
Н® 5« JlfSSj.

ЧЕТВЕР

ПРОЛЕТАР. і ЄДНАЙТЕСЯ ІРік видання XVII

ШОВв аіті

СПЕЦІАЛІСТ
В ЦЕХАХ

ДНІ
КУЛЬТУРИ

ДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

Під мрамором марнсизму-ленініаму, під керівництвом Комуміс
ТИЧНОЇ МЙЦТЇЇ—вперед до нових перемов1 у будівництві комунізму!

(Із Закликів ЦК КПРС до 1 Травня 1976 року).
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Валентина Крав
ченко — робітни
ця Кіровоград
ської панчішної 
фабрики. Для Ва
лентині: стало обо
в’язковим правії- 
лом7 — , щозміни 
давати продукцію 
понад іорму. В 
цьому їй допома
гає всебічне ово
лодіння своею 
професією.

Фото 
І. КОРЗУНА.

11а XXV з’їзді партії Генераль
ний секретар ЦІ< КПРС Л. 1. 
Брежнєв говорив: «Успіх науково- 
технічної революції, її благотвор
ний вплив на економіку, па всі 
сторони життя суспільства не мо
жуть бути забезпечені зусиллям-) 
тільки наукових працівників. Де
далі більшої ролі набуває залу
чення до цього історичного зна
чення процесу всіх учасників су-, 
спільного виробництва, всіх ланок 
господарського механізму». Зро
зуміло, скільки в цьому плані мо
жуть зробити молоді ' спеціалісти.• 
які тільки-но закінчили вузи і при- 

- ►—йшли працювати та підприємства. 
Щоб з найбільшої віддачі почало
ся трудове життя кожною з них, 
у цьому заінтересовані вони самі, 
а найбільше — колектив, у якому 
починаються їхні перші кроки. І як 
важливо з цих перших кроків від
чути підтримку й турботу!

Уважно ставляться до молодих спе
ціалісті» на нашому заводі. Вже 
час проходження випобіпічої переддип
ломної практики майбутні іг жепсри по
трапляю іь у леле зору адміністрації, 
комітету, комсомолу, спеїііа.'ьііої комі
сії по організації практики. З нього 

і періоду починається Для кожного іа- 
ст раніш.ого спеціаліста прилучення до 
загальних справ.

1972 року на нашому підприєм
стві створили раду молодих спе
ціалістів. Комітет комсомолу взяв 
лід свій контроль діяльність цієї 
громадської організації. Напрям 
її роботи визначили конкретно і 

І на тривалий час —сприяти ноліп- 
• шеиню виробничої діяльності мо

лодих спеціалістів, добиватися їх- 
I ґ пьої активної участі у впровад

женні нової техніки і технології, 
підвищенні ефективності праці. 
Завдання, звичайно, не з легких, 
і вони вимагали творчою підходу 
до їх розв’язання, послідовності V 

у ____________________
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справах, до яких приступали Про 
одну таку справу, точніше — її 
результати, слід розповісти де
тальніше.

При раді молодих спеціалістів понад 
рій тому створено., ініціативну групу. 
І підсумки її роботи вже свідчать,’що 
слово і діло члени групи зуміли вдало 
поєднати, 
вала, зокрема, навчання молодих спе
ціалістів. Сгагнлась мста — якнай
швидше залучити недавніх випускників 
BV.iin до виробничої діяльності. Ре
гулярно відвідував заняття конструктор 
Іван Васильков. Частіше від інших він 
виступав па науково-технічних конфе
ренціях молодих .спеціалістів. І знання 
ні певдовіі вивели його на вдячну 
стежину тгор’іого пошуку.' Молодий 
конструктор запропонував удосконали
ти ультразвукову лінію затримки ко
льорового телевізора. Комсомольсько- 
молодіжний колектив, у якому працює 
й Іван Васильков, розробив зовсім.но
ву таку лінію. За цей вина'ід уперше 
я СКП отримали авторське свідоцтво. 
Сам Васильков з конструктора виріс 
до старшою інженера, нині він очо
лите ініціативну групу ради молодих 
спеціалістів.

Комітет комсомолу заводу дбає 
про тс. щоб нові форми роботи з 

■ молоддю прижилися і в діяльїідсгі- 
ради. Так у практику гвійіпло .на
ставництво досвідчених спеціа
лістів Новачків, іпо тільки прихо
дять зі стулентсі.ігої лави, закріп
люють за висококваліфікованії ми 
інженерами з великим стажем ро
боти. У спою наставника кожен із 
них може дістати консультацію з 
усіх питань виробництва, а в пазі 
потреби — й конкретну допомогу. 
Так. випускники минулого року 
Валентин Слюсапчук. Володимир 
Дубовик, ' Віталій Добряиськпй 
перші кроки на заводь рс бил и піл 

' керівництвом свого наставника, 
начальника лабораторії Олек
сандра Володимировича Найдьо- 
нова — хорошого спеціаліста, на
городженого торік знаком «Почес
ний радист СРСР». Поруч зі своєю

наставницею Галиною Федорівною 
Астаф’євою вже працює Станіслав 
Пужаловський «Учень» не посо
ромив «вчительку». С. Пужалов
ський подав т ого року вісім рац- 
пропозішій. з яких три вже впро
ваджено, лише за три місяці віді- 

інініатипиа групи організу- ’ брав і запропонував для впровад
ження 12 науково-технічних до
сягнень. Нині ЗО молодим' спеціа
лістам допомагають оволодіти 
творчими «секретами» - інженерної 
справи Шість наставників.

Згідно з рішеннями XXV з’їзду КПРС 
колектив нашого заводу планує в деся
тому п’ятиріччі значно поліпшити 
якість продукції. Пронес поліпшення 
якості на нашому підприємстві нопи- 
чеп бути безперервним. Даже специфі
ка нашої продукції така: ге. що сьо
годні відповідає вимогам часу, завтра, 
дивишся, застаріло, інше підприємство 
вже ьиптскає ці ж вироби.значно кра
щі. Щоб не бути пасивними спостері
гачами такого процесу, молові спеціз- 
лісти вирішили створити своє громад
ське кокстрокторське' бюро Паралель
но з роїробкамн телеапаратури, «спу
щеними зверхуг, тобто плановими, на
ше конструкторське бюро працюватиме 
над поіаплаковзми розробками, спря- 
мовзпими на поліпшення тс'нологічпо- 
го процесу а цілому ча заводі,- па під
вищення якості продукції і нродукіи'і- 
ності прані. П'ятирічка тільки поч їла
ся, а молоді спеціалісти женуть і мрі
ють про справи, піднесені аж у ІЯЯО рік 
Цс ис обмовка. Зараз громадське иоч- 
струй горське бюро працює гад ство
ренням пересувної і стаціонарної тете- 
ві’ійної апаратури для Олімпіади-ЯО.

З технічної точки зору -загаль
ний рівень інженерних розробок, а 
значить, і виробів заводу відпові- 
дає вимогам дня Але радіоелек
троніка до того ж вимагає висо
кого естетичного рівня- Адже це 
галузь, у якій найбільше здійе- 
пюється зв'язок «людина — при
лад». Людині повинно бути зруч
но працювати за нашою апарату
рою, де так багато «органів» уп
равління, 'сигналів індикації,- —

все цс вимагає великої уваг» і 
напруження А ми хочемо, щоб 
людина ис стомлювалася під час 
роботи, щоб діставала радість від 
неї.

На жаль, у нас на і-ггеді немає 
спеціалістів-дизайнерїв. А в інсти
тутах програма з предмета есте
тичного оформлення виробів роз
рахована всього на гри місяці. 
Молодим спеціалістам потім уже, 
па підприємствах, бракує знань з 
цього предмета при розробці кон
струкцій нових моделей На гірко
му досвіді відчули не й у пас V 
конструкторському бюро Адже 
'■ерез не досить гарне--оформлення- 
нам довгий, час ніяк не зареєстру
ють у Державному . комітеті в 
справах відкриттів і винаходів 
три вироби як промислові зразки 
Проблема виховання власних ди
зайнерів залишається у кас однією 
з першорядних.

Рік- 1976 на заводі оголосити 
роком активної участі молодих 
спеціалістів у науково-технічному 
прогресі. Поштовхом до ні ого ста
ли перші збори молодих спеціаліс
тів Кіровського району, скликані 
райкомом комсомолу на.початку 
року За чіткою прот рамою пра
цює нині заг-одська рада молодих 
спеціалістів Кожен молодий інже
нер, копстр\жтор прагне зробити 
особистий внесок у виконання ве
личних планів, накреслених XXV 
з’їздом КПРС. Своїми знаннями, 
енергією, ідеями підкріплюють 
вони сьогодні Не закономірне ба
жання творити для- загального 
успіху всього колективу підпри
ємства.

В. ГРИГОР’ЄВ, 
комсомольського блосекретар

ро СКБ Кіровоградського за
воду радіовиробів.

