиплю
вам
баса,
яка кілька разів дити на навколоземну. ор
— Кха-кха-кха, — знову
підскочивши в ціні, від біту спеціальну продово просо, щоб не вішали носа. ковтнув диму дядько Мар
Розсипаю
пшеницю
яру,
ривається від землі і про льчу експедицію.
щоб горя не знали.
Сійся- тин. — Щоб тобі добро бу
падає в захмарних далях
родися, жито-пшениця, вся ло, як насмішив. Нема та
разом з шматками яловичЗаписав К. СТІЛЬЧИК. ка пашниця! На щастя, на кого домовика, та якщо с і
чини і субпродуктами. Де
—
раді'сть. на здоров’я,
на чень із снігом, то літо
вони будуть завтра, і Все
з хлібом. Це вже точно. Я
Новий
рік,
щоб
вам
жиловишній не скаже.
і: :я краще, як торік.
Щоб знаю.
Ця подія ще більше роз
— А якщо з морозом?
! коноплі росли до стелі,
а
палила спортивні пгист— Якщо з морозом? —
Лоон по коліна, щоб вас нірасті. Чемпіон Макодзьо.
прискалив дядько
Мартин
| холи ніщо не боліло»...
ба схопив жердину і теж
І
Мама з бабунею
вити- веселе око. — Тоді згадай
хотів високо скочити, але
яких
I рають очі ріжками
фарту- дванадцять лисих,
оскільки перед змаганнямзнаєш у своєму селі і мо
I хів, дід Мирон, що править
він мало з’їв каші ще й
роз перепадеться.
без масла, якого
тепер
І кіньми і носить за дядьком
— Серйозно?
вдень з вогнем не знай
і Мартином мішка з гост-ин— Хрест святий! Ну, гос
деш, зазнав фіаско, впав
I цями, виймає звідти
щось подині!, спасибі за хліб, що
і потрапив в реанімацію.
І загорнуте в червону
мате- був солодкий, за сіль — що
А ось, його величність
I рію, дядько Мартин кладе солона, за чарку — що лег
куряче
Яйце, недбало
І вузол на стола,
розв’язує, ко пішла. З Новим
Роком,
сплюнувши, так підско.
І а дам — білий калач, печи- з новим здоров’ям!
| во, яблука, горіхи, пляшка
Дядько Мартин
говорив
вина.
щось І далі приємне I гар
і
— Це вам, Меланко
і не, але я не чув, бо
вже
І Марфо, від правління кол- гарячково лічив усіх лисих
I госпу за ударну працю. Не- нашого села. Мама й бабу
I багато, але від серця.
Хай ня Ішли за гостями, дякува
” вам добре ведеться в Ново ли їм , І я теж Ішов, але ли
му році І Хай корова доїться сих назбиралося тільки оди
сметаною, а цідиться
мас надцять — хоч ти вбийся.
лом! Хай жито росте,
як
— Ну, орле, давай руку,
очерет, квасоля — як бара — дядько Мартин хотів, ли
боля, а кукурудза —
до бонь, повернутись, але
ва
чорногуза.
лянки його, биті й негнучкі,
Мама й бабуня
знову посковзнулись на слизькому
плачуть, бо їм нечасто гово суглобові стежки і він геп
рять такі сл*ва. Навіть дядь нувся в сніг.
ко Мартин заьше не має ча.
— Ой, боже, — співчут
.су, все кудись біжить І ла- ливо сплеснули руками мама
ється з молодицями. А сьо. й бабуня, а я аж присів на
годні в нього такі теплі очі. разі, але не з переляку, а зо
що коло них можна грітися, сміху, — дядькова
шапка
як біля багаття.
звалилась І тільки тепер
я
— Мартине! Мироне! — згадав, що наш бригадир ли
кажуть бабуня. —- Спасибі сий, як бубон. Той дванад
вам на цій мові. Гарне слово цятий лисий, якого мені так
ще гарніше при хлібі
й не вистачало для дюжини.
питві. Не цурайтесь, сядьте
А сніг уже робився
си
до столу.
нім. На верхівці ясена
за
Дядько Мартин
церемо причілком хати сиділи сер
ниться:
йозні, надуті ворони, горобці
& ПРИВІТ ВІД НЕПТУНА.
— Тітко Мёланко!
Ще мовчки заривалися в стріху.
півсела об’їхати. Як прича Це була вірна ознака,
що
☆ ЛЮБЛЮ ЗНІМАТИСЯ У ФАС.
щатимусь у кожній ха ті...
мороз ниньки лоипече,
як
Але характер сьогодні! у навіженіий.
&
МЕРТВА ДУША.
дядька Мартина,
либонь,
В. ІВЧЕНКО.

