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«Сйви' ЗВИТЯЖЦЯ ВІТАЮТЬ 
СТЕПІВЧАНИ

Виходить з 5 грудня 1939 р.

німецько-фашист- 
загарбників, над

На початку квітня у Ліоскві відбулося вручення ордена 
Леніна та медалі «Золота Зірка» Героєві Радянського 
Союзу, вихованцеві Гайворонської районної комсомоль
ської організації Валерію Івановичу Гринчаку.

В. І. Гринчак народився в с. Чемерполі Гайворонсько- 
го району у сім’ї колгоспників. Після середньої школи 
навчався в Київському вищому загальновійськовому ко
мандному училищі. Служив на Далекому Сході, в Чехо- 
словаччині.

За зразкове виконання інтернаціонального обов’язку 
на землі ДРЛ удостоєний звання Героя.

Такі люди, як Валерій Іванович, сказав, виступаючи на 
церемонії вручення, секретар ЦК ВЛКСМ Д. О. Охромій, 
завжди будуть служити за приклад для нашої молоді, 
будуть надихати її на віддане служіння Вітчизні, відда
ність рідній партії і ідеалам марксизму-ленінізму. Він 
вручив капітану В. І. Гринчаку Почесний знак ЦК 
ВЛКСМ «Воїнська доблесть».

Земляки героя повідомили, що В. І. Гринчаку рішен
ням виконкому Чемерпільської сільської Ради присвоєно 
звання Почесного громадянина села, а піонерська дружи
на Чемерпільської восьмирічної школи бореться за право 
І.оснти ім’я Героя. Представники комсомолії Октябр- 
ського району міста Москви вручили В. І. Гринчаку знак 
«Почесний орджонікідзівець».

Нарис про Героя-земляка читайте сьогодні на 3-й сто
рінці.

Крилаті сини Країни Рад 
внесли величезний вклад 
в Перемогу радянського 
народу у Великій Вітчизня. 
ній війні. Більше 200 ти
сяч авіаторів були наго
роджені орденами і меда
лями, 2420 удостоєні зван
ня Героя Радянського Со
юзу, 65 удостоєні його 
двічі. А льотчики І. М. Ко- 
жедуб та О. І. Покришкін 
стали тричі Героями Ра
дянського Союзу.

Іван Микитович Коже- 
дуб був грозою фашистів 
в небі під Москвою, під 
час Курської битви, в дні 
визволення Кіровоградщи- 
ни від 
ських 
Яссами. Він вів у бій своїх 
бойових побратимів на Бер
лінському напрямі. 330 бо
йових вильотів здійснив 
відважний сокіл за роки 
війни, брав участь в 120 
повітряних боях, збив осо
бисто 62 ворожих літаки.

Слава про тричі Героя 
Радянського Союзу І. М. 
Кожедуба вікопомна. І те
пер, в дні підготовки до 
40-річчя Великої Перемо
ги, коли степівчани згаду
ють імена звитяжців, 
визволяли наш край 
ненависного ворога, 
легендарного льотчика на
зивають в числі перших. В 
обласному краєзнавчому 
музеї зберігаються його 
особисті речі.

І ось генерал-полковник 
авіації І. М. Кожедуб наш 
дорогий гість. 15 квітня кі- 
ровоградці зустрічали йо
го з хлібом-сіллю,

З І. М. Кожедубом від
булася зустріч в обкомі 
Ко/лпартії України. Пер
ший секретар обкому пар
тії М. Г. Самілик розповів 
на зустрічі про те, як тру
дящі Кіровоградщини го
туються гідно зустріти 
40-річчя Великої Перемоги, 
XXVII з’їзд КПРС, про хід 
виконання планів соціаль-

вямгвпашвваапяи

які 
ВІД 

ім’я
А. Ф. ХУДЯ НОВОЮ та М. Ю.

Тричі Герой Радянського Союзу, генерал-полковник авіації І._ 
роями Радянського Союзу А. Ф. ХУДЯКОВОЮ та М. Ю. С.

ійціі І. М. КОЖЕДУЬ з 
ЄРЕЩЕНКОМ.

Фото В. ГРИБА.

но-економічного розвитку.
На зустрічі у виконкомі 

обласної Ради народних 
депутатів І. М. Кожедуба 
тепло привітав голова обл
виконкому В. І. Желіба.