«Рішення XXV з’їзду 
КПРС виконаємо з чес^ 
тю!» — під таким девізом 
пройшли Дні культури на 
Кіровоградському заводі 
тракторних гідроагрегатів.

Робітники цехів зустріли
ся з делегатом XXV з’їз
ду Компартії України, ди
ректором середньої шко
ли № 13 Р. Л. Рябчун.

У червоних кутках ху
дожня агітбригада висту
пала з 
мою — 
тон».

Для 
проведено бесіди по ма
теріалах XXV з’їзду КПРС, 
прочитано лекції з питань 
технічного прогресу.

Працівники
зробили цікаві бібліогра
фічні огляди 
про В. і. Леніна, 
ейли книжкові виставки.

Ті, хто працював у дру
гій ЗМІНІ) теж ЗААОГПИ ІТО- 
слухати учасників худож
ньої самодіяльності за
воду.

В. ТРНГУБОВА, 
завідуюча культмасо
вим відділом Будинку 
культури імені Калі- 
ніна.

ковою програ- 
«Бесняний камер-

машинобудівників

бібліотеки

літератури 
влашту-

НА ЗДОБУТТЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПРЕМІЇ ІМЕНІ М. ОСТРОЕСЬКОГО

ТІТ СРТУГАЛІЯ зустріла 
«Юність» бентегою і 

неспокоєм далекої країни, 
що стала на шлях побудови 
нового суспільства.

Нещодавно, вже після 
повернення самодіяльного 
народною ансамблю танцю 
на Батьківщину, там прого
лошено нову конституцію. 
Прийняття основного зако
ну Португальської Республі
ки стало однією з найваж
ливіших подій в історії

країни після 25 квітня 1974 
року, коли було повалено 
фашистський режим.

Перед від'їздом згадува- 
пись виступи на острові у 
Середземному морі, дні 
військового путчу в липні 
1974 року. «Юність» збе
регла в пам’яті слова з тек
сту вручених кожному учас
никові поїздки почесних 
грамот ЦК ВЛКСМ: «За 
мужність, стійкість і витри/л- 
ку, виявлені в період подій 
на Кіпрі»,

„Юність" в Португалії

РАДІСТЬ -
ПОМІЧ
У БОРОТЬБІ

Символом інтернаціональної єдності вітали португальці виступи наших пм- 
лгіНв. Фою автора.

Це ж тоді, коли учасники 
танцювального ансамблю 
залишились у готелі «Ксе
нія» без крихти чогось їстів
ного, члени прогресивної 
організації молоді Кіпру 
зуміли в шалі збройної ко
лотнечі передати для «Юно
сті» дев'ять хлібин...

Португалія стала дев’ятою 
країною зарубіжних гастро
лей. Тему й згадали учасни
ки ансамблю про ті дєв ять 
хлібин, що були на Кіпрі 
відчутною і, головне, вчас
ною підтримкою для «Юно
сті», а нині вже набули сим
волічного змісту Адже гли
бинна суть, яна схоплює всі 
зарубіжні гастролі самоді
яльного народного ансамб
лю танцю висеітлюс крите
рії, далеко ширші, важливі
ші від суто мистецьких оці
нок.

Додому, на Батьківщину, 
поверталися у збудженому, 
радісному передчутті ско
рої зустрічі з радянською 
землею, столицею, з рідни
ми і друзями, котрі, як і

Див. 4-у СТОр.



2 стор. ,,Молодиі комуяа,р{і
__ 29 квітня 1979 року
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ГОСТРИЙ СИГНАЛ

ЧОМУ ТРАКТОР СТРИБАЄ?
майстерні ніяких повідомлень. .Ме
ханізатори чекали аж до І'' люто- 
ю Нарешті доставили трактор до 
обмінного пункту. Але радість пред
ставників колгоспу була передчас
ною: трактор пересувався стриокл- 
подібне, комісія вйявчла в ньому 
И серйозних несправностей. І е- 
монпіики відвезли машину знову 
до майстерні, а 21 квітня достазч- 
лн, минувши обмінний пункт Кіро
воградського районного ооеднач і і 
«Сільгосптехніка». А0 кпяг,-‘‘>1-- 
Зраділи хлібороби. Здаели 
трактор рухається ст?’*“““

До БерсіівськоТ майстерні Устн- 
півського районного об єднання 
«Сільгосптехніка» механізатори кол
госпу імені Божснка Кіровоград
ського району надіслали шість лис
тів, двадцять два ратн телефонува
ли гуди, а у відповідь чули одне: 
«Почекайте ще тиждень».

Чекали хлібороби відтоді, як у 
травні минулого року відправи пі 
трактор Т-54С на капітальний ре
монт, максимальний строк якого, до 
речі, — сорок днів. Уже скосили та 
обмолотили зернові, вже й пізні 
культури зібрати і зяб підняли, а з

колгоспу. 
____ j двигун, 

стрибкоподібно.

Перевірили — цього разу б 
(іеспразностей. |у

Довелося знову звертатися 
рівникіа об’єднання «Сіл!,гл._ кс- 
ка», просити представанчі! 
стерні забрати * 
Г-54С як (
«НИМ. Г 
трактор. Це 
члени штабу ... -^-пиігс 
районного об’єднання «Сідьтосп^1 
піка» ти Устннізського ’саб/„.’-*х- 
штабу «Комсомольського прожду

м. фомуляєв 
старший інспектор облас
ного управління сільсько^ 
господ а рс і ва.

пвків -г2 
аиратн ! в!Дзгчп 
слід. Залишастьс^Ч 

скільки разіа щс /
.. .....................можуть г

ДОСВІД і вимоги дня

»
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ЧЕР-
ЗА-
НА-

йде 
ГОВЕ 
НЯ1ТЯ 
ЧАЛЬНИКІ В 
РАЙОНИ II X 
ТА МІСЬКИХ 
ШТАБІВ «КІІ» 
ОБЛАСТІ.

Фото 
ІО. Л(ВЛІН

ІЇ И КО В А.

І
ново-

Будізельникам 
до 1980 року

Ц ИНІШгІЯ, десята п’я- 
■* тирічка, як і попе
редня, характерна ве
ликою кількістю 
будоз. 
країни
належить здати з екс
плуатацію лише житло
вої площі 550 мільйо
нів квадратних 
метрів. На XXV 
з’їзді партії Гене
ральний секретар 
ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєв сказаз: 
«Ми будемо суво
ро вимагати від 
проектувальник і з 
та будівельників 
поліпшувати плану
вання кзартир,
будузати добротно, 
якісно, красиво». На 
виконання цих важ
ливих і відповідальних 
завдань лозинні спря- 

езою роботу 
оргачі- 

«Комсо-

на підготовку фронту 
робіт, забезпеченість 
робітників будівельни
ми матеріалами, вияви
ти причини простоїв, 
зробити аналіз втрат 
робочого часу через 
неправильну організа
цію праці.

МАРШРУТ
НА БУДОВУ!

РЕКОМЕНДАЦІЇ ОБЛАСНОГО 
ШТАБУ «КП»
ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РЕЙДУ 
НА-------------------------------БУДОВАХ ОБЛАСТІ

музати 
комсомольські 
зації, загони 
мольського прожекто
ра».

Тож нт порядку ден
ному — рэйд на буді
вельні об'єкти області/

Під час рейду дозор
ці повинні в першу 
чергу звернути уваг/

Для більш глибоких 
висновків члени рейдо
вих бригад мають пе
ревірити ступінь меха
нізації трудомістких 
процесів, особливу 
увагу звернути на ме
ханізацію земляних ро
біт, визначити співвід
ношення робіт, вико
наних з допомогою ма
шин і вручну.

Втрати робочого ча
су на будівництві поки 
що залишаються знач
ними. Учасники рейду

зобов’язані проаналі- ■ 
зувати передусім ті 
втрати, що виникли з 
причин прогулів, хво
роб, травматизму, від
пусток з дозволу адмі
ністрації.

Не секрет, на деяких 
об’єктах допускають 

нічим не виправ
дані втрати буді
вельних матеріа
лів. «Прожекто
ристам» слід звер
нути увагу на при
чини цих втрат: 
транспортуван н я 
матеріалів, місця і 
якість їх збері
гання.

Після проведення 
рейду «прожекторисіи» 
повинні не тільки за
фіксувати недоліки, а 
й дати свої рекоменда
ції, зауваження, актив
но сприяти усуненню 
виявлених недоліків. 
Результати рейду, без
умовно, допоможуть 
зробити вагомий вне
сок у підвищення ефек
тивності і якості буді
вельних робіт, приско
рення темпів будів
ництва.

І
І
І
І

Наш районкй« іпта5 «Комсомольського про/хектораь реї . ляі.ко про3.,, 
дать рейди і перевірки. Протягом минулого року їх відбулося вісім;:адпліь 
\ результаті вияі'.лли серйозні недоліки в роботі окремих гссглідарсь^ц 
ланок вжКл і профілактичних заходів, які дали змогу запобігати втрата« 
на виробництві. Рейди влаштовуємо раюм зі спеціалістами райс. іного у.,, 
р&влііііці сільського господар;гва, членами районного комітет іі:ґ j 
контролю.

