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ПРОФСПІЛКА 
ДОКУЧАЄ ЧИ ВИРУЧАЄ?

В. КОВАЛЬЧУК, 
голова профкому.

ПРИ ЧОМУ ТУТ СТУС?
НА ТЕМИ ДНЯ

Студент нашого інституту Станіслав Шварц ' виїхав 
минулого року до Ізраїлю. Тепер він пише листа наро
дному депутату Мокіну, якого ми і друкуємо сього
дні.

трикімнатну — 500—550. В 
межах окупованих, чи, як тут

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ, 
2-ГО КУР С У, ЩО МРІЮ ТЬ  

ПРО НАУКОВУ  
ПЕРСПЕКТИВУ!

З 1992-93 учбового ро
ку у В інницькому полі
техн ічном у інституті роз
починаються додаткові 
заняття у групі ф унда
ментальної п ідготовки  
майбутніх інженерів-дос- 
лідників> розраховані на 
2,5 роки. У  програмі ф ун
даментальної підготовки  
— курси: теорія множин  
та математична логіка; 
основні структури  сучас
них матем атичних моде
лей (алгебраїчні та ф ун к
ціонального аналізу); до
даткові глави матем атич
ного аналізу і теор ії сис
тем диф еренціальних р ів 
нянь; методи оптим ізац ії 
та математичної ф ізики; 
численні методи й теорія  
ймовірностей, а та ко ж  — 
англ ійська мова.

В групу зараховуються  
студенти усіх спеціаль
ностей на конкурсн ій  
основі (конкурс О Ц ІН О К  і 
співбесіда).

Студенти, зараховані 
до групи ф ундаменталь
ної п ідготовки, одночасно 
продовжують навчання  
по вибраній спеціальнос
ті разом із студентами  
своєї групи за індивіду
альним граф іком. Після 
закінчення інституту от
риману ф ундаментальну  
підготовку буде відобра
жено у вкладиш і до ди
плома у вигляді оцінок  
по додатково освоєних 
курсах.
Бажаю чих навчатися у 
групі фундаментальної 
підготовки просимо по
дати заяву на ім ’я р ек
тора до 29. 02. 1992 у 
кім . 109 (каф. ПМ та 
ОМ) проф. Рвачову М. О. 
Додаткова інформація — 
там ж е .

Ф ундаментальна підго
товка для Вас — це до
даткове напруж ення, але 
й додатковий шанс!

РЕКТОРАТ.

В ІЗРАЇЛІ -  НЕ МЕД!
ЛИСТ ДО НАРОДНОГО ДЕПУТАТА

С. ШВАРЦ. 
8 січня 1992 р. 

м. Тель-Авів.

Г |  Р0ФСП1ЛКИ поки-що
 витримують удари 

нанґого бурхливого життя і 
схожо на те, що масово
го виходу з їхніх рядів 
не передбачається, хоч 
подібні настрої все-таки 
є.

То ж і хочеться подиви
тись на них з точки зор(у, 
так би мовити, можливої 
перспективи.

Нема сумніву, що в май
бутньому цей процес визна
чатимуть дві тенденції: на
магання промисловців не до
пустити членства своїх пра
цівників у профспілках, і, 
природньо, побоювання лю
дей ' за свою репутацію ло
яльності;. а з другого боку 
— намагання цих же людей 
захиститись від сваволі ад
міністрації та бажання проф
спілок збільшувати ряди. Але 
це, повторюю, майбутнє.

Сьогодні ж усе простіше. 
Став досить вагомим той один 
процент зарплати, що йде 
на внески, адже розміри ок
ладів нині визначаються ма
ло не у всіх чотиризначни
ми цифрами. То ж і виникає 
думка: «За що я плачу?»

Як на перший погляд, то 
це резонно, адже путі
вок усім справді не виста
чає. Нема поки-що гострої 
потреби у захисті своїх ін-

гересів від тиску адміністра
ції. Ну, а те, що підвищення 
заробітку сталось не за по
махом чарівної палички, а 
значною мірою завдяки на
полегливості профспілок, ві
домо далеко не всім.

Тим часом, недарма пре
зидент України Л. Крав
чук висловив невдоволення 
високими вимогами профспі
лок. Вони таки добряче, <<на
докучають» і президентові, 
і уряду, хоч-саме так воно 
й повинно бути, коли . в 
країні переважає невдоволе
ння соціальним, .станом . сус
пільства.