Того ж дня в будинку 
політосвіти обкому партії 
відбулась обласна воєнно- 
історична конференція, 
присвячена 40-річчю Пе
ремоги. її відкрила секре
тар обкому Компартії Ук
раїни С. М. Шапикіна. З 
доповіддю на конференції 
виступив начальник політ- 
відділу облвійськкомату 
П. П. Погасій.

Партійні, радянські,
профспілкові, комсомоль

ські працівники, ветерани 
Великої Вітчизняної війни, 
викладачі навчальних за
кладів, воїни місцевого 
гарнізону, ідеологічні ак
тивісти, які були запроше
ні на конференцію, тепло 
вітали дорого гостя — ге
нерал-полковника авіації, 
тричі Героя Радянського 
Союзу І. М. Кожедуба. 
Виступаючи на конферен
ції, він розповів про слав
ний шлях радянських льот
чиків у роки Великої Віт
чизняної, згадав визволь
ні бої над степами Кіро- 
воградщини.

У роботі конференції 

взяли участь секретар об
кому партії В. К. Дрим- 
ченко, заступник голови 
облвиконкому Є. М. Чаба
ненко, голова облпрофра- 
ди В. П. Івлєв.

* * *

І. М. Кожедуб зустрівся 
також з робітниками, ін
женерно-технічними пра
цівниками та службовцями 
виробничого об'єднання 
«Друкмаш», заводу «Гід- 
росила», трудівниками кол
госпу імені Леніна Зна- 
м’янського району, викла
дачами і курсантами ви
щого льотного училища 
цивільної авіації.

■ УРОЖАЙ-85

У ДВІ
ЗМІНИ

Сьогодні Сергій Мамай, 
молодий комуніст, впевне
но вивів у поле свого трак
тора. Вивів, щоб покласти 
у заздалегідь підготовле
ний грунт насіння цукро

вих буряків. Поки секре
тар парткому колгоспу 
Любов Павлівна Мохнсн- 
ко розповідає про підряд
ну буряківничу лапку, чле
ном якої є Сергій, молодий 
механізатор встигає зроби, 
ти чимало. А мені чомусь 
пригадуються хліборобські 
жнива останніх двох ро
ків. Тоді Сергій збирав 
зернові разом зі своєю 
дружиною Світланою на 
комбайні СК-5 і виборов 
одне з перших місць се
ред КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО

ДІЖНИХ екіпажів району. 
Після тих жнив ва звітно- 
виборних зборах С. Мамая 
одностайно обрали до 
складу комітету комсо
молу.

...Без затримки Наванта
жуються сівалки, і Т-70 
стрімко побіг загінкою, не 
перевищуючи разом з тим 
заданої потрібної швид- 
кості. Поки агрегат близь
ко, видно, як Сергій раз- 
по-раз визирає з кабіни, 
контролює рівномірність і 
точність висіву, ледь ПО

мітним порухом міцної ру
ки скеровує трактор по 
прямій. Цю площу (а за 
механізованою ланкою за. 
кріплено 395 гектарів), він 
уже добре знає. По кіль
ка разів з товаришами по 
ланці проборонували її, за
здалегідь визначили напря
мок висіву насіння буря
ків. Все передбачили.

Механізовану лавку по 
вирощуванню цукрових бу. 
ряків за індустріальною 
технологією в колгоспі 
очолює механізатор з май

же 30-літпім стажем Во
лодимир Семенович Стецъ. 
Минулого року теж була 
така ланка, в яку входили 
чотири механізатори. А те
пер їх тут, різних за віком, 
але об’єднаних спільною 
метою і прагненням доби
тися високого кінцевого 
результату — восьмеро. 
Але це зовсім не означає, 
що механізатори працю
ють у пі всили. Навпаки. 
Сівба ячменю, вівса, горо
ху і ось тепер буряків, ве
лась у дві зміни.

Спливає час. З гарячою 
вечерею прямо до кінця за
гінки під’їжджає автомо. 
біль. Коротка перерва. І 
знову за сіпальними агре
гатами залишаються рівні 
рядочки. Збільшується 
площа засіяного поля, 
зменшується — незасіяно
го...

В. ТІЛЬНОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Колгосп «Родина», 
Маловисківсьмий район.