Найбільш характерним недоліком, як виявили «Прожектористи-., 
недбалий ремонт сільськогосподарської техніки. В колгоспі імені К-гайц 
учасники рейду встановили, що г.а сівалках неправильно встано-.лено зе>- 
повідбивані, на штативах відсутні або лотімамі пружини. У другій ітрсгщ 
бригадах на сівалках не було пристроїв для внесення добрив Після вги. 
чання членів рейдової бригади недоліки швидко усунули.

Питанням контролю штаби «Комсомольського прожектора» особлив,- 
увагу приділяють на місцях — у колгоспах, радгоспах, на підпьяг^ствц, 
Узяти для прикладу ігтаб «КП» радгоспу імені Карла ^Маркса. Свою робо- 
ту «прожектористи» тут зосереді: пі на проведенні ревдів-перевірск безпо- 
середньо на виробничих ділянках. Разом з головою робітничого ком;-:., 
завідуючим кадрами і представником місцевкому профспілки перевіряють 
санітарний стан їдалень, гур тожитків, а також тваринницьких ферм. Як ре
зультат — відразу ж появляються листівки «КП».

Критика ледарів, порушників громадського порядку у вікні «Прожектора» мас з«, 
лике моралыю-зиховпе значення. Часто порушники, які попали під зісгра сатири, 
приходят,, у комітет до «прожектористів», з поліпною. Гостра віршована критика ц. 
пам’ятовуєгься. інколи навіть від перехожих почуєш цитування тих рядків.

З 20 листопада ,1975 року по 29січня нинішнього року проходив республік міський рейд 
«Комсомольського прожектора» но зберіганню і раціональному використанню uopv j 
на тваринницьких фермах. Райком комсомолу доліз до відома всіх секретарів комсо
мольських організацій, начальників штабів «КН» про завдання цієї важливої кампа
нії. Відразу ж в колгоспах «Родина», «Зоря комунізму», імені Горького було прозе, 
депо рейди. Вона показали: дисц іпліна на фермах задовільна, санітарний стан при
міщень хороший. А ось і,а фермі другої бригади колгоспу імені Фрунзе, як показа« 
рейд «КІ1», не підготували до зіімч приміщень, де були нетелі, не створили кормо- 
двориків, не завезли вугілля і дров для опалення. Скотарі не по-господарському ста. 
вились до зберігання соломи, розкидали її на шляху від місць скиртування до ферм.

Комсомольські дозорці ВСІ серйозні недоліки ВІІІіЄСЛІІ на розгляд прав
ління колгоспу, ці недоліки вже усунуто, вони не повторюються більше. 
Правління колгоспу оголосило секретареві комсомольської організації і на
чальникові штабу «КП» подяку за проведену роботу. *

Під постійним контролем районного штаб}' «КП» перебувають 
житкіі. Побут і вільний час мотоді — комсомольська турбота. Гісзитнпіі 
наслідки мав рейд у гуртожитку цукрового заводу взимку. Комітет комсо
молу підприємства зробив правильні висновки з критичних зауважень ра
йонного штабу «КП». Нині при гуртожитку заводу діє рада, систематично 
проводять вечоріг, зустрічі, чигають лекції. Мешканці гуртожитку навчаю
ться в гуртках комсомольської політосвіти, у вечірній школі.

Для прикладу можна навести її рейд «Комсомольського прожектора» 
колгоспу «Родина» (начальник штаб', В. Сахно). Дозорці поцікавились, як 
відвідують заняття 40 хліборобів колгоспу, і виявили несподіване картину. 

- Майже половила учнів не відвідували занять. Тривожніш сигнал приу.уош 
задуматись і партком, і комітет комсомолу: зробили все необхідне, шої 
юнаки могли регулярно приходи ги до школи па заняття. Як виявили під 
час бесід з прогульниками, серйозних причин роба ги пропуски ні у кого і 
них не було.

Є золоте правило у «прожектористів»: не тільки виявляти недоліки і по
рушення, а и перш за все, усувати їх, запобігати їм. Практика засвідчу«: 
добре йду гь діла там, де «прожектористи.» планують роботу на пєічгпєктизї 
і на конкретні строки.

ІІиі-ішня п ятнрічка — п ятпрічка ефективності і якості — нсвед «про
жекторне і ами» нашого району ставить завдання вдосконалювати форми і 
негоди роботи. Досвід, набутий у минулому допоможе нам успішно віігіо- 
нуватп цю внмо;у дня.

І
І В. ВОРКУТА, 

голова Долинського районного штабу «Комсомольського 
прожектора». «

__  а ЛЛО! Ігор? Цс я, Олег С-улпмсн- 
ко. Плануємо сьогодні рейд по 

втраті робочого часу. Допоможеш?
— Безумовно. На коли призначили?
— Та прямо зараз.
— Оперативно.
— А чого зволікати!
На Олега не схоже. Начальник штабу 

«КП» ливарного цеху сірого чавуну, 
член заводського штабу «Комсомоль
ського прожектора», він якраз до пари 
ватажкові заводських дозз-шів Ігорю 
Грабку. Людині, яка так мало має віль
ного часу і так багато — громадських 
доручень. Член бюро заводської групи 
народного контролю (завідуючий секто
ром но боротьбі з втратами робочого ча
су), заступник начальника міського 
штабу «КП», член обласного штабу 
«КІ1», інспектор міського комітету на
родного контролю і т. д. Але на першо
му місці — робота з 273 комсомольськи
ми «прожектористами» «Чсрьсної зір
ки». Головне в їхній діяльності, визначав 
ігор Грабко, це — оііеративчість.

Впщесередній на зріст, темноволосий, 
з відкритою і добродушною усмішкою, 
він мало чим зовні схожий на начальни
ка бойового органу комсомольського 
контролю. Проте ось уже шостий рік 
заводський штаб «КП» під началом 
1. Грабка влучає своїми дошкульними 
пострілами у прогульників і бракоробів, 
п’яниць і розкрадачів соціалістичної 
власності.

Заводський «КП» — не сфекгна стін
нівка з перемальованнмії з «Перця» ка
рикатурами і невправними віршами ііз- 
чаткуючих гумористів. Ні, комсомольські 
«прожектористи» пішли іншим шляхом. 
В-иііі спої звинувачення ілюструють фо
тознімками, зробленими безпосередньо в 
цехах і на дільницях підприємства. 1 тут 
уже багато слів не треба. Адже факти 
говорять найкраще самі за себе.

Фотогазету оформляє сам начальник 
заводського штабу «КП» Ігор Грабка. 
Він — майстер цієї справи. Ігор чудово 
володів і фотооб'єктивом, і пензлем, і пе
ром та гострим словом.

Про популярність випусків стіннівки

Штрихи до портрета сучасника

НА ВІСТРІ
ПРОМЕНЯ
ТВОГО«.
заводського «КП» свідчить хоч би те, 
що до Ігоря Грабка (а його на заводі 
знає майже кожен) безпосередньо звер
таються зі скаргами і пропозиціями не 
тільки молоді, а й літні червопозорівці.

Пригадується такий випадок. Якось у 
заводський штаб «КП» звернулися ро
бітники автотранспортного цеху:

— Ігоре, потрібна твоя поміч.
— А в чому річ?
— Ось уже протягом трьох місяців з 

пошкодженої труби парового опале.шя 
прзбиваються гаряча вода і пара, — 
пояснив літній водій, — обледеній укіс 
при в’їзді до наших сусідів — робітників 
цеху металевих виробів, і потім — у ма. 
розму погоду тут стоїть прямо-таки лон
донський туман.

— Чому ж ви раніше про це не ка
зали?

— Та думали, що наше начальство 
Щось зробить... То як, «пос іітиш» нам?

— Не турбуйтесь, буде все гаразд.
А буквально наступного дня робітники 

енергоцеху полагодили пошкоджений во
догін.

Основа роботи «прожектористів» — 
рейди. Заплановані, а часом і стихійні, 
викликані сигналами цехових постів

«КП» (їх налічується 139), телефонним 
дзвінком. Власне, до Ігоря Грабка іноді 
дзвонять, як на пункт швидкої допомоги. 
1 незмінно відповідає: «Зараз буду», 

еиди-перевірки в цехах, на складах, 
залізниці, в їдальні, гуртожитках.. Де 
Ть-пК"1 !*С 6>'в:иоть члени заводського 
«Мі». 1 всюди з ними невтомно крокув 
їхній ватажок, молодий комуніст Ігор 
Грабко. Людина з неспокійною вдачею 
нашого сучасника, що зірко несе варту 
оі-тя пульта дальнобійної і прицільної 
зорої штабу «Комсомольського прожек
тора». До речі, свою ДОЛЮ із заводом 
Ігор нов язав ще 1966 року...