А тепер давайте глянемо 
з профсіплкоеих позицій на 
стан справ у нашому інсти
туті. Минулого року підпи
сано колективний договір, де 
вперше системно сформульо
вані вимоги профспілки до 
адміністрації. Правда, гово
рити про ефективний захист 
працівників проти звільнен
ня сьогодні дуже складно, бо 
в інституті пройшла перша

хвиля скорочень і декого 
було важко захищати з об’
єктивних причин, Але й за 
таких умов профком дав 
згоду на звільнення лише в 
4 випадках (з них два — 
за систематичні прогули), а 
подано було документи на 
21 чоловіка.

Нині профком вимагає від 
адміністрації конкретних за
ходів по збереженню робо
чих місць. Наші пропозиції з 
цього приводу будуть опуб
ліковані -в газеті. Можливо 
саме ми будемо пізніше ті
єю останньою інстанцією, 
яка допоможе вам утримува
тись на роботі.

Коли не стало товарів 
саме профком інституту 
вжив заходів до деякого по
легшення ситуації. За його 
пропозицією введена поса
да заступника начальника 
відділу постачання по за
безпеченню колективу» това
рами. Намагаємось, щоб у 
цьому ділі була якась систе-

ма, хоч це дуже непросто, 
бо ще дуже живучий прин
цип: «Той, хто пропонує — 
хай і виконує».

Зараз профком практично 
нікому не відмовляє в путів
ках, Не завжди, правда, ми 
можемо запропонувати плаї- 
нову, бо дістаємо, де вийде. 
Але і в місті, і в області 
знають, що коли «горить», 
то ВПІ виручить, там швид
ко знайдуть бажаючого. Це, 
звичайно, і нерви, і час, 
але ми не нарікаємо — та
ке життя в профспілкових 
активістів. І якщо вас дуже 
«припікає», то звертайтесь— 
постараємось знайти путівку 
та ще й за 10—20 процентів 
вартості.

Саме профком порушив 
питання про організацію сто
матологічної допомоги в 
медпункті для співробітників 
і пройшов усі сходиніки ор
ганізації справи, включаючи 
й діставання крісла. Маємо 
зрушення також з традицій-

ним туризмом, навіть зару
біжним.

Втім, звіт (а саме так 
починає звучати цей мате
ріал) для нас — не голов
не. Щоб упевнитись в діє
вості і необхідності проф
спілки, приходьте до нас зі 
своїми проблемами. Обо
в’язково постараємось до
помогти.

За всіма ознаками роз
витку суспільства профспіл
ки в нашій державі згодом 
відіграватимуть ту ж роль, 
що нині за кордоном. Спро
буй промисловець, скажімо, 
у Фінляндії порушити угоду 
з профспілкою — штраф 
навчить потім буквально мо
литись наї неї. Функціоне
рам профспілок у СІ1ІА пла
тять більше ніж віце - пре
зиденту. Профспілка «за 
бугром» — життєво важли
вий інструмент захисту ін
тересів трудящої людини. 
Так буде і в нас.

Отже, той, хто починає 
вагатись, бути чи не бути 
в профспілці, мусить добря
че подумати. Відраховуючи 
один процент на профвнесок, 
ви, по суті, допомагаєте не 
якомусь таємничому «дяді», 
а собі самому.

Шановний Борисе Івано
вичу!

Я за Вас голосував до 
Верховної Ради УРСР і хо
чу поділитися з Вами вра
женнями про життя в Ізраї
лі. Буду писати про все 
коротко, адже це лист, а не 
роман.

1. Допомога матеріальна. 
Ось ми приїхали 2.04. 91 
року. Трох№ дали допомоги, 
але з сьомого місяця не да
ють. Бери, згідно кошика, 
кредит і через три роки бу
деш віддавати з прив’язкою 
до курсу долара і індекса 
цін.. Зараз долар тут 2,3 —-
2.5 стосовно до місцевої 
валюти - шекеля. Піди — 
знай, що буде через три 
роки на фінансовому попри
щі Ізраїлю. Майже всі оліми 
цей кредит не беруть. Гро
шей нема, роботи нема, ось 
і розв’яжи головоломку.