СУБОТНИК РАЗОМ З БАТЬКАМИ
Піші триває активна під. 

готовка до свята праці, 
присвяченого 115-й річни
ці з дня народження В. 1. 
Леніна. Підготовкою до 
цієї знаменної події керує 
штаб, створений при місь
кому відділі народної осві
ти. Його очолює завідую
чий міськвно В. П. Дрига. 
Штаби діють і при район

них відділах народної ос
віти та в кожній школі, 
зокрема. Заздалегідь ви
значено фронт робіт. За
раз в школах відбуваю, 
ться бесіди про перший 
комуністичний суботнпк. 
Організовують зустрічі з 
учасниками перших ленін
ських суботппків, передо, 
виками виробництва, під
шефних підприємств, вете- 

рапами Великої Вітчизня. 
ної війні) і праці.

Особлива увага надає
ться продуктивній праці 
школярів па базових під
приємствах. Так, близько 
180 старшокласників се- 
редпьої школи № 18 пліч- 
о-пліч з робітниками ви
робничого об’єднання 
«Друкмаш» працюватимуть 
на робочих місцях в галь

ванічному цеху, адмініст
ративно - господарського 
відділу та в цеху по виго
товленню товарів широко
го вжитку.

70 старшокласників СШ 
№ 17 допомагатимуть ро
бітникам заводу залізобе
тонних виробів виготов
ленні штахету, а їхні ро
весники з десятирічки №9 
сортуватимуть деревину на 

території меблевого ком
бінату.

Зразково також будуть 
впорядковані шкільні по
двір'я, прилеглі парки, 
сквери й вулиці мікрора
йонів. Школярі в цей день 
посадять 1500 дерев і 
близько 4 тисяч кушів, 
зберуть 120 гони метало
лому. Чотири тисячі шпа
ківень буде передано кол
госпам Кіровоградського 
району.

— Жодне підприємство і 

жодна вулиця обласного 
центру не обійдуться без 
допомоги учнівської моло
ді і педагогічних колекти
вів. — сказав голова Кіро
воградського міськкому 
профспілки працівників ос
віти, вищої школи і науко
вих установо. О. Гупалюк. 
— Зароблені на субот вику 
кошти будуть перераховані 
до фонду завершального 
року одинадцятої п’яти
річки.

Д. РОМАНЕНКО.
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КОНКУРС

«Клас»—на тренажері,
«клас»-в дорозі

У епектровозному кабі

неті локомотивного депо

станції Знам’янка у цей

день панував дух супер

ництва. 12—13 квітня тут

проходив республіканський

конкурс профмайстерності

машиністів і помічників

машиністів електровозів.

Такий конкурс проводився 
в нашій республіці впер
ше. 24 молодих виробнич
ники — представники Оде
ської, Придніпровської, 
Донецької, Львівської, Пів
денно-Західної, Південної 
залізничних магістралей 
республіки з їхалися сюди 
продемонструвати свої 
знання, рівень професій
ної майстерності.

Для цього у кабінеті 
створено всі умови. Тут є: 
принципова схема елек. 
тровоза ВЛ-80, тренажери, 
пульт управління машиніс
та електровоза. Перший 
етап — теоретична пере
вірка знань, другий — 
практична робота. Учасни
ки конкурсу, згідно одер- 
жаного завдання, лозинні 
у короткий строк і якісно 
зібрати, скажімо, редук
тор, замінити діафрагму 
регулятора, зачистити бло
кування контактора, зібра
ти золотниковий поста
чальний редуктор — 348, 
зачистити блокування кон
тактора «К», замінити від
микаючу пружину реле — 
27 тощо.

Хлопці хаилююїься. Ось 
бере кшітоі. із завданням 
машиніст Знам’япського 
локомотивного депо Петро 
Білоус. Упевнено відпові
дає на запитання, 1. як-то 
кажуть, показує «клас» на 
тренажері. Демонструють 
відмінні знання і професій
ні навики й інші учасники 
конкурсу.

Продовж двох днів ’три
вало змагання. Суперни
цтво було серйозним. Ад
же колективи з шести за
лізничних магістралей рес-

публіки послали на кон
курс кращих із кращих 
своїх представників. І, зро
зуміло, членам жюрі було 
нелегко визначити пере
можця. Проте, об’єктив
ність — над усе. І ось, зва- і 
живши усі «за» і «проти», 
жюрі оголосило перемож- 
ців.