8ін’ Учорашній десятикласник, 
я побів ,,Я’ССТУП“В поріг чеху металевих 
виробів. Опанував професію наладчика- 
Х^?ТЙЇ?У-,Т»’ г">™
ме ’ «аме працюючи в цьо-

у цеху, Ігор Грабко став давати в це
хову стіннівку свої перші ДОПИСИ

В армії він уже впевнено редагував 
офщзмляв’ сте"ГдСиаВ „.ХвОВІ -1™’: 
серйозно займався фо’Хнраьою ‘,,,,СТ" ‘ 

Ра Нцп^“"0"1 ЧуДового організаго- 
V ип.п 1 принципового бійця «кп»
У иьоіо виявились на повну силу після

звільнення в запас, коли вчорашній воїн 
нсвсрнувся знову на свій рідний іазОД. 
де спершу працював наладчиком у на
вчально-виробничому цеху.

— Ігоре, е одна розмова. — Голова за
водської групи народного когтрочк» Ми
кола Опанасовпч Гончаренко затягується 
тютюновим димом і продовжує: — Тй 
дуже зайнятий?

— Як завжди. Але для вас —пі.
— Та не в мені справа. Треба влашту

вати рейд по культурі виробництва. Ок
ремі ділянки заводської території над'-’ 
вже захаращені. Особливо звірин уваїу 
на прої ід на рампу номер один.

— Зрозуміло. На коли планується 
рейд?

— Чим скоріше, тим краще.
— Отже — сьогодні...
1 пін устигав разом з членами рен іо- 

вої бригади побувати в «овальсько-яр»*- 
сивому цеху і ливарному цеху ков»ш;’ 
чавуну, в корпусі № 90 і на залізничні'' 
рампі № і. і цього ж дня, залишив""1^ 
У своїй тісній, незручній фотолаборато
рії, він уже проявляє знімки Д-1Я черго- 
вого випуску фотогазети.

А арапці йому подзвонить иачалыпш 
штаоу «кп» інструментального 
Віктор Косоуров і скаже:

— Привіт, начальнику! На вістря про
меня твого «КП» знову нанизалась де
щиця. і як то все ВСтнгаєиі?

Бо прагну встигагл. Оце і вся пре
мудрість, — відповість йому Грабко ‘ 
Доповнить: — Це — потрібна iiavxa, ста
рий...

Доповнюючи портрет начальника шта
бу «Комсомольськоїо прожектє-ра» іаз’- 
ДУ «Червона зірка» Ігоря Грабка, я :!- 
можу умовчати н про те, що його ,,arJ* 
родили Почесною грамотою ЦК ВЛКі «. 
і очссипю грамотою Комітету каро-і'10/'’ 
контролю • УРСР, знаком ЦК ВЛКС« 
« а активну роботу в комсомолі».

... В. ГОНЧАРЕНКО,
м. Кіровоград.

11 Д фото: ігор ГРАБКО за випус
ком спнпівкц «КП».

Фото В. БАЛАШОВА-



29 квітня 1978 року -------- ,,Молодий кояхунлр^^ З стор,

------- ПАНИІ------  ■ —=
(Продовжений. Поч. В „„„ері 

за 27 квітня ц. р.)_ 
сЛїяХтпВІ-ДЛЯГЛ° У Директора від 
лДа , ппп КаЛИ Одеожаз з міліції 

запобітанні ава^ 

насвіГніроди'Л^Ге ФаТ°3' ™ 
розшукати kw ' и^С-С ПоРивався 
жити „Дм у Му Н,кітіна/ продов- 
Ж*І да8ню розмову.

їгоои "Иа3аВОЯУ' ЯК по5ачив, ЩО 
ори на червоний світлофор і на 

грузо.’кВ,ХШИН “*«“ 
пусто ї • причепом- У кабіні - 
пусто, а кузов з причепом — як го 
Ра, вантажений сосновим лісом 
XXм- А ЗНИЗу' перед

Р м десятка автомашин, — тролей- 
саж'иоі'.’м3"06’'0“' с"яа-“‘»"на па- 
иГколи Застопо”“4 пЛЯ сп°Р'“»ної 
пап ' ^Стоп°рив Льошка «‘Волгу» перескочив Через вулицю, на хо'ду 
«Р±УВ-У На6Іну гРПоаи«а і , °ДОУ 
на першій швидкості і на гальмах' 
СПУСТИ. грузовик „Э™‘Х

праворуч і, від’їхавши за всіма поз 
вилами від перехрестя, зупинив аз томоб.льну хт з лі'оу «’ 
ЕТ1 М,СЧІ' Б" ‘«6У"оЛ ШЗИД- 
В^ХЯЯ„Гхяилину-д° «»» nS- 

а*них пасажирів, яких залишив у 
таксі, вже згодом дійшло, чого ви
скакував водій на вулицю. 
пигйз°ф° Ж Зр-азу не Розказав? — 
питав Фатов після розмови.

А про що розказувати? — 
плечима Льошка. _ Сьогодні 

Я його виручив, завтра — він мен- Д.ло житейське. Шофео з г^у^;: 

Хлопець^' М*ЖКОЛГОСпбудіз=ький. 
Дуоному'аЛЧЄ' НЄ Промах' * так по- 
міг в?н пп У НЬОГ° СТалося- Хіба « 
Міг він подумати, що підведе ручне 
гальмо коли ставив машину „а па горку, біля тещі? У Па‘

бр7.и5іля якоГ тач’7 ~ззіз ®«о» 

шйерЬ Гї нз"₽?’“ школи 
Чайна чи' чебурен^ра^е “бул? 

ш. хлопці ,давнв „„’аю“ і *"•’ 

Яка ив «•3 
зайшов після роботи, сто гоамів і 
побили" ЗНаЙДетьСя- Отож хлопці 
щі» а Л .Маш?нУ з лісом біля «те- 
“4 , а самі зайшли перекусити. І хі- ба ин» вина, що грузовиков 
З'рзазся з гальма?.. «стояв,

Н1ПрО них моаа- — Різко 
обірвав Фатов пояснення. - Чого 
не розтавав про свій вчинок? 
за7ям„ ВИНИ ТУТ Не бУло ніякої,_ 

а звичкою виправдовувався Льош- 
Хоча а„ ПОВИНИТНСЯ було нічого. 

, ЯКЩО причепливо розсудити 
слю-ао?п 6 ЗИ МЄНЄ На Три місяці *' “ 
СЯЮ ар, перевести з-за цього зипад- 
оою , ^ам розУм,ю' чо -ам Під го- 
н» ' ДНО 3 ПрйвиЛами і знаками 
„ Mas права зупинятися та ще за лишали в таіх-гі й ще 33
жирів. бездоглядних паса-

~ А все ж зупинився?
машинаЖЄ Не упинитися, коли та 
машина вже набирала з гори швид- 
И'СГЬ? Пропустиш момент, — і 8же 
Нв переймеш її, вріжеться і в маши
ни, І В людей. Як же булс не зупи
нитися?

~~ Ну, йди працюй, — випровадив 
ТОДІ СТОИМдНО Льошку з кабінету.

Не похвалив, не сказав уголос: 
°АЛолодець!»

Днів зо три радився з Кузьмою: 
писати наказ для відзначення вчин
ку оахтіаоова чи зачекати? Поки 
торг увалися, з міліції надійшов лист 
іншого характеру, після якого Фа- 
тозу вперше викликали прямо на 
роботу медичну допомогу. Але то-

ді,нуЯПвУ"“Л° ШЗИдао. 33 го.
п Ди<ав спокійно, легко
»г1 ₽ОбОТИ ' Я-‘ "іш- як 
вїчооа п И 8С'- ЧвКЭЯ самого 
вить йои ■ диспетчер не доста
вить йому теля зміни Бахтіаооза 
по’еїїХВСЯ- Хтомз’ "О"» т»й 
чкурнути 1СВО!° “ВолгУ* 1 непомітно 
встежив атаксолзркУ. і ніхто не 
ДИВ Т ' <ОЛИ Зднміа- Наколобро
див, а замість чесної відповіді -- 3

і ^стіТТ МЛНІ Й0Г° заатРа зо*нк/ 
ним н У Каб'НЄТ Х°Ч би і зв’яза- 
Рі ХХРр°аСИв ФДТО3 ПІЗН° —

* • •
Р* На заз.тра була велика нзоада в автоуправлінні, де із СтепЛі* д 

нійовича й міХІ епана Ана- 
тали. А на Свт^?Лагато за «До пи- 
неділя __ ретіи день випала
неділя — законний вихідний

-■ 

ся.' ,в,с:хуо ХТоХ ?н’ду"₽^- 

дріанізна, дружин? Фагоьа служат,
₽озду^

е орати близько до сеоич 
останнього листа з міліції з опи’сом 
£уОн^топяГО П?Рушення'апісля обі
ду наполягла ити на прогулянки * парк, до річии і, хоч-не-хоч* Хо’ 
рила на вечір піти в театр. У

т>:в. >■ *з’»»с 
О Бахтіароинх — шості- ґА” *’У ряду’ 

пір* Вік поспішив нахиле» ;лобрі,ае- 
До Поліпи чактиигХ я близенько
повідати їй сгао-ій я, ак.т,,вио Щось роз- 
я« боягузливий’ вї\с уп Тх.7 ЩОІНШе- 
Ділової розмови. Тремт .'т? „2 ,',"Я Віч 

X*“ ”"к 

штукаря , тпкпх.7 я- ,,р0 -1СІ’«оважного

ШТ0«іиіулЯаЛ,ФатоваНп1д ліко’а лсгенько 
його с/переч.п.в/ дуїм,,к°ть- "‘•РПівавиз1

молоЄіуТОгариуРжЬК°Л,а поз‘,р»л»

де'шо н1^
сентименти ФатоваГОбоавПІДлаТЯИВПГО 1,а 

п-сйгг:?.,' 

лщГусм'ім,Лса!,'П'СИ на°^Щ''"'шуаЛЬ- 

•ічіу. Усміхнувся хитрувато: таку поЯж вивши, свою Оиу ((а сторону. У

Вже під час антракту, коли вийш
ли з буфет по мінеральну, дружина 
знову торкнула Фатова С-а лікоть, 
у довгій, але швидкій черзі чемно 
якось навіть урочисто свяіково, не 
вовтузячись I не кривлячись, стояв 
Льошка. Збоку притримувалася за 
його лізу, зігнуту В лікті руку Полі
на. Поруч дівчат в куценьких спід
ничках і місцевих поважних мод
ниць, дам у довгих вечірніх плаг- 
тях з надто сміливими декольте 
зверху і з аристократичними розрі
зами знизу, її сукня з Простенькою 
вишизкою заполоччю, звичайно ж, 
погоди не робила й уваги не могла 
привернути. Та хтозна, що за магіч
на сила була в усій її стрункій по
ставі, що в. черзі знову всі задизля- 
лися на неї. У чому ж та невідво
ротна збаза? 8 плечах, на яких на
віть білий пухнастий палантин лежаз 
цнотливо? Чи, може, в легких плав
них рухах рук? Дивлячись на її ру
ки, Фатоз починав розуміти, чому в 
багатьох казках люди вважали, що 
руки у них були колись крилами.

— Кйм зона працює? — спитала 
Олександра Андріанівна.

— Медсестрою, здається. Не мі
ністром, звичайно, — відповіз Фа- 
гоз. — Вибач, я на хвилинку, пого
ворити треба.

І попростузаз до Б-зхтіарозз. Той 
відразу помітив, що зустрічі впри
тул і розмови не уникнути. Шарп
нувся було й собі вийти з черги, 
залишити на своєму місці Поліну, 
та вона тримала за лікоть міцно.

І тоді Льошка подивився на Фа
това. Жодного слова не сказав уго
лос. Але з очах тих прочитав такий 
відчай, таке гаряче благання не під
ходити, не заводити розмови в її 
присутності, ще не почути тієї ні
мої пристрасної молитви не міг. І 
хоча Фэтов повернувся з чергу на 
своє місце і стояз непорушно, 
Льошка ще довго насторожено по- 
зираз у його бік і стояв наполоха
но, невпевнено.

Так і не поговорили вони в теат
рі. Пожалів його Фатов. Пізніше й 
картав себе за ту розчуленість, до
ходив висновку, що м'якотіла чуй
ність у наш час не що інше, як сива 
старосвітська дама, пережиток ми
нулого,

— А чи треба людей жаліти? — 
допитувався спочатку сам у себе, а 
тоді припирав до стінки Кузьму Ні- 
кітіна. — Може, ця жалість людям 
тільки на шкоду?

Найбільше любить Фатов розмір
ковувати про людей, про людські 
стосунки. За це його не тільки в 
таксопарку, а й навіть дома, з сім ї, 
дружина і дорослі діти прозивають 
філософом. Хай собі кажуть що 
завгодно. Хай точать пересуди, а 
факт залишається фактом: люди
на — істота, ще далеко не пізнана 
до краю.

Людинз не рукавиця. її не вивер
неш, щоб побачити душу із середи
ни. А ззовні — з виду, з балачок 
та навіть з діга буденного поки 
розгледиш, виважиш, хто є хто, то 
чимало часу спливає. Буває, поки 
дійдеш висновку, то й самої люди
ни не стане.

Буває, жиз поруч тебе чоловік, 
ходиа у такому собі поношеному 
піджаку на роботу, курив не «Золо
те руно», а недорогі цигарки «Се
йер» і позичав, недотягнувши до 
получки, трояк чи п'ятірку. Жиз 
непомітно, якби не сказати збоку— 
сіро. Вже по смерті його на роботу 
прийшоз той несподіваний лист від 
генерального конструктора. В лис
ті — подяка за надіслані креслен
ня, в кінці — коротка приписка від 
руки: «Ваше рішення—досить ори
гінальне. Те, над чим працював наш 
основний відділ кілька років, Ви 
вмістили на одному аркуші ватма
ну. Запрошую на заключні випро
бування».

Спізнився лист. Спізнилися й лю
ди — сусіди і колеги. Якби ж знат
тя, можна було б зз життя ближче 
стати, породичатися якимсь ро- 
бом. Хіба вгадаєш? Мудрість, бра
ток, часто ходить, убравшись у сі
рячину, і не скликає цікавих на 
роздоріжжі. Якби ж знаття...

Ні, що не кажи, а чужа душа — 
сутінки. І ще не придумано такого 
рентгену, яким би можна було про
світити душу людську, виявити світ
лі й темні плями в її думах і споді
ваннях. Складна людина, ще й яка 
складна! Здазалося б, один день 
учить другий, здавалося б, з часом 
стаємо більше розумітися і в речах 
і в людях. У речах, може, й так. А 
в людях — ні. Бо з часом люди 
здаютсья Фатозу не простішими, а 
складнішими.

Набагато простіше йому керува
лося на базі вантажних автомашин. 
Ні, на вантажних за рулем теж не 
ангели. І там траплялися у хлопціз 
«лізі» рейси, і там доводилося пе
реводити пеошокласних шоферів у 
слюсарі-ремонтники чи й зовсім ви
проводжати за ворота. У відставно
го командира танкозої роти, гене
рального директора виробничого 
об’єднання вантажного автотран
спорту N2 10661 Фатова порядки 
були суворі. Тільки ніхто з хлопціз 
генеральним директором чи на
чальником його не називаз. Нази
вали всі — батею. Тільки були вони 
всі для нього попри окремі непо
ладки ріднішими, ближчими. Якісь 
відвертіші були шофери вантажних 
автомашин від оцих інтелігентних, 
при галстуках, і на вигляд ввічли
вих, занадто поштивих таксистів.

Про те, що в таксопарку буде 
важче, знав ще тоді, коли почали 
сватати в міськкомі партії на нову 
посаду. Занедбана трудова дисцип
ліна. План хронічно не виконується. 
Машини несправні. Водії таксі пе
ретворилися в шкуродерів. В усі ін
станції на роботу таксопарку над
ходять десятки скарг. Міськком по
силає на зміцнення... Покладаємо 
надії... Допоможемо. І все інше, що 
кажуть у подібних випадках.

(Закінчення на 4-й сюр.)

Радянського Союзу 

Андрій Антонович 
ГРЕЧНО

26 квітня 1970 року нд 73-му році життя раптово помер член 
Політбюро ЦК КИІ’С, депутат верхозпої Ради СРСР, двічі Ге
рой Радянського Союзу, міністр оОорснн СРСР, Маршал Радни- 
сі.кого Союзу Грсчхо Андрій Антонович.

В особі А. А. Гречка радянський народ, воїни армії і флоту 
втратили визначного діяча Комуністичної партії 1 Радянської 
держави, одного з активних будіаникіи Збройних Сил СРСР, ви
датного радянського полководця, прославленого героя Великої 
Вітчизняної війни, який присвятив усе своє життя справі зміц
нення оборонної могутності і захисту соціалістичної держави, 
вірі ого сила Комуністичної партії, членом якої він був з 192» 
року.

А. А. Гречно народивеч в 1903 році в селі Голодаевка (нині 
Куйбишево) Ростовської області в сім’ї селянина. Шістнадцяти
річнім юнаком добровільно вступив у Червону армію і мужиь» 
бився з ворогами Радянської влади. Відтоді його житія нероз
ривно зв’язане із Збройними Силами Радянської держави, в ря
дах яких пін пройшов славний бойовий ш.тьх від червоноарміЯ- 
ця до .Маршала Радянського Союзу.

Після громадянської війни А. А. Гречко був направлений пж 
курси червоних командирів. Після закінчення курсід він прохо
див службу на різних командних посадах. У 1936 році успішно 
закінчив військову академію імені М. В. Фрунзе, а в 1911 році-, 
військову академію Генерального штабу.

У Велику Вітчнзня.чу війну А. А. Гречко вступає всебічно під
готовленим командиром, який має глибокі знання військової 
справи. Спочатку він командував кавалерійською дивізією і кор
пусом. У квітні 1912 року був призначений командуючим армією. 
З особливою силою розкрилися видатні організаторські здібності 
і полководчий талант А. А. Гречка в героїчній битві за Кавкав. 
Керовані ним війська виявили стійкість І мужність, завдали ня- 
щі'їних ударіз по ворогу.

Дальший бойовий шлях А. А. Гречка безпосередньо зв’язаний 
з наступальними дія
ми радянських війсшс 
на Україні і за ме
жами нашої країни. 
Будучи заступником 

іКомандуючото 1-м Ук
раїнським фронтом, 

•’віті браз активну 
участь у визволенні 
Києва. В трудні 1913 
року А. А. Гречко 
вступив у команду
вання 1-ю гвардій
ською армією, яку 
очолюзан до кіицч 
сійни. Яскраві сто- . 
ріпки його полковод
чої діяльності зв’я
зані з боновими дід- 
ми армії в битвах на 
Правобережній Ук
раїні, при штурмі 
Карпат. визволенні 
Польщі і Чехословач- 
чииіі. В усіх опера
ціях, якими керував 
А. А. Гречко, незмін
но виявлялися сміли
вість його задумів, 
непохитна воля до 
іх здійснення, осо- 
бнсіа хоробрість.

У післявоєнний час А. А. Гречко займав ряд відповідальних 
постів у Радянських Збройних Силах, б>п командуючим г.ійська- 
ми Київського військового округу, головнокомандуючим групою 
радянських військ у Німеччині, головнокомандуючим сухопутни
ми військами, головнокомандуючим Об’єднаними збройними си
лами країн — учасниць Варшавського доі опору і першим за
ступником міністра оборони СРСР. У квітні 1907 року він був 
призначений міністром оброни СРСР і до кінця свого жигтн 
перебував на цьому відповідальному державному посту.

А. А. Гречко твердо і вміло проводив у життя лінію партії по 
неухильному зміцненню оборонної могутності Ради.ісі.кої дер
жали. Вій вніс великий вклад у вдосконалення організації 1 
озброєння армії і флоту, в навчання і виховання особового скла
ду, в розз.ігок радянської воєнно-теоретіїчної думки. Він випи
ляв безустанну турботу про зміцнення бойової співдружності 
Радянських Збройних Сил з арміями братніх соціалістичних 
країн.

Маршала Радянського Союзу А. А. Гречі а відзначали високі 
партійні якості, вимогливість і принциповість, чуйність і піклу
вання про людей. Ьеззавіпіим і самовідданим служінням нашій 
Батьківщині, спрізі Комуністичної партії він здобув глибоку 
поввгу труди цих воїнів Збройних Сил.

А. А. Гречко брав активну участь у партійному і іромадсько- 
політичному житті. Вій був делегатом ряду партійних з'їздів, 
не раз обирався до екл іду ЦК КПРС. З квітня 1973 року А. А. 
Гречко — член Політбюро ЦК КПРС. Він був депутатом Верхов- 
иої Ради СРСР, починаючи з 2-го скликання.

За видатні заслуги перед Батьківщиною А. А. Гречку двічі 
присвоєно звання Героя Радянської о Союзу. Він нагороджений 
шістьма орденами Леніна, трьома ордснімн Червоного Прапора, 
двома орденами Суворова І ступеня, двома орденами Кутузова 
І ступеня, орденом Богдана Хмельницькою І ступеня, орденом 
Суворова II ступеня і медалями. Заслуги А. А. Гречка відзна
чені також багатьма орденами і медалямі соціалістичних та ін
ших держав.

Світла нам’яті, про Андрія Антоновича Гречка, нашого бояо- 
гою друга і товариша, вірного сипа Ком уністичної партії і ра
дянського народу, полум’яного патріота соціалістн'їноі Батьків
щини, назавжди збережеться в наших сериях.

Л. І. Брежнєв, Ю. В. Андропов, В. В. Гришин, 
А. А. Громнко, А. П. Кириленко, О. М. Косіпін, Ф. Д. 
Кулаков, Д. А. Кунаев, К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, 
М. В. Підгорни», Г. В. Романов, М. А. Суслов, Д. Ф, 
Устинов, В. В. ІЦербицьки», Г. А. Алієв, П. Н. Демі- 
чез, П. ЛІ. Маиісров, Б. М. Поиомарьов, 111. Р. Раши
дов, М. С. Соломенцев, І. В. Капитонов, В. І. Долгих, 
К. Ф. Катушев, М. В. Зимяпін, К. У. Черненко, Г. Ф. 
Сизов. Л. В. Смирнов, І. Г. Якубовський, В. Г. Кули
ков, О. О. Єиішев, С. О. Афанасьев, Б. ГІ. Бугаев, 
П. В. Дементьев, С. О. Зверев, ІО. П. Славський, 
М. О. ІЦолоков, С. Л. Соколов, В. Ф. Толубко, І. Г« 
Павловський, П. Ф. Багицький, ГІ. С. Кутахов, С. 1, 
Горшков, К. С. Москаленко, С. К. Куркоткін, М. П. 
Георгадзе, М. І. Савіикіп, М. В. Огарков, М. М. Алек
сеев, О. Г. Алтунін, А. В. Геловані, 1. X. Баграмян, 
О. М. Василевський, П. К. Кошовий, В. I. Чуйков, 
I. П. Бондаренко, І. Л1. Шкадов, М. М. Козлов. 1. В, 
Срсдіп. Є. П. Івановський, В. Л. Говоров, А. 1. I риб- 
ков, І. М. Третяк, В. I. Петров, I. О. Герасимов, О. М. 
Майоров, В. I. Варенников, 1. М. Волошин, Д. 1. Ли3 
тоацев, П. В. Мельников, С. 10. Белоножко, М. Г. 
Лященко, И. О. Белик, М. К. Сильченко, М. Г. Хому* 
ло, Ф. П. Кривда, О. Ф. Кулішев, І. І. Гепіщев, П. В, 
Лушев, Б. В. Бочков, А. У. Константинов, А. М. Ко

сов, Г. М. Єгороз, В. П. Маслов, М. І, Хозрін, П, И» 
Бдтов, П, І. Єфімов,
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такий. Скільки раз гово- 
гс-доброму, і по-ли- 
слухали на г.рофспіл- 
А толк яьий? Бєзпо- 
Ананійовичу. Не по-

ти послухай трохи, 
старому личить радити,

пищу, — 
рядо- 
ирай-

гніваюсь, — ежє

(Продовження.
Поч. на 1-й стор.)ткь мені? Вивернувся. Ми, старі, 

жилаві. Ми — солдати. Купані і в 
сталінградській і в перекопській ба
нях. Звикли вставати і йти. Йдемо 
стільки, скільки можемо. А 
стільки, скільки треба.

— Кажи, чого покликав, 
нику, — попросив Льошка. 
ЕИХОЕНІ 
батіг.

— А 
знаєш, 
молодому — слухати.

— Доки батька слухався, доги 
гусака боявся.

— Такого, як я написав, ще не 
слухав, — розкривав Фагсв підпи
саний конверт. — Бачиш цей лист? 
До цього було навпаки — сердо- 
больні дружини писали мені, ди
ректорові Фатову, просили вплину
ти на своїх неслухняних чоловіків. 
А сьогодні вирішив написати я. 
Слухай уважно. Слухай, півню, кож
нісіньке слово.

«Шановна Пог.іно Федорівно!
Адміністрація таксопарку звер

тається до Бас з просьбою: помо
жіть вплинути на поведінку Вашого 
чоловіка, Бахтіарова Леоніда Івано
вича. Він систє.матично порушує 
трудову дисцигліну, підводить не 
тільки свою бригаду, а й увесь ко
лектив нашого таксопарку. За кар
бованець, совістю може поступити
ся. Розкажу тільки про останнє най
більш мерзенне його порушення, 
коли було вчинено наругу над інва
лідом Вітчизняної війни, людиною 
літньою, вартою есілякої поваги і 
шани...».

По закінченні читки листа Льошка 
ще довго сидіе, як прикипілий, на 
стільці. Мовчав, а в очах його, ко
лись насмішкуватих і зверхньо-не
залежних, Фатов прочитав причас- 
ний відчай. Зухвалий, ніяким еихов- 

дружина провела, вже й Сашка, см- ним бесідам не піддатливий Бах- 
на меншого, уклала спати, вже й тіаров утягував свою задерикувату

гами, як затулкою. Яких би гріхів 
сьогодні не припустився, а фронто
вою славою оборонишся.

— Будеш нервувати, — піду з 
квартири, — попередив Нікітін. — 
Не для того я йшов сюди, щоб ще 
й сьогодні 
Нащо воно 
тебе?

— Та не 
но казав Фагов. — Досада 
мою дуту. Досада за те, що не тим 
чоловіком виявився. А найбільше 
досада, що розраховує™ ся. Не 
наш, недобрий чоловік — значить, 
гони в шию за ворота. А куди ж 
гнати? На Місяць його відправиш? 
Чи на якийсь безлюдний острІЕ? Ні
куди, Кузьма, від таких Еахтіарових 
ми не дінемось, житимуть вони з 
нами поруч.

— Не розберу, куди хилиш? — 
нервував і собі Нікітін. — Хочеш 
залишити свого улюбленця для

і не
піддатливий він: і поклади — такий, 
і постав 
рили з нилт і 
хему? Скільки 
кових зборах? 
МІЧНІ ми тут, 
годжуєшся?

— Погоджуюсь, — досадливо ви
мовив Фатов. — Цілком погоджу
юсь.— Оця безпомічність і гнітила 
ФатоЕб найбільше. Вже й Кузьму

У таксопарку, особливо на пер
ших порах, Фатов «і випив, і заку
сив». Були й ображені заяви за 
власним бажанням, були й анонім
ки в партійні органи. Були погрози 
і підсміювання. Підсміювалися, що 
Фатов набрав водіями багато жінок 
і дівчат і готувався набрати їх ще 
більше. А чого хіхікати? Жінки за 
кілька років жодного зауваження 
від контролерів і міліції з лінії не 
привезли, жодної скарги від паса
жирів. І план виконують краще, і 
машини бережуть дбайливіше, і в 
Одесу по вірменські мандарини, 
будь певен, не гайнуть.

Звичайно, Фатову на ногій посаді 
і тепер не щодня добридень. Але 
дисципліна давно наладилась. При
годи й аварії майже вивелися. За
мість скарг почали й подяки над
ходити. Вважай, рік цілий можна 
було закінчувати без надзвичайних перевиховання? Залиш. Тільки 
подій, якби Льошка не викинув сво- --------------- “ ’•------------------
го останнього кренделя. Що крен
дель, то крендель: зав’язав один 
дурний на три морських вузли так, 
що й десять розумних не розв’яже.

...У вітальні квартири раптово зад то
пиш. Телефон чи у двері хтось? Чути, 
гість на порозі, справляється у дружніш 
про здоров’я хазяїна. Тихо -.як, пошепки: 
«Як він ТУТ?». Наче голови профкомів
ської о, Кузьми Нікітіна, голос. 

Фатов зиівся на лікті, кахикнув. 
— Це ти, Кузьми. — спитав юлосно. —

ОСКОЛОК
Не держи його тим, Єашуню. Пусти, хай 
заходигь ти всі новішії рожа ус.

— Роїкажу, розкажу. — емошувавеч 
біля ліжка па стільці Кузьма. — Та спо
чатку кажи, як ти гут.

— .Уже попустило. Попервах на поба
чення зі своїм дідом лаштувався, а тепер 
страх одійнюв. Злість зосталася. Ні, не 
злість. Досада гірка не полишає мене. 
'Ги перевіряв усе? Факти підтверджу
ються»

— Перевіряв. Брехать, давно знаєш, 
не вмію. Віяв Лі.ошка того інваліда в 
аеропорту. Мав одвезгн в обласну лікар
ню. до хворої дочки. Не довіз. Побаччз 
сусіда біля магазину радіотоварів. Зупи
нив машину, підожди, каже, ділу. По
сидь трохи на лкі'очіїі — я мигнем. Та як 
мигнув — тільки й бачили. Дід усі жда
ними поїв, добргься до лік.ірпі іншим 
транспортом. А номер ЛьоііічнГіої маши
ни запам'ятав. Старий не іірсіто старий, 
а кавалер трьох «оленів Слаки, служил 
колись у диві ййііій розвідні. Коли при
їхав інструктор з міськкому, то дуже 
стидив усіх нас за такого чоловіка. 
Льотка не яідмовльсться. Телевізор, ка
же. відвозив сусідові. У иоясіїмиїаи.чіч 
записні все підтвердив власноручно. Оце 
н уся інформація .для розміркування.

— Нс нся. — поправив Фатов з ліжка.
— Чого ж не вся? Паче все сказав.
— Не все. Кузьма. Кажи гже до кін

ця, крий напряму. Шалавою він. цей 
Бахтіароп. виявш.'ся на перевірку. Сшіс- 
гуп з яскравим пір'ям...

— Та не бери ти його близько до 
серця, — завбачливо відводив Фа- 
тоеа від тяжких зізнань 
профкому, 
плутається під ногами? І 
ний з них 
фаркту, то надто багато 
них. Нам, Анаьійовичу, жити треба 
і за діла воювати, а не по них зітха
ти. Льошка був та й загув. Подав 
сьогодні заяву, кілька днів відпра
цює і піде на всі чотири сторони. 
А нам з тобою за план треба ду
мати. Був я і у того інваліда. Топ
ковим дідом виявився Ми його аж 
додому, в село, відвезли після то
го, як дочку провідав. Та він каже, 
що не за себе жалівся. За всіх гих, 
хто кров проливав, обидз, каже, ве
лика взяла. Ну, я йому гро тебе, 
АнанійоЕичу, розказав. У нас, кажу, 
директор теж фронтовик, команди
ром тачкової роти був, нагород має 
купу і поранень багато. Подзьоба
ний, як решето. Коротше: порозу
мілися ми з тим дідом. Нашим му
жиком виявився... Порозумілися. Я 
попросиз вибачення. А він пообі
цяв, що ні в яку газету ежє не пи
сатиме. Привіт тобі передав. Якщо, 
каже, директор у вас того, фронто
вик, кланяйся йому низько.

— Ага ж, лобом об паркет сту
кайся, — еж підвівся Фатов з по
душки. — Добре нам тепер при
криватися тими фронтовими заслу-

найпізніші останні вісті прослухав, чорночубу топову в плечі і якимсь 
захеканим хриплим голосом казав:.

— Краще б ви мене березовим 
пером виписали, Степане Ананійо- 
вичу... Сьогодні листа цього зби
раєтесь відправляти?

— А це вже як домовимось.
— Домовлятись нема иого. Аміно

прийняв теплу ванну для ніг, як 
радили лікарі, а не спалося. З дум
ки не йшла неспроможність впли
нути на Льошку.

Сон прийшов пізньої опівнічної 
пори. Не дурень сказав: «Що вдень 
на думці, те вночі уві сні». Бо за 
кілька годин сну Фатов побував і в усім кренделям, директоре, амічь! 
Пулісангінській ущелині, і знову в І самі переконаєтесь, що вірити ме- 
тєатрі на виставі, а від приступу ні ще можна, 
сердечного, від задишки його ря
тувала вродлива медсестра, в по
руч стояв Льошка, і в оиах 
«чало таке благання, що до горла 
підкочувався з грудей клубок за
дишки.

Прокинувся весь мокрий ВІД ПОТУ. 
Тихо б кімнаті. І в місті тиша. Г.^ 
вулицях — ніякого транспорту. У 
розчинене навстіж вікно одні зорі 
витрішкувато заглядають. Ох і ніч 
зазвіздилася! А між зорями наче 
знову ті Льошчині очі глянули.

О п’ятій ранку Фатов устав з ліж
ка, підійшов до столу, ввімкнув 
лампу, дістав папір і ручку. Виво
див на папері кожне слово. Він те
пер знав, як вглинути на Бахтіаро- 
ва. Знав, шо хід знайшов точний. 
У точності переконаний, як у своїх 
п’ятьох пальцях, як у тому, що ні
який інфаркт над ним не владика.

Життя потерло Фатова, нам'яло і 
на п’ятах, і н.ч шиї, і на лобі. І че
рез ті мозолі треба було зачерстві
ти, навчитися байдуже і повагом 
сприймати світ таким, яким він є, а 
не підставляти під кожний кулак 
свої груди й голову.

— Тим більше, що груди у вас, 
Степане Ананійовичу, далеко вже 
не орлині, — із сумним жартом за
стерігав його гікар, коли на рентге
ні висвітив той осколок.

Хай будуть не орлині. Та, сидячи 
за пись/ловим столом, ФатСв відчу
вав таку небувалу силу, що на ра
нок готовий був ставати в стрій. 
Перед початком першої зміни аіч 
подзвонив диспетчерові і попросив 
прислати машину, а хвилин через 
двадцять уже ходив по майстернях.

У кабінет до себе Фатов завія 
Льошку сам.

— Побалакаємо без свідків, — 
гопередив, зачиняючи двері на за-

— Можна, — погодився Фатоє.— 
І Я ПСЕІрЮ. Тільки хочу застерегти, 

його Надумаєш утекти раптово, я й на 
НСЕОМу місці Поліну знайду. І тоді 
вже листа цьої о вона прочитає. 
Ото ж давай порадимось, як при- 

>іг вести все це до спільного знамен- 
По ника. Сідай ближче та закурюй.

•/ І потяглися разом до цигаїзок. 
—Кажуть, що чолоеіки, коли вирішу

ють якусь спільну важливу справу, 
завжди багато курять.

• « ф

Везе мені останнім часом V до
розі на балакучих шоферів. Ней же 
меткий циганкуватий хлопець спо
кою прямо не давав, коли довідав
ся, шо я з газети. Причепився, на
пиши поо директора.

— Про директорів 
хотів я відхреститися, 
вий шофер хороший, 
ньому разі бригадир.

— А за директора чого ж? 
ронено чи як?

— Не заборонено. Сьогодні на
пишу, а завтра жаліти буду.

— Напиши, не пошкодуєш. Він у 
нас теж пише. І ще й як пише! Оце 
іже років зо три минуло, як напи
сав листа дружині моїй. .Написав, 
прочитав мені, і в сейф закрив. І не 
відправляє його і не викидає. Прав
да, три роки у мене, як у шофе
ра, — ні малесенького порушення 
чи зауваження.

— Все одно не напишу, — казав 
я відверто, коли познайомився із 
суттю листа. — У вас же з Фато- 
вим — таємниця. А написати:—зна
чить, дружині твоїй усе видати.

— Все одно напиши. Заміни ім’я, 
звичайно. Я — Льошка, а ти зроби 
з мене Д/литра. Суть же не в імені, 
врешті-решт.

Уговооив. -
Тільки ім’я його мені дуже спо- 

щіпку англійського замка. — Чого добалось — Льошка. Хай таким і 
дивуєшся? Думаєш, уклав директо- залишається. А от прізвище дове- 
ра в ліжко, то вже й не виверну- лося змінити.

;?) Наша адреса і телефони
316050. ГСП. Кіроеоград-50, аул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

----------------------------- - ------------------------- V - ------------------------------------------------------ ■ ------------

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласною управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової гортівлі, 
м. Кіровоірад, в\л. Гліньи. 2. .
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завжди, хвилюються, 
кають. Поїздка тривала 
всього шість днів. Так ма
ло і, разом з тим, стільки 
свіжих вражень і відкрит
тів устигла вмістити 
пам ять. У салоні літака — 
тиша. Кожен подумки за
глибився у своє, 
вчувалося, згадки 
тають до початку дев’ятої 
поїздки за рубіж, до ос
танньої з дев'яти хлібин з 
острова, символічно поді
лених на кожну країну, до 
першого з дев’яти кон
цертів у Португалії...

ЛІСАБОН. Фешенебель
ні висотні будівлі на 

центральному проспекті 
Демократії, сучасний доб
ротний готель «Рим», де 
розмістилися хлопці і дів
чата з «Юності», вража
ють, безперечно, з кращо
го боку. До того ж, як ви
явилося, готель наполови
ну націоналізований. Без
турботне знайомство зі 
столицею асоціювалося з 
розмаїттям квітів, що 
яскравіли в парках, скве
рах, повсюди на вулицях, 
до тієї миті, поки не різо
нули зір нужденні житла 
на околиці міста, зробле
ні з бляшанок — і стіни, і 
покрівля з консервних ба- 

~ ' НсВІТЬ
Дісінії

проте, 
навео-

кок. Спохмурніло 
/АИЛОБИДе ЛИЧКО
Сантос, щирої, безпосе
редньої студентки, яка на
вчається в Лісабоні. Бона 
стала незмінним гідом ан
самблю і має заповітну 
мрію: потрапити до нашої 
країни. А поки що дівчина 
ежє трохи навчилася го
ворити по-російському. 
Пізніше ми дізналися, що 
в Португалії досі понад 
третина населення — не
письменні, не рахуючи на
віть тих/ хто вміє сяк-так 
розписатися. І це останнє, 
і ті бляшані хатини зали
шив португальському на
родові у спадщину фа
шизм.

До речі зауважити, що по
коління ровесників Дісінії 
пізнало, почім фунт лиха. Дів
чина. як і її'вісімна.ніятнріч-

іній товариш Антонів Мета,— 
хлопець теж постійно супро
водив пас у поїздках по краї; 
иі( _ члени Спілка студсптін- 
комуністів. їм випадає снаги 
по З—І години на добу. Ре нту 
часу, крім занять, забирає ді
яльність у спілці. Але попи 
не хотіли жалітися. Про одне 
постійно говорили із захопле
ною увагою (тож і вам парто 
повторити): мріють потрапити 
в нашу країну і навчатися 
тут.

Саме Лисичка (гак пестливо 
називані Лісініїб) повідомила, 
що першого концерту з нетер
пінням чекають у Лісабон
ському філологічному факуль
теті _ самостійному вузі (гуг 
інститути звуться. факульте
тами). !

Вкотре вже доводиться кон
статувати: початок,, перший 
виступ па сцені позначається 
не тс щоб непевністю—ІІІВНД- 
іие одвічним хвилюванням, 
відчуттям нового. Тут усе бу
ло незвіданим для «Юності». 
Зал факультету принишк, 
мовби насторожився. Що дія
тиметься черет хвк.чту-другу, 
після першого номера кон
церту?..

Та. як кажуть, крига недо
вір’я скресла швидше, ніж ми 
сподівалися. «Моя Москва» у 
виконанні соліста ансамблю 
Семена Торбепка спершу ціп

ком притишила зал, — студзп- 
тн дослухалися до пісні, ‘ 
потім збудила оплески, дачі 
ВОШІ понеслися ЗЛГІЮЮ. А ■ КО; 
ли па сцені вибухнув запаль
ний російський танок «На око
лиці», аудиторія завирувала. 
Ще більше розпалила присут
ніх жартівлива картина «У. 
сусіда хата біла», яку дотеп
но н майстерно викопали па 
сисні староста «Юності» Лю
да Храпачснко, комсорг Во
лодя Бачинський і Таїш Дя; 
чеііко. Перше слово сказане 
влучно! Тепер глядачі аплодуй 
вали вже й тоді, коли тільки 
оголошували черговий номер, 
З піднесенням пройшли і 
карпатська «Рахівчаїїкз», і- 
«Полька на два бонн». Чима
ло танців па прохання залу 
повторювали. Галя ’ Куибір і 
Володя Чайковсьинй завоюва
ли симпатії присутніх лірич
ним «Руцавейтісом».

А. ДІГТЯР-

СПОРТ

З ПОЧЕРКОМ
МАЙСТРІВ

техіцмогічного 
харчової про

ява вніїпіла 
і набрала 
па однії 

других

Дпа дні у спортивному 
залі факультету фізичного 
виховання Кіровоградсько
го подіне ги гугу проходили 
змагання на першість пу- 
зів республіки ч худож
ньої гімнастики' 1 Іосдііііки 
показали зрослу .майстер
ність спортсменок. Бороть
ба була луже упертою. До
сить сказати, що команда 
Одеського 
інституту . 
мнсловості,
переможницею 
68 балів, лише 
бал випередила 
при терок — спортсменок 
Київського інституту фіз
культури. Правда, у тре
тього призера — команди 

. Кі.іїпськііго- ' державного 
університету розрив не- 

'лнкпй: поі'іа мала ' всього
3-І бали. зате кіровоград
ські •. гімнастки. які стали 
четвертими, магії лише па 
бал менше.

Гострота' боротьби ще 
наочніше проглядалася в 
особистому- заліку. Чем
піонка республіканської 
ради ДСТ, •• Бу реі.ісинк» 

■ Ірина Бєляєта з Київсько- 
. го державного укіасрсіїтс- 
ту набрала в багатоборстві 
45.4. а друга призерка Ал
ла Бібко (Одеський темно- 
лоїічіїїііі інститут харчової 
промисловості) за писала 
іп свій рахунок 45,1 бала. 
У бронзової призерки Те
тяни Лук’япок з Київсько
го інституту фізкультури 
45.05 бала. Кіровоградка

(Далі буде).

ф от о: Т. ОСАД-

I
Тстянп Оспдчсіко та Іри
на Уіппкова з Київського 
інституту фізкультури по
ділили в багатоборстві 
четверте й п’яте місця. 
Осі'дчепко та ІЗсллєва ста
лії чемпіонками топарч- 
ства у вправах без нред- 

■ мета і зі стрічкою. ■
Внступаїочи поза команд

ним конкурсом, студент
ка факультету фізичного 
внхевапня Кіровсі радсько- 
го педінституту 
норму майстра 
Кандидатський 
показали учениці ' 
№№ 34 та І і Євгенія 
чанок і На галій ігиртенко, 

О. ДЛЦІОК.

викопала 
спорту, 

норматив
• шкіл 

Ка

СН (Луцьк)—„Зірнаи—Ої0!
Споє трнгурове турне, «Зірка» тлкіїїчнла н Луцьку, 

дов'їівосго хвіїліііі ііосдіінку проход или напружено, н 
пільпнх крнгратаклх. Обидві ксігпидіі пішли з поля, так 
зпбипінії гола. Арбітр’ магчу з.іфіксуг.гв пульозу пічіпо.

Після цієї зустрічі «Зірка» набрала шість очок з десяти 
можливих і зайняла шосте місце в турнірній таблиці.

Всі 
обс- 
і не

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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