Всю ніч віяло, наче яка
нечиста сила розв’язала пов
ні лантухи білого пір’я та й
заходилася витрушувати
їх
на село.
— Засипле по вуха,
—
сказали бабуня, але не стур
бовано, а радо.
—
Січень
Васильович
прийшов, —так само
ра
дісно озвались мама.
— А чого не Іванович?
— Бо першого січня, син
ку, Василів день.
— А чого> не Іванів?
— Так у народі повело
ся...
По часі двір закидало до
колін м’яким і холодним, що
не в’яза л о сь . у сніжки і не
згорталося в баби. А перед
обідом вулиця виповнилась
малиновим дзвоном — їх а 
ли веселі сани,
запряжені
трьома білими кіньми. Коні
— в червоних і блакитних
биндах, у гриви
заплетено
зелені стрічки, над середнім
конем — дуга в
мідних
дзвіночках, а на санях
—
Дід Мороз. Борода в нього
довга, біла, плекана,
брови
Ансамбль сучасного бального танцю — один з найста
— ґусті й широкі, а обличчя
ріших творчих колективів інститутської худож ньої-сам о
червоне-чзрвоне, наче його
діяльності. В 1987 році він успішно виступив на
дру
натирали снігом.
Батечку
гому Всесоюзному фестивалі народної творчості ^і здо
мій! — такого я ще не» ба
був диплом лауреата.
чив«
На знімку: учасники ансамблю — студенти Ф А М .Оле
Двері трохи з петель не
злетіли: «Мамо! Справдеш
на Магдич і Олег Хібовський.
ній Дід Морозі».
А він уже й сам входить
до хати і з подивом
бачу,
що він дуже схожий на д я
дька Мартина
—
нашого
бригадира. Дід Мороз пере
ступає порога,
перекладає
костура з руки в руку,
за
гій, ще один а, на тре чило увись, що вже стало пускає правицю в- глибоку
тій, четвертій, п’ятій... но штучним супутником Зем кишеню кожуха I широким
вобранці
спорттоварист лі. З нього вилупилася помахом руки розкидає зер
ва «лібералізація
цін» курка і літає собі спокій но — на долівку, стіни, на

Без масла, зате зЗІ гумором
,• .Цими днями по Вінни. цькому
радіо
чільний
працівник
правоохорон
них органів давав поради,
як жінкам рятуватися від
злодіїв, які вечорами по
люють за хутровими шадками/ сумочками тощо.
Оскільки міліція
вже
не в змозі протистояти
цьому/то потерпілим слід
"кликати інших на допо/ібґу ” вигуками: «Караул,
‘/горить!».
Чому «горить»? А то
му, що «грабують» вже
не справляє враження, те
пер усіх грабують і кому
не ліньки — злодії,
ре.
кетери, кооператори, дер
жава.
" /А нам здається, що й
«горить» не дасть ефекту.
Краще гукнути: «Караул',
дають ковбасу!». Гаранту,
ємо, що за мить на місце
події збіжиться пів-ВінниЦ і.

-

*

*

*

Ще донедавна в

зинах, де відпускали свят
кові пайки учасникам Ве
ликої Вітчизняної війни,
можна було на пальцях
перерахувати
відвідува
чів. Через рік вже утво
рювалися значні черги, а
ще через рік вони стали
більшими, ніж колони по
лонених вояк, що прохо
дили |ПО Москві. І всі з
посвідченнями: старий
і
Малий.
Висновок експерта: ми
не ще кілька років і
в
нашій країні таким чи
ном буде відновлено кіль
кісний
особовий склад
Радянської Армії,
який
брав участь у Великій Віт
чизняній війні і ми змо
жемо знову громити зак
лятих фашистів.

Увага, увага! Починає
мо репортаж із змагань з
бігу з дідскоками. На пер
шій біговій доріжці чем
мага- піон Макодзьоба, на дру-
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