Подвижник и перебудови

СЕКРЕТАР
тина Степанівна. — І як
приємно, коли робітниця,
відчувши, що вона потріб
на тут і про неї піклую
ться, залишається в своє
му колективі.
Посада у Оліферчук —
проста. По штатному роз
кладу — контролер. Дос
конало володіє й професі
єю випробувальниці. Від її
роботи
залежить
якість
виробів. Тут, насамперед,
приділяють
велику увагу
НИМ завше приємно
— Жодного дня він не чних годин, а тодішні втра вже купила Франція, патен
якості. Від того, як вона,
стрічатися: і тоді, ко сидів за партою. Заочно — ти стали надбанням
—
виконує свої операції, за 
ли квапиться, заклопотаний, школу, заочно — технікум. приохотився до спорту, який ти — Японія, ФРН, Канада,
лежить, наскільки якісний
— Всі ми одержимі одні
але все одно зичливий і при Багато років — у лаві, по і донині, в пору постійних
виріб потрапить до спожи
єю ідеєю — збереження па
язний; і тоді, коли в добро тім — на поверхні, вчив мо
вача. Маленька неточність
фізичних, а надто нервових ливних ресурсів
і чистота
му гуморі, з невигубно-ве лодь шахтарських професій. навантажень,
— і труд всієї дільниці
тримає
його
в
навколишнього
середовища,
Зміна
закінчилась.
Оліселою смішинкою в очах; і В інституті я одержував від добрій формі.
Власна тема, власні нау ферчук,
піднявшись
на знецінений.
тоді, коли виступає,
або нього листи, рахував про
а т ь к о в а любов
до кові турботи — маленька другий поверх, схилилась
— На дільниці, — про
веде нараду — діловий, рі пущені коми, крапки і бук
роботи сповна переда частка, може, якийсь деся над папером, щось розмір довжує Валентина Степа
вний, неодмінно коректний. ви, яких було дуже густо.
нівна, — кожна робітниця
Ця остання якість, з мого А потім їх наче хто почав лась синові. З золотою ме тий відсоток тих воістину ковувала над ним.
що
Зайшов
до
маленької дбає про якість. Цього ви
погляду, вищою мірою інте злизувати — все менше, ме даллю скінчив десятирічку, грандіозних клопотів,
лігентна — ніколи не впа нше, менше .. Приїхав я на з червоним дипломом Київ лежать на його плечах, як кімнати. Три столи. Пап магає сучасне життя. Крім
технологічний
ін проректора Політехнічного ки на столі. Одна вона. того,
трудівниці за про
дає у вічі, що він керівник, канікули, а мати (вона ви ський
високого гатунку
що набагато вищий за слу кладала українську мову — ститут. З четвертого курсу інституту з наукової робо Риси гарного обличчя му дукцію
50 процентів
жбовою посадою, рівнем теж диво — сама росіянка, по-справжньому захворів на ти. У грошах — це мільйо жньої людини, За зовніш отримують
укою, двадцяти дев’яти ро ни, часі — день і ніч.
ньою суворістю вгадуються, винагороди від заробітної
знань і науковим рангом.
а навчала дітей української ків захистив
кандидатсь
Дивуюсь, що ніколи не проте, м'якість і людяність. плати. Питання якості ко
Ніколи не був на
його мови) говорить, що тато...
ку, на п’ятдесят другому, то- зривається, ніколи не поси Очі — живі, розумні, схо муністи неодноразово роз
уроках, одначе впевнений,
лює голосу. Чи є в нього не плюють думку на льоту.
глядали на відкритих пар
що й лекції свої Станіслав
други?
— Чого така заклопота тійних зборах. Бо, якщо в
Йосипович Ткаченко читає Розповідь про делегата
Думаю, що не один, по на, Валентино Степанівно? нас виявлять брак, то це
неакадемічно, з притаманною
при всю його людську ча — звернувся до контроле «ЧП» для всього колекти
йому веселою стриманістю і
рівність. Адже — керівник. ра шостого цеху, яка, крім ву. Тому комуністи дба непоказним натхненням —
В керівника — лінія. А це основної роботи, має пар ють, щоб високопродуктив
той, хто багато знає і ба
не пряма стежка, якою бі тійне доручення — секре но і з високою точністю
гато може, шліфує педаго
устаткування,
жать
одні добровольці. тар первинної парторгані - працювало
гіку до такої міри, що вона
суворо дотримувався тем Треба, щоб стежкою бігли, зації цеху.
стає органічним продовжен
— Сиджу і думаю, як пературний режим, якісно
при чому — швиденько, й
ням характеру
і починає
ідеологічно
забезпечити опрацьовувалися деталі...
ті,
кому
не
хочеться.
Отже,
здаватись, що чоловік
з
своєчасне
виконання
річ мусиш
підганяти,
інколи
й
Про рідне підприємство,
нею народився.
силувати. Така уже доля ного плану з обсягу й но цех, де трудиться
вона
Вразила одна його фраза:
тих,
кому випало вести менклатури. Бо з окремих уже 14 років після закін
— Піймавшись на думці,
типів виробів обсяг знач чення базового
лінію.
профтех
що технічну книжку читаю
но зріс, а людей не вис училища. Валентина Степа
Чи все йому вдається?
з більшим інтересом, ніж
Багато, але ж звичайно, тачає. А передбачене зав нівна говорить з гордістю:
художню,
я стурбувався.
дання повинне бути викона
не
все.
— Наша продукція зна
Стаю стопроцентовим техно
ходить великий попит у ба
Всі його мрії стосуються не в строк...
кратом чи «запрацювався»
Валентина
Степанівна гатьох
дальшого розвитку науки.
важливих ланках
до решти?
поважає працездатних ро господарства.
Це ціла програма.
Бачиться за цією фразою
бітниць,
тих,
хто
вболіває
— Найперше, чого треба
висота вимогливості до се
На дільниці стало прави
досягти, то це реалізації за справи колективу, пік - лом, що за якість про
бе і якщо хочете, святе ба
лується про поліпшення їх
наукових
досягнень.
Мрію
жання бути для студента
дукції піклуються не лише
про той день, коли пред умов праці та побуту.
взівцем відданості професі
технолог Ю. В. Пантелей
Як
я
потім
дізнався
від
ставники виробничої сфери
чук і майстер М. Ф. Всі
ональному ділу не в тому
будуть бігати за винахід голови цехкому профспіл - сильська, а й самі робіт
розумінні, що інженер і ма
ки
Л
.
В.
Некротюка,
никами: «Дай креслення!».
шина— мало не рівнозна
ники. Це виправдовує себе.
А поки-що все
навпаки. в свій час В. С. Оліфер- Бо кожен зацікавлений у
чні іпостасі з тією лиш рі
чук
разом
з
цехкомом
й
Щоб реалізувати
найкра адміністрацією цеху піклу тому, щоб якомога швид
зницею, що одна з плоті і
щу ідею, вчений
мусить
крої і, а Друга — з бензину
про надання кімнат ше усунути причини бра
тратити свій дорогоцінний ввалась
й металу, а в тому, що це
сімейному
гуртожитку ку й виготовляти необхід
— аристократ духу, крилата, книжку пише. Тато — кни бто, у 1988-му — доктор час і розум на елементарне випробувальницям
Я. ні вироби згідно техноло
б Пшеничник і Ганні А. Хигії. В. С. Оліферчук пра
багатогранна особа.
жку!? Ну, лопата, ну моло ську. Всі сходинки від ас заняття — шукає, хто
цює на совість і жодного
_ Якби у мене раптом ток — ще куди не йшло, а піранта до проректора пе йому виточив гаєчку, бол жук.
разу не підвела себе і ко
з’явилось багато часу, то ручка в його пальцях — релітав не на крилах (хоч тик і т. д . і т. п. Отже, му
Валентина
Степанівна лектив.
симо дбати про матеріаль має
заново уважно перечитав би сірник...
свій
підхід
до
кож
і крилатий), а долав посту
забезпечення ної людини. Любить пра
всю класику і глибоку фі
— Працювати з Вален
— Що ви, тату, пишете? пово — така уже в нього но-технічне
науки, її організацію. Втім, цювати
лософську літературу. Не
— Не питай. Приїхали з «фортуна»
з молоддю. Вона тиною Степанівною легко
— відробити це тема окремої широкої
ту, звичайно, що веде в гу видавництва — замучили: скрізь до сьомого поту...
добре розуміє, як важли й цікаво, — говорить сек
розмови.
щавники специфічного ака «Дайте, Йосипе! Івановичу,
во своєчасно
підтримати ретар парткому Л. Г Ко
Ще я не сказав про його
Глобальна проблема — людину. Світлана Фіщук валенко. — Авторитетна в
демізму, а ту, що будить робітничим школам посібни улюбленою , найдорожчого
рівень
науки.
Не
може
бу
думку.
дисциплінована.
ка про автоматизацію шах вчителя Назара Юрійовича
працює складальницею на усьому,
Станіслав Йосипович за тних установок, про вугільні Тобілевича, внука Кар пен ти ніяких категорій робіт дільниці. До приходу на Має багатий виробничий
— ні першої, ні другої, ті підприємство виховувала - досвід. Кілька років під
натурою — філософ. Більше комбайни»,
ка-Карого.
льки найвища, світова.
схильний слухати, міркува
«То хай, — кажу, — хтось
ся в школі-інтернаті. Має ряд обирається секретарем
— Завкафедрою промис
Хвилює ставлення до на
ти, ніж говорити. Це, оче поможе».
свою первинної парторганізації,
лової теплоенергетики, про уки молоді й комсомолу. складний характер,
Свій
запал
видно, перейшло від степу.
точку зору на різні пред ініціативна.
«Ні, напишіть сам. Так, фесор Київського техноло
Степ також виповнений мо як ото розказуєте молодим гічного інституту. Педагог На студентських наукових мети й громадські явища, енергії передає товаришам
конференціях
нудно,
ніякої
вчанням. Це мовчання зна на своїх уроках, так і на найвищої культури. Знання
що відбуваються в житті по праці. І в тому, що
змагальності, ніякого азар
чливе і кожен згук у ньо пишіть».
З невідомих партійна організація бойо
кількох іноземних мов, по ту. Тут для нашого викла колективу.
му ЩОСЬ важить.
причин дівчина вирішила ва, заслуга в першу чер
На книжкових полицях езії, театру, літератури. Ми,
Пролетарський район До Станіслава Йосиповича ці майбутні технологи, зараже дача ще робити й робити... звільнитись.
Дізнавшись гу її. Бо вона завжди по
Мрію
про організацію про це, В. С. Оліферчук чинає з самої себе. З ке
нецька теж виходив у степ. дві книжки - найдорожчі. ні його любов’ю до мистец
рівників. Турботлива мати,
Біля нього стояла білобо Символ подвигу, символ без тва, кілька разів дивилися наукової праці на основі підійшла до робітниці:
ка хата шахтаря
Йосипа межних можливостей люд весь репертуар оперного. Це здорової конкуренції, нама
— Не поспішай, — об прищеплює акуратність і
гаюсь робити все, щоб у няла дівчину за плечі. — дітям.
Ткаченка, коло хати грілись ського духу!
залишилось у кожному на
на сонці яблуні і груші, між
— Якщо людина знає
— Десятого грудня бать все життя. Якщо я десь у нашому вузі були створені Все владиться, май лише
ними дихала медом пасі- кові буде 80. Велика
ІЦоб припала свої високі обов'язки, —
сі Києві чи Москві і раптом належні творчі умови на витримку.
самперед
людям
по-справж
до серця робота, треба її говорить В. С. Оліферчук,
ка.
мейна подія.
увечері — вільна
година,
До шахти теж було йти
Всі Ткаченки мали схиль всіма правдами й неправ ньому обдарованим і щоб полюбити, звикнути до неї. —то вона і працює набага
ці
умови
створювались
не
через степ
за
вісім кі ність до точних наук. Фізи дами пробиваюсь в драма
Цікавитися, як можна бі то краще. Ви послухайте,
тільки офіційно через рек льше, тоді ти й не захо з якою гордістю наші ро
лометрів.
Батько вставав ка і математика давались тичний або оперний...
торат, щоб був відповідний чеш піти звідси. Робота в бітники ведуть мову про
рано, ходив на роботу і з Станіславу Йосиповичу без
Станіслав Ткаченко
з
роботи пішки, любив по то ніяких зусиль.
З сьомого любов’ю говорить не тіль мікроклімат в усіх без вщ радість стане, — І, між те, що виготовляємо суча
нятку колективах.
іншим, додала:
му розповідати про мовчан класу, коли вчителям треба ки про вчителів, а й
сні вироби для важливої
про
Турбує перехід науки на
ня степу. Слів у нього наби було відлучатись, вони за учнів. От уже справді —
— Я в будь-яку хвили галузі промисловості. Цю
госпрозрахунок.
Побоююсь,
ну надам допомогу. Але гордість, почуття відпові ралось небагато, зате вони мість себе лишали учня рі багатій душі не шкода себе
аби, захопившись вигодою ти старайся сама більше дальності виховують у члебули уважисті, як антраци шати перед класом задачі, роздаровувати.
У нього чи сьогодення, ми не загубили думати
й бути в пошуку. н в колективу наша ларттове груддя:
а іноді, коли була легка те маленький ряд послідовни
з
— Найбільша краса
у ма, відпускали грати в фу ків — Ю. К. Пінчук, К Д. фундаментальні досліджен До чого сама додумаєшся організація і кожний
ня.
— назавжди запам’ятаєть нас, партійний активіст,—
світі — степ, найперше ді тбола.
Степчук, В. 3. Глоба. -На
...Отже, нелегко крила ся.
особистим прикладом.
ло — робота. Степ дає душі
Станіслав Йосипович те йбільше славних слів про
Після цієї розмови пар
розум, а робота тримає на пер шкодує за тими даре О. В. Сандуляка. Двадця тим. Втім, трудно сьогодні
кожному, хто намагається тійний ватажок стала бі
Л. ЛИСЕНКО,
спині державу...
мно потраченими годинами, ти трьох років, через рік
уваги
приділяти
Ввійшло у пам’ять, як ву але, як мені здається, з чи по закінченню інституту, за щось утверджувати, лама льше
секретар партійної ор
гільний пил в шахтарське сто педагогічної ощадливо хистив кандидатську, трид ти, горіти, словом і ділом Світлані.
ганізації
економічних
— За кожну
людину
лице — разом з наперебут сті проректора, якому тя цяти восьми — докторську. рухати нашу перебудову.
служб
і управління
треба
по - справжньому
Вінницького заводу ім.
ною любов’ю до батька.
жко бачити втрати академі Ліцензію на його винахід
І. ВОЛОШЕНЮК.
боротися, — каже Вален
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