Порадував знам’янських ' 
залізничників їхній земляк 
і колега Петро Білоус. Зро
зуміло, у господарів кон
курсу було найбільше бо
лільників, Недаремно ж 
кажуть, що дома й стіни 
допомагають... І ось — пе
ремога! Перше місце при
суджено машиністу Зна- 
м’янського локомотивно
го депо Одеської залізни
ці Петру Білоусу. Друге 
місце вибороз представ
ник Придніпровської за
лізниці. — машиніст з Дні- 
пропетровська Анатолій 
Воронов. Третє — Сергій 
Гордєєз (Донецька заліз
ниця).

Серед помічників маши. 
ністів лідером конкурс^ 
став Олександр Воробей 
(локомотивне депо Хар
ків, Південна залізниця). 
Друге місце — Валентин 
Чернецький (Казятин, Пів
денна залізниця), третє — 
Олександр Грабарчук (Чоп, 
Львівська залізниця).

Спеціальним призом «За 
волю до перемоги» наго
роджено машиніста локо
мотивного депо Сорту
вальна Одеської залізниці 
Валентина П'ддубного 
Учасникам конкурсу було 
вручено ще кілька спеці
альних призів.

А переможця чекала ще 
одна приємна несподіван
ка. За одержану перемогу 
керівництво Знам'янсько- 
го локомотивного депо 
достроково присвоїло ма
шиністу електровоза Петру 
Білоусу третій клас квалі
фікації.

Сьогодні учасники кон
курсу уже в дорозі. Мчать 
стальними магістралями їх
ні електровози, перевозя
чи тисячі тонн вантажів, 
сотні й тисячі пасажирів.

О. ЗУБИЦЬКИЙ.
м. Знам'янка.

Молодого комуніста токаря 6-го роз
ряду енергомеханічного цеху шахти 
«Світлопільська» Сергія ОРЛА знають 
на виробництві як активного раціона
лізатора. У 1982 Сергієві було при
своєно звання «Кращий молодий ра
ціоналізатор міста Оленсандрії», а по
тім за впровадження ефективних рац. 
пропозицій у виробництво його від
значили Дипломом ВДНі СРСР та Дип
ломом ВДНГ УРСР.

На шахті Сергій працює десять ро
ків. Працюючи тут, закінчив заочно 
Кіровоградський інститут сільськогос
подарського машинобудування. Тут 
же оволодів суміжними спеціальностя
ми фрезерувальника, свердлувальни
ка. Сьогодні працює на виготовленні 
деталей для ремонту гірничих меха
нізмів, виконуючи змінні завдання на 
150 — 170 процентів.

Фото М. ПАЛЬЧИКА.

ІЛ ОРОТКА розмова у ко- 
** мітеті комсомолу — і

оперативним 
ський загін 
виробничого

комсомопь- 
дружинників 

об’єднання
по сівалках «Червона зір
ка» виступив у черговий 
рейд. Його мета: ще раз
перевірити, якою є вироб
нича дисципліна на другій 
зміні. Попередні перевір.
ки показали, що саме у

і

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

«САМІ СЕБЕ
ЗА НОСА ВОДЯТЬ»

Під таким заголовком 
8 грудня 1984 року була 
надрукована репліка з кол
госпу «Заповіт Леніна» 
Знам’япського району, в 
якій йшлося про незадо
вільне закріплення тва
ринницьких кадрів у гос
подарстві. Редакція отри
мала відповідь начальни
ка районного управління 
сільського господарства 
Л. Ф. Глухого, в якій гово
рилося про заходи у за- 
гальнорайонному масшта
бі з питань закріплення 
молоді на селі. А перший 
секретар райкому комсо
молу Микола Давидов вза
галі відбувся мовчанкою.

І ось після нагадуван
ня від М. Давидова на
дійшов лист такого змісту:

«19 лютого були прове
дені загальні комсомоль
ські збори Цибулівської 
середньої школи, в роботі 
яких взяли участь пред
ставники правління кол
госпу «Заповіт Леніна». 
Прийнято рішення створи
ти для старшокласників 
під керівництвом головно-

го зоотехніка господар
ства В. Г. Махині гурток 
«Юний тваринник». Поряд 
з теорією, в роботі гуртка 
заплановані, зокрема, 
практичні заняття на фер
мі. До речі, подібні гуртки 
плануємо нинішнього року 
створити при кожній сіль
ській школі району.

У літній' період 10 дів
чат після проходження за
нять у гуртку працювати
муть на фермі протягом 
одного—двох місяців за
мість доярок, що підуть у 
відпустку. А 10 
старшокласників 
ють себе в ролі 
рів.

За пропозицією 
му комсомолу 
колгоспу «Заповіт Леніна» 
прийняло рішення про 
безкорисливу виплату під
йомних (300 карбованців) 
випускникам шкіл, які пра
цюватимуть у 
кій галузі.

У сільських 
йдуть збори 
денним «Тваринництво — 
ударний фронт комсомо
лу».

хлопців- 
спробу- 

фуражи-

міськко- 
правління

тваринниць-

школах про- 
з порядком

ТРИВАЄ ГРОМАДСЬКИЙ 
ОГЛЯД-ПЕРЕВІРКА 

«ДИСЦИПЛІНА — ДЛЯ ВСІХ»

телям градусних напоїв: 
слюсарю - інструменталь
нику ковальсько-пресового 
цеху Анатолію Чорному і 
слюсарю механоскладаль
ного цеху № 1 Миколі Сі-

другий (зафіксований опер- 
загонівцями) випадок, коли 
електрозварник «розслаб
люється» у роздягальні. 
Про це писала багатоти
ражка об'єднання 14 зе.

ПРО ЦЕ
ПИСАЛА ГАЗЕТА...

25 РОКІВ ТОМУ

не треба!»
другій половині дня «фак
тов риску» переступити 
межу дозволеного у робо
чий час стає для схильних 
до порушень внутрішнього 
розпорядку особливо 
зручним. Певна річ, конт
ролю на другій зміні з бо
ку адміністрації дещо 
менше (адже всі цехові 
інженерні служби одно
змінні). І, на жаль, серед 
деякої частини робітників 
побутує бажання із робо
чого часу викроювати го- 
дину-другу аби використа
ти у власних цілях. Мов
ляв, пустуймо. А ось 22 
березня і вийшла осічка. 
«Пустуни» зустрілись із 
учасниками рейду.

Першим о 19 годині 25 
хвилин потрапив на очі 
дозорців Вячеслав Воро
паев. А спочатку були кар
коломні стрибки на тери
торії будови інженерно-ла
бораторного корпусу, че
рез паркан якої слюсар- 
складальник цеху № 24 
намагався пронести спирт
не.

«Зіпсували» вечерю ком
сомольці і ще двом люби.

лівестрозу, які спробували 
пронести через прохідну 
по півлітровій пляшці ви
на. А от вантажнику дере
вообробного цеху А. П. 
Чернязському поталанило 
більше: встиг таки вихили
ти певну дозу отрути. Тож 
зустрівся він з дозорцями, 
так би мовити, «під усіма 
парами».

Своєрідне «бойове хре
щення» пройшов ввечері 
22 березня і новачок на ви. 
робництві, ’ практикант з 
підшефного МИТУ Микола 
Гавзор. Він вирішив поблу
кати недобудованими ко
ридорами нового корпусу 
«Червоної зірки». Було це 
о 20 годині 30 хвилин, тоб
то уже сутеніло. Мабуть, 
хлопець темряви з дитин
ства не любить, бо для під
няття духу зипиз. У пояс
нювальній записці він 
власноручно зізнався, що 
«був о нетверезому стані».

і вже зовсім неестетич
ну картину побачили ком
сомольські дружинники у 
роздягальні цеху № 24, де 
□ одній з шаф розташував
ся на «відпочинок» Валерій 
Шавша. До речі, це вже

ресня минулого року. Піз
ніше з цеху, де працює 
8, М. Шавша, повідомили 
про вжиті заходи. Але він, 
як бачимо, не зробив 
висновків.

Е Ж ВИХІД? Як приму
сі сити любителів окови
тої не вважати другу змі
ну вільним часом? Вихід є: 
створити в цехах атмосфе
ру непримиренності до 
випивох. На жаль, у назва
них виробничих підрозді
лах цього не зробили.

І останнє. Начальник 
штабу «Комсомольського 
прожектора» Анатолій 
Чернявський під час рейду 
зафіксував на фотоплівці 
бранців пляшки. Минуло 
кілька тижнів. Але щось 
ніхто з них не звертається 
у комітет комсомолу за 
знімками.’ Схоже, і не звер
нуться. Адже таку фото, 
графіка ані до сімейного 
альбому не наклеїти, ані 
на згадку не подарувати.

Рейдова бригада:
О. ШИЛО — зварник 

механоскладального це
ху № 2; В. СТРІЛЕЦЬ— 
комісар оперзагону, 
М. ЖОСАН — стар
ший економіст відді
лу матеріально-техніч
ного постачання, В. ЄВ- 
ГЕНЕНКО — кореспон
дент багатотиражної 
газети виробничого 
об’єднання по сівалках 
«Червона зірка».

Немало довелося до. 
класти зусиль бригаді Ана» 
толія Равиловича з друго. 
го механоскладального цс. 
ху Кіровоградського агре
гатного заводу, щоб за. 
воювати звання комуніс
тичної. Щомісячні плани 
перевиконуються, щоден
но розширюється круго
зір: адже кожен ’ член 
бригади вчиться.

Подібні риси нового 
можна бачити і в інших 
цехах заводу. Зараз особ, 
ливо шириться рух за зван, 
ня бригад і навіть цехів та 
змін комуністичної праці. 
Так, наприклад, зміна 
слюсарів інструмситаль- 
його цеху, якою керує 
Леонід Гріненко, вже НО
СИТЬ це почесне звання.

Зараз юнаки і дівчата 
цеху думають над тим, 
щоб якість деталей конт
ролювали самі робітники. 
Це підвищить відповідали, 
вість за виготовлену про
дукцію, знизить брак.

Ю. КВАША.

ВІСТІ З ФЕРМИ
Віктор Погрібняк спо

чатку працював па різних 
роботах і вчився у вечір
ній школі. Одного разу 
звернувся до правління ар, 
тілі імені XX з’їзду КПРС. 
іІовопразького району і 
попросив закріпити за ним 
групу свиней, постав
лених на відгодівлю.

Пого прохання задоволь
нили. Зараз хлопець догля
дає 450 голів тварин і до
бивається щодобового при. 
росту ваги кожної корови 
у своїй групі по 500—600- 
грамів.

Комсомольці артілі прий
няли молодого тваринника 
в члени ВЛКСМ.

* 1; *

Доярка колгоспу «Серн 
і молот» цього ж району 
Клава Савицька свого ча. 
су замінила на фермі стар, 
шу сестру. Своїм старан
ням комсомолка заслужи
ла повагу у досвідчених 
тваринників.

Зараз кожна корова з її 
групи дає на 1,2 кілогра- 
ма молока більше, ніж в 
середньому по колгоспу. 
За сумлінну роботу Клава 
нагороджена грамотою об
кому комсомолу.

В. БОГУН, 
Т. МОТОРНА.

ЕТАПИ ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ
Всесоюзна пересувна ви

ставка «Радянська жанро
ва картина», яка нещодав
но відкрилася в Кіровогра
ді. організована Дирекцією 
виставок Спілки художни
ків СРСР (м. Москва).

Складаючи її експозицію, 
організатори виставки 
прагнули показати еволю
цію радянської жанрової 
картини: під нескладних 
оповідей та нехитрих сю 
жетів — до творів, зверне
них до найважливіших тем 
життя, які вирішують сер
йозні моральні проблеми.

Виставка такого худож 
нього рівня у нашому міс 
ті вперше. БІЛЬШІСТЬ живо
писних творів, які експо
нуються на ній, — пред
ставляли радянське багато, 
національне мистецтво на 
багатьох зарубіжних ви. 
ставках, неодноразово від
творювалися у журналах і 
книгах по мистецтву. Для 
експозиції, складеної з ро
біт, закуплених Спілкою 
художників СРСР на двох 
останніх всесоюзних ви
ставках. картини добира
лися таким чином., щоб 
представити нинішній стан 
сучасного ХУДОЖНЬОГО Т.ро-

цесу. познайомити широко
го глядача з основними 
тенденціями розвитку ра
дянського образотворчого 
мистецтва. Всього па ви
ставці експонуються 72 
картини 60 художників 
майже всіх союзних рес
публік нашої країни.

Прикрасою виставки е 
роботи класиків радянсько
го вопису, народних ху
дожні..ків СРСР, дійсних 
членів Академії мистецтв 
СРСР. лауреатів Ленінської 
і Державної премій СРСР 
Андрія Мильнпкова «В са
ду». Юрія Піменова «Спогал 
про воєнну пайку хліба», 
братів Олексія та Сергія 
Ткачових «Світло». Тетяни 
Яблонської «За в’язанням».

Помітним внеском До 
розробки історико-револю 
цінної теми стали картини 
«Жовтень 1917 року. Штурм 
Зимового». заслуженого 
художника РРФСР. лауреа 
та Державної премії. СРСР 
Степана Дудинка. «Онуки 
латиських стрілків.» Робер
та Музнса. «Визволителі >• 
заслуженого художника 
Вірменської РСР Сурепа 
Пипояна, -Земля і люди» 
лауреата премії Ленінсько

го комсомолу Таджикської 
РСР Рашида Абдуранпіто- 
па та інші, які експоную 
ться на виставці.

Добре представлено на 
виставці творчість майст- 
рів. які заявили про себе у 
повний ‘ голос у 70-х роках 
після виходу постанови 
ЦК КПРС «Про роботу з 
творчою молоддю». Це — 
москвичі Олена Романова 
Тетяна Назаренко, Ксенія 
Цечитайло, Наталія Несте
рова, Олександр Ситников 
Андрій Волков, ленінградці 
Ірина Локтюхова га Мики
та Фоліін. одесит Люсьєи 
Дульфан га киянин Григо
рій ГҐустовойт та багато ін 
ших митців пензля.

Всіх художників чиє 
мистецтво представлено па 
цій виставці, об'єднує по 
тяг до проблеми, суттєвість 
ЯКИХ — ПОШУК позитивно 
го образу Це 1 вигна 
час. оптпмісіичніій ікиттє 
стверджуючий характер 
усієї експозиції.

В. БОСЬКО, 
старший науковий спів
робітник Кіровоград
ської картинної гале
реї. -с -Л

Серед відвідувачів бог- 
данівської сільської біб
ліотеки Знам’япського ра
йону часто можна було ба
чити хлопчика. Цс Павло 
Білоголовий — учень 7 кла
су місцевої середньої шко
ли.

Павло над.усе любить 
книги. І завжди до болю 
в серці ставало йому шко
да, коли книжка на най
цікавішому місці обрива
лася —- не вистачало по
трібної сторінки.

— Чи не полагодити нам 
старі книжки? — запитав 
одного разу Павлпк своїх 
друзів. Ті охоче погоди
лись.

Закипіла робота. Зна
йшлись свої палітурники, 
юні умільці. Як справжні 
фахівці, працювали Вале
рій Хряков, Юрій Бабич, 
Віктор Гкач та інші. Так 
почалось шефство учнів 
над своєю сільською біб
ліотекою.

Почин семикласників під
тримали і старші школярі. 
Невичерпна учнівська енер
гія проявилася знову, во
ни виготовляють книжкові 
стелажі і виставки для Ку- 
черівської клубної бібліо
теки.

л. БАБИЧ.
(«Молодий комунар», 

1960 р.).
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А II І ІРІЇ ВИД ЇЛОСЯ йому: травень, сонце, теп- 
... лин лепг ледь торкає свіже листя кленів та ака- 

цін, розіоидує лапате каштанове, пташки виспівують. 
Он іам, за селом, кульбаби розцвіли, розплилися зо
лотом но молодому буйнотрав’ю. А вони, чемерпіль- 
ські, виїжджають вже ніби за Сабатп'нївку, — доро. 
га до иолю, до найменшої дрібнички знайома, ходже, 
иа-переходжена.... Вони виїжджають на своїх велоси
педах, уроки щойно закінчилися. Попереду — п’ять 
кілометрів щоденного шляху до рідного Чемерполя. 
Олі — подружки — одна Склярук, друга Самойчук — 
трошки підстави, щось про своє, дівоче, як завжди, 
перемовляються, Валя Закринична замріялася, зади
вилася на дорогу... А хлопці, як завжди, дуріють, 
штовхаються. Валерка Самойчук розігнався, а потім 

l різко як загальмує коло Валі — а та, од несподіван- 
* кп, іеж на гальми. Дивиться на всіх лагідними спо

кійними очима: чого, мовляв, регочете?
Л!‘/’ ХЛОІ1ЦІ> ~ вигукує білявий вертлявий Вовка 

/мржш, вирулюючи наперед. — Хто перший аж ген 
до ієн сосонки — он тої, що над балкою... — 1 сам 
раніше від інших з усіх сил натискає на педалі.