2. Страхітливе безробіття. 
Лікарі майже поголовно не 
працюють, навіть ті, хто 
одержав рішайон (допуск) 
після складання екзаменів. 
Море докторів і кандидатів 
наук. Замітають вулиці (це 
щастя, якщо на таку роботу 
влаштуєшся), інших робочих 
місць нема. Просто, -в дер
жаві ніде прикласти руки. 
Тут забувають про дипломи 
і вчені ступені, головне — 
аби щось робити. Вважають 
за щастя влаштуватися там, 
де платять по 4—6 шекелів 
на годину. Такса ніби й не
погана, якщо зважити на те, 
що кілограм сосисок коштує
8.5 шекеля.

3. Квартира. Зняти у 
приватника двокімнатну ко
штує 450 — 470 доларів,

кажуть, контрольованих, те-4 
риторій, квартири дещо де
шевші, але там — взагалі 
ніякої надії на роботу. А 
долари треба платити щомі
сяця або раз на квартал. В 
переводі на шекелі це 1100 
— 1380, і більше. Те, що 
одержали на «щастя—-робо
ті», треба віддати за квар
тиру. А ще ж комунальні по
слуги. Це вам не радянсь
кі копійкові плати за житло 
і послуги. За телефон пла
тять не помісячно, а за роз
мовні хвилини по лічильнику.

4. Продукти і промтовари
— не питання. Але якщо не 
працюєш, то — затягни па
сок. Дбають насамперед про 
плату за квартиру, а потім 
про інші питання. Порівня
ти з цінами на Україні і в 
Росії не можна. Тут інший 
курс валюти, Чоловічі осін
ні туфлі, на «тракторній» пі
дошві, непогані, коштують, 
приміром, 140— 180 шекелів, 
До речі, ставка президента
— 14 тисяч шекелів, прем’
єр-міністра — 8 тисяч. Про 
решту пільг газети не пи
шуть .

5. Життя нелегке і перед 
тим, як їхати сюди на по-

стійне проживання, треба 
добре все зважити і подума
ти. Мови не знаєш, роботи 
немає, скрізь — приватне 
^підприємництво, щось не те 
скажеш — за двері. Кон
ституції в країні нема. Пра
вить і диктує релігія. На неї 
затрачається левова, частка 
бюджету. Молодь іде в ре
лігійні семінарії, щоб не 
служити в армії. Тут дурі
єш, забуваєш про мистецт
во, літературу, телевізор, к і
но. Чесно скажу: «Люди! 
Будьте пильні! Обдумайте 
цей крок!»

6. Учасникам ВВВ пільг 
нема. Якщо був інвалідом 
війни, радянським докумен
там не повірять. Довіряють 
тільки рентгену, знімкам, 
аналізам, а не усним розпо
відям про себе на війні.

Писати можна багато, але, 
видно, не один отримує такі 
листи і люди знають, які 
тут діла. Держава не підго
тувалась до масового нап
ливу людей. їхати сюди по- 
ки-що не раджу.

Якби на пожариську, де 
треба негайно гасити вогонь, 
раптом зійшлися навкулач
ки двоє, щоб довести один 
одному, хто з них першим 
прибіг на тривожне калатан
ня дзвона, то їх обох виг
нали б з пожежі, або обли
ли водою, щоб отямились.

Коли минулої неділі я 
сидів на конференції пред
ставників Руху імені Василя 
Стуса і слухав виступаючих, 
то здавалося, що для біль
шості з них. теж треба кри
жаної купелі. Така на Укра
їні розруха, така економіч
на бідаї, треба негайно кон
солідувати всі сили для ут
вердження держави і неза
лежності, а вони про те, 
хто більше «руховий» — чи- 
стусівці, чи ті, що в штабі 
по вул. Пушкінській, 11. А 
термінологія!?

«То — рух вовчий» (за 
прізвищем керівника). «Дайте 
їм вигаекатисьі», «Провока
тори і кадебісти» — це про 
вчорашніх соратників по бо
ротьбі, які здобули більший 
шмат влади. Бракувало на 
«конференції» хіба що баби 
Параски та баби Палажки з 
їх «найвагомішим аргумен
том» — задертими спідниця
ми на тій частині тіла, якою 
сидять.

Стусівці скажились, що 
до них тепер не йдуть лю
ди. Але це не дивно. Що 
вони там почують? Краще 
вже почитати «Кайдашеву 
сім’ю» Нечуя - Аевицького. 
Аналогія — стопроцентова,}

Втім, який ‘ стиль — та
кий і авторитет. В залі на 
тися.чу.^сць. „зібралося, „душ 
50;‘.(цікаво,, у скільки обій
шлася оренда — «конферен
ція» тривала чотири... тоди-

ни?) Мета ї ї  — обрати деле
гатів на III з ’їзд Руху Ук
раїни.

Слово честі, не хочеться 
тратити газетної площі, щоб 
описувати перебіг цього зіб
рання. Це щось комедійно- 
фальшиве, несерйозне, на
віть бридке. Під великим 
сумнівом сама правомірність 
«конференції» — з районів 
прибуло тільки два предста
вники. Головну доповідь і 
доповіддю назвати не мож
на. Керівник Руху Імені В. 
Стуса В. С. Мазур побуду
вав її, по суті, не на полі
тичному становищі в області, 
як оголошувалось, а на роз
хвалюванні ідейних «вождів» 
своєї організації П. Кутузо- 
ва, А. Бровченка, Б. Лампі- 
ги. Вони, мовляв, найчесніші, 
найхоробріші, найпринципові
ші. Штаб Руху ім. Стуса 
треба перетворити на музей, 
біля синьо-жовтого прапо
ра, першим піднятого у Він
ниці, встановити меморіальну 
дошку... Ха-ха?

Було б «ха-ха», якби про 
це говорилось жартома, а 
не на повному серйозі.

Таке враження, що Рух 
ім. В. Стуса — це авантюр
на інституція, для якої го
ловне — не боротьба за ут
вердженая незалежної Ук
раїни, а тільки амбітні пре
тензії на визнання заслуг її 
лідерів. Розумна пропозиція 
І. С. Лукашенка з села Кар- 
мелюкового Жмеринського 
району про негайне створен
ня узгоджу вальної - комісії 
для консолідації з Крайовою 
організацією Руху була при
йнята без - ентузіазму---—- -лі-

дери такого примирення яв
но ,не хочуть, бо якщо воно 
відбудеться, то доведеться 
думати не про амбіції, а про 
повсякденну чорнову робо
ту, котра не дає слави, а 
потребує солоного поту і 
мозолів.

Діловими і грунтовними 
були пропозиції депутата мі
ськради, працівника політех
нічного інституту М. М. 
Данильчука, який виступив 
проти конфронтації, огульної 
критики всіх і вся, вишуку
вання недоліків у представ
ників влади і запропонував 
реальний план дій. На це, 
правда, майже не звернули 
уваги. В Русі імені Стуса го
ловним робочим принципом 
залишається мітинговий га
лас, незваженість і навіть 
якісь напівдитячі романтичні 
«зальоти». Скажімо, від іме
ні 50 учасників «конферен
ції» А. С. Бровченко вису
нув список делегатів на 
Ні з ’ їзд Руху України в кі
лькості... 25 чоловік,

Сумно, панове - товариші!
Один з функціонерів Ру

ху В, Помилуйко, який сто
яв біля його витоків, сказав 
з трибуни «конференції» 
більш гостро:

— Мені соромно слухати 
і дивитися на це все. Тут 
ллється один бруд. Тут не
ма нічого конструктивного. 
Рішуче відмежовуюсь від 
цього зборища.

Йому не аплодували. А 
жаль. Жаль також світлого 
імені Василя Стуса, почеп
леного на своє знамено лі
дерами цього «крила» Руху. 
Йому більше підійшла 6 на
зва — імені Кайдашевої сі
м’ї.

_____ І. ВОЛОШЕНЮК,



стер. >«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

О ДОЦЕНТЕ кафедру 
АИИТ Мирче Йвано- 

виче бандаке можна пи
сать и мато, и много, в 
за висимо стіл от того, . кто 
какой обладает информацией 
и кто что ценит в человеке. 
Впрочем, лучшие, или худ- 
шие чергьі не всегда лежат 
на поверхности и не всегда 
их увидишь, как говоритея, 
в полньїй рост. Бот, к при-

ПРОСТО
меру, впечатления от встре- 
чи с ним нашего фотокоррес- 
пондента Степана Аисового.

«...Кафедра АИИТ. За
хожу. Интересуюсь, могу ли 
видать Мілрчу Иванович^. 
Советуют подождать. Жд ■ 
От нечего делать, внимате- 
льно раосматриваю крьішку 
стола, исписанную бесчис- 
ленньїми надписями и рису
нками, вплоть до гольїх де- 
вйц. Над зтими «художеет- 
вами» автору трудились не 
одну пару.

И так почти на каждом 
столе. А надписи — каких 
только нет, в том чиїсле, 
посвященньїе преподавате- 
лям.

— Ну, как, нравитея? — 
обращаетея ко мне Мирча 
Иванович, появившись в ко- 
мнате.

— Дико, интересно, про
тивно! Будто через замоч- 
ную скважину подсмотрено, 
— оЬ“вечаю>

— А я боюсь зтого. Бо
юсь увидеть пакость, оскор- 
бительньїе клички, неуваже- 
ние к себе....

Впрочем, о Мирче Ивано- 
виче прямьіх бестактностей 
я не нашел на зтих «скри
жалях студенческой гласно- 
сти» и все же уверен, что 
и ему достаются всякне 
зпитетьі, хоть Мирча Ивано- 
вг/ч Бандак человек уважа- 
емьій, более двух десятиле- 
тий проработавший в нашем 
институте...»

Словом, преподаватель, 
как преподаватель. Ото то, 
что можна бьіло -заключить 
из сухих анкетних сведений, 
скромних ответов на вопро- 
сьі корреспондента и не все
гда обьективной студенчес
кой молвьі. Но вот декан фа- 
культета автоматики и мик- 
розлектроники Вашлий Ма- 
ртьінович Кичак принес в 
редакцию любопьітньїй доку
мент — фоторепродукцию 
газету «Флаг Родиньї». 
В номере за 4 ноября 1964 
года — рассказ о нелегкой 
военной службе матроса- 
подводника Мирчи Бандака. 
Небольшой отрьівок пред- 
лагаем читателям. 
«...Подводная лодка погру- 

жалась в глубину. К концу 
своей сменьї старшина 1-й 
статьи Валентин Никишин об- 
наружил неисправность в 
вьісоко^астотном трансфер 
маторе, что грозило срьівом 
огтерации, бедой.

...Для гидроакустика Мирчи 
Бандака зтот поход бьіл пер- 
вьім серьезньїм екзаменом, 
и как он сльїшал краєм уха, 
его взяли лишь для «обкат
ки».

Мирча не обижалея. Ведь 
он всего без году — нєделя 
служит на корабле і  ни в 
чем пока не проявил себя, 
хотя знання, полученньїе в 
институте, вьіделяли его ере- 
ди других. Бандах любил 
сложние прибору и с увле- 
чением читал схемьі, разби- 
ралея, что к чему. В нем 
жила мьісль рационализато- 
ра, и он уже подумьівал над 
тем, как бьі усовершенство- 
вать одну из станции, улуч- 
шить тактико - технические 
данньїе.

Пройдет немного време- 
ни, и Мирча Бандак прос-

льівет ереди подводников 
рационаяизатором. А пока 
он наравне со всеми несет 
ходовую вахту. Как и всех 
его мучает високая темпера
тура в отсеке. Но парень 
не едаетея, держитея, не 
теряет работоспособности.

...И без того потное ли- 
цо Валентина Никишина 
покрилась крупними капля-

І-й статьи Валентину Ники- 
шину, старшему матросу 
Михайлу Зубку, матросу Ми
рче Бандаку. А когда они 
включили станцию и она за- 
работала лучше новой (без 
преувеличения) по-братс- 
ки обнялись. На посту роз
далось громкое «ура!», кото- 
рое прокатилось по отсе- 
кам.

... Сквозь сон Мирча ус- 
льішал голос по трансля-
ции:

— Старшему матросу 
Бандаку прибить в центра
льний пост!

Спригнув с койки, он 
замер в растеряности. «Но- 
зто же не меня, — подумал, 
Видимо ошиблись».

Но тот же голос, еще 
повелительней, повторил: 
«Старшему матросу Банда
ку прибить в центральний 
пост!»

— Чего тьі медлишь? — 
накинулея на него кто-то.— 
Тебя командир вьізьівает!...

В центральном посту Ми
рча увидел командира, его 
заместителя по политчасти и 
секретаря партийной органи- 
зации. А по трансляции уже 
зачитували приказ: «...За

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ми лота. Станцию приїлось 
виключить: грелея високо
частотний трансформатор, 
зто обеспокоило подводни
ков.

“ Как бьіть?—ламал го
лову старшина.

— А что если перемотать 
катушку? — обратилея он 
за советом к старшему ма
тросу Зубко. И тут же по- 
нял, что говорит не то: ра- 
зве в таких условиях зто 
возможно?

К радиометристам при- 
шел Мирча Бандарк.

— Разрешите взглянуть на 
схему? — робко спросил 
он.

Ознакомившись с устро- 
йством прибора, Бандак 
предложил работать на двух 
режимах.

Никишин свел брови к пе- 
реносице, подумал. С бла- 
годарностью взглянул на 
матроса, сказал:

— Тьі прав! Но надолго 
ли зто?

И как н)<л стара лея Ни
кишин, трансформатор асе 
же сгорел.

— Мирча, — обратилея к 
матросу старшина. — у те
бя золотая голова. Давай 
подумаєм вместе.

Подумала и решили: вме- 
сто перегоревшего трансфо
рматора приспособить блок 
от другого прибора. Приш- 
лось перепаять целую кучу 
проводов, усилить их изоля- 
цию. Пост радиометристов 
превратилея в мастерскую. 
Сюда ежеминутно заглядьі- 
вали матроси и старшиньі. 
Все они задавали один и 
тот же вопрос: «Как?» — 
и не получив ответа, ухо
дили, чтобьі не мешать «хи- 
рургам» в зтой сложной опе- 
рации.

Немало пришлось повози
ться с прибором старшине

грамотньїе и умельїе дейст- 
вия доерочно присваиваю 
очередное воинское звание 
старшего матроса матросу 
Бандаку,..».

Пунцовьім стало лидо 
Мирчи. Его взгляд вьіражал 
удивление: дескать, за что 
такая честь?

Командир крепко пожал 
руку старшему матросу и 
сказал:

— Вьі заслужили зто зва
ние. Желаю вам нових ус- 
пехов!

В. ЗАХАРОВ».

Еще остается добавить, 
что Мирча Иванович Бан< 
дак родом из Сорокского 
района Молдови, охончил 
два института — Бельцкий 
педагогический и Севасто
польський приборостроитель- 
ньій, получив профессии учи
теля физики и радиоинжене- 
ра; что владеет русским, ук- 
раинским, румьінским и 
французеким язьїками; что 
на его ечету 24 нучних тру
да, более десятка изобрете 
ний; что он активний участ- 
ник факультетской профор- 
ганизации, добровольной на- 
родной дружини, что он — 
прекрасний семьянин и то
вариш,

Вот такой зтот обичний 
и в то же время необичний 
преподаватель из кафедри 
АИИТ. И сегодня, пользуясь 
случаем, от имени коллег по 
факультету,, от нашего име
ни поздравляем Мирчу Ива- 
новича с 50-ти летием со 
дняг рождения. Желаем еча- 
стья, здоровья, многих лет 
плодотворной работьі на по- 
четном посту преподавателя, 
удач и всех благ, как го- 
ворят моряки — ста футов 
под килемі.

Позаботилась 
кафедра

У иностранних студентов, 
обучающихся в наїііем ин
ституте, зимние канихульї не 
похожи на дни отдьіха мес- 
тньїх ребят. Ведь им не 
вуходит на зто время пое- 
хать домой, предположим, в 
Зфиоггию или Конго — да
леко и накладно. Вот и си
ди в общежитии.

Чтоб как-то скрасить 
зто время, еделать канику- 
лу интересньїми, позаботи
лась наша кафедра, предло- 
жив им разнообразную зк- 
сурсионно - туристическую 
пропрамму. А желаюіцих по
зи а комиться с достопромечаї- 
тельностями суверенной Ук
райну, бивших республи-к 
оказалось немало. Ззпом- 
нилась зкскурсия в Ялту, 
где студенту посетили до- 
мик-музей великого русско- 
го писателя Антона Павло
вича Чехова, со вершили по
ход в горьі. Другая группа 
побивала на закарпатских 
горно - льіжньїх базах. В 
последние дни каникул сос- 
тоялась поездка студентов- 
иностранцев в столицу Аа- 
твии — Ригу.

Возвратившись в інсти 
тут, участники поездок де- 
лятея впечатлениями со- 
своими товаришами в гру
пах. Н. СТЕПАКОВ,

зав. кафедрой: украин- 
ского и русского язи
ка.

В биографии великого 
русского композитора Пет
ра Ильича Чайковского час
то вспоминается Жмеринс- 
кий район, в чаетности, се
ла Браилов и Семахи, худа 
он приезжал.

После успешного завер
шення работьі над оперой 
«Бвгений Онегин», почувс- 
вовав прилив творческих сил, 
композитор пожелал еще 
ближе стать к народу, не- 
посредственно с его уст ус- 
льішать чарующие мелодии. 
Именно в ато время его 
пригласила в своє имение 
в Браилове известная меце
натка помещица Надежда 
Филаретовна фон Мекк. То 
ли из у важення к ней, то ли 
из нужду Чайковский при- 
нял приглашение. П5гть раз 
он приезжал в Браилов и 
соседнее село Семахи.

Первьій раз зто било 17 
мая 1887 года. Тогда он на- 
писал три пьесьі для скрип
ки, посвященньїе атому селу 
—■ «Раздумие», «Скерцо», 
«Мелодия», закончил шесть 
романсов.

В августе 187» год^ Петр 
Ильич приехал уже в Сема- 
ки, недалеко от Браилова, и 
вдохновенно работал двад- 
цать дней — почти Полно- 
стью окончив работу над 
оперой «Орлеанская дева».

Чайковский любил Брам- 
лов, Семахи и другие села 
Украйни — места вдохноее- 
ния и творчестеа, места за
душевних басед с народом, 
оставил много воспоминаний 
о них. Вот некоторьш: «Ках 
часто думаю я о Семаках. 
Вот где мне хорошо писа
лось би. Никогда не забуду 
я счастливьіх дней, там про- 
веденнух».

«Поездки в Браилов и Се- 
маки оставили в моей памя- 
ти светлие воспоминания о 
самих позтичесхих днях мо
ей жизни».

Наївечно, негаснущей за- 
рей остался и образ компо
зитора в зтих краях. Музей 
Чайковского создан в Браи
лове, музейнше комнати и 
уголки — в школах сел По
токи, Большая Мочулка и 

других.

Творчество наших читателей

ПЕРЕДЬІШКАУВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

Я частенько читаю Ваш у  
(а в некоторой степеня и 
наш у) газету «За Ін ж ен ерн і 
кадри», нахож у таж доста- 
точно интересной информа- 
ции. Но в зтот раз хочу  
познайомить Вас со своими 
мьіслями, если посчитаете 
возможньїм — напечатайте  
их. О себе с ка ж у  коротко: 
студент 1-го курса (настоя- 
щ ую фамилию не сообщаю).

Спасибо за внимание!
Александр ЛУЧ.

Как только путь к успеху 
тьі получишь

Од\4т из способов
мирских,

В тот час же Свет тебе 
нае^учит:

Свернешь
к «реальностям» иньїм...

Но не теряй сияния
Дороги

И совершенства Висоти!
И не жалей так сильно 

свои ноги,
Раз к Светлому направлен 

тьі!
Послушай голос

жадности —
Лишь плоть тебя

тревожит.
Кахие уж тут радости,
Коль победить

его не можешь.
Ведь и без денег бьіть 

богатим
Можно, не видя «благие» 

дарьі.
Так не засори же хламом 

злотим
Себя! Не слушай мнения 

толпьі!
Пойми же твердо: 

все души — струни,
Но певучесть их —

не от фортуни!

РАССКАЗ
Утро. Малешисий одно- 

зтажний городок еще пла- 
вал в тумане, виставив 
вверх мачтьі - деоевья. Тан
ки шли по улицам, Аязг гусе- 
ниц отражалея от домов грек 
мовьім зхом. Город бил 
пуст. Люди бежали, как от 
чумьі.

В смотіровой щели прьіга- 
ли здания и идущие впере- 
ди маші^ну, Пьіль стояла 
столбом. Города я не люб
лю, в них — смерть. Улица 
бьіла пуста, когда я увидел 
человека...

От неожиданности дат по 
тормазам так, что танк за
несло.

Человек... Черное паль
то, стриженная годовац а ру
ках— погремуижа. Он шел ме- 
дленно, к нам. Дойдя и по
ложив руху на броню, 
он начал ее гладить, 
слоано мурлукающего коте- 
нха. Улибка блуждада по 
его лицу, но взгляд бил ус- 
тремлен далеко.

Подхватив автомати, я и 
командир спригнули к нему, 
Командир что-то начал ему 
обьяснять, а я рассматриаал 
незнакомца. Его звади Сан- 
то, больше ничего узнать от 
него не удалась.

Ветер гулял по траве, ко
лонна машин стояла, люди 
обрадовались передьішке.

Обед Санто ел сооредо- 
гоченно и с какой-то береж- 
ливостью, как будто в пос
ле дни й раз. Погремушка ле

жала рядом, и его взгляд 
ни на минуту не отрмвалея 
от нее.

Мне захотелось что-то по- 
дарить ему. Достшт из кай
мана зажигалку и, дотронув' 
шись до его плеча, положил 
ее ему на колеми. Санто взял 
зажигалку, долго рассматрй- 
вал, й, улибнувшись, п’оло- 
жил в карман.

По небу попльїди облака. 
Мьі уже прощались, стоя у 
машин, когда вдруг посли- 
шшіись вистрели и засвиете- 
ли пули.

Первие разбили фару и 
ггрочертили на асфальте- зц- 
гзаги. Начали падать люди, 
смерть танцевала красиво и 
страшно.

Дико взвизгнув, Санто на- 
летел на меня и, ебив с 
ног, прижал к земле. Я 
слишал, как пуш тупо уда
рялись в его те/го.

...Огонь ми подавили. 
ГТогибло двенадцзть ребят: 
кто с тдоелкой в руках, к т  
с улибкой или оскалом.

А он лежал с бесетрасТ- 
ним лицом, рядом б«/йг 
погремушка, а правая рука 
ежимала зажигалку.

Ветер все так же хог' 
дил по траве, мвдленш ше- 
веля стриженние волоси 
Санто.

Машини ехали черев го
род, Города я не люблю, 
там — смерть.

Т. М О Т К И К О ,
студент ИСО.

СТІ/ІХИ ВЛАДИМИРА ОРЛОВА

Б е Г
Я бегу —- я живу 
Я живу — я бегу 
Как же тьі не поймешь? 
Без него не могу!
Он вселяет в меня 
Радость- жизни большой. 
Бегать если не будешь —• 

Будешь вечно больной. 
Зйфорию от бега 
Ни с чем не сравнить.
Он стезю километров

Протянул свою нить 
После бега сауну мьі 

принимаем, 
Шлаки вьігоняем,
А потом нам так легко, 
Будю бьі летаем.

Я изменил 
себя

Я чувствую,
как закипает кровь,

Я чувствую,
как хочетея дерзать, 

Созсем не страшно
холод претерпеть.

И хочетея себя чуть - 
чуть питать. 

Во мне бурлит —
смола в котле кипит, 

Но я не злой от зтого, 
не страшний, 

Наоборот, я становлюсь 
добрей,

Отзьівчивей, сильнеє
и прекра)сней.

И чтоб всегда я смог
преодолеть,

То, что в обичной жизни 
не сумеешь,

Я знаю, — должен все,
всегда стерпеть,

От жизни теплой талько
разом леешь.

И я не жалуюсь ни на кого, 
не плачу,

И буду рад, коль встречу
. ВДРУГ удачу,
А нет ее, ну, ладно,

проживем!
А нить все время?!

Нет!!!! Скорей умрем.
Я изменил себя во многом 

пасгепвнш,

14 чувствую себя гюрой
атменна,

Хотя ведь многое
не получия* и ПОТ̂ )ЯЛ 

А раньше, гшм*е©,
е нетерггеньем чуда ждамі 

Я не жалею,
что случидось в моей- жизни, 
Она ушло, его —

не изменить!
Зачем тогдо корить того —  

доугого.
И портить нерви,

и себя старить? 
В. ОРЛОВ, 

член клубе «Ювентус»,