Хлопці зриваються, як вихор, тільки порохи слідом, 
він, шістнадцятирічний Валерка Гринчак, теж з ни

ми. Швидше, швидше, швидше! Гарячий піт заливає - 
очі, сонце засліплює, збиває з дороги. Швидше, швид
ше, швидше! Майнула одна спина, друга, третя. По
переду — нікого. Ще швидше! Не доїжджаючи до со
сонки, оглянувся. Хлопці — далеко позаду. Зараз 
над ідуть, злізуть з велосипедів, виструнчаться, а Ва
лерій Самойчук скаже ненатуральним, урочистим го
лосом спортивного коментатора:

Отже, цього разу фортуна знову привітно усміх
нулася видатному спортсменові Валерію Гринчаку— 
Радянський Союз. Маестро, музику!..

1 раптом інше видіння. Він, радянський офіцер, 
у колі своїх солдатів. Молоді, безвусі обличчя, заці
кавлені карі, сині, голубі очі... Короткі стрижки — 
перед цим вчорашні новобранці, які ще нічого не зна. 

k *°ть труднощі служби, для яких він став тепер 
■наставником. Вони всі різні. А завдання у них одне,— 

працювати над підвищенням рівня своєї бойової й по
літичної підготовки, чесно виконувати свій обов’язок 
перед Батьківщиною.

Валерій говорить з ними про їхнє цивільне життя, 
про рідні домівки, про батьків, про друзів і подруг. 
Він знає, що завтра, можливо, йому доведеться разом 
з ними виконувати те чи інше завдання. І тому хоче
ться впевнитися, що хлопці у його підрозділі надійні. 
Чим вони цікавляться? Чим дорожать? Що взагалі 
думають про життя?

Коли згодом йому за зразкове виконання інтерна, 
ціоиальпого обов'язку вручатимуть орден Червоної 
Зірки, перед його очима за мить пролетить усе його 
життя — рідна Гайворонщина, Київ, Чехословаччина, 
Далекий Схід... Він згадає нелегкі армійські будні, 
дні навчання і подолання труднощів. Він згадає своїх 
друзів — і давніх, і нинішніх, згадає і день вступу до 
комсомолу в Гайворопському райкомі, і день, коли віл, 
курсант військового училища, одержав партійний кви. 
ток. І тоді, стоячи на плацу перед строєм своїх сол
датів, під гарячим афганським сонцем, він скаже спо
кійно і мужньо:

— Служу Радянському Союзу!

ВАЛЕРІЙ відкриває очі — і знову приплющує їх... 
Невже знову сон? Йому боязно глянути ще раз.

Кому боязно — йому, тому, хто нічого не лякався, 
хто жодного разу не покривив душею?.. Так, йому. 
Він, Валерій Гринчак, боїться, що подивиться ще 
раз — і не побачить їх, батька з матір'ю. Та...

— Сину, смішку, — долинає раптом до нього, — це 
ми, твої мама й тато...

Скільки часу проминуло відтоді, як він тут лежить? 
Тиждень, місяць, рік? Цього він сказати не міг. Все 
ніби обірвалося, потьмяніло, лише той липневий день 
пам’ятав чітко до найменших подробиць.

Про героїзм і мужність, проявлені при виконанні 
інтернаціонального обов’язку на землі Демократичної 
Республіки Афганістан, повідомила 10 квітня ц. р. га- 
зета «Красная звезда». Підрозділ під командуванням 
капітана В. 1. Гринчака відбивав напад банди душма
нів. В тому бою Валерііі був тяжко поранений. Але 
мужній офіцер, при допомозі санінструктора Сергія 
Тарана, перев’язавши собі рани, продовжував твердо 
керувати підрозділом.

ПОЗАТОРІК, у вересні Валерій приїжджав у від- 
пустку до рідного Чемерполя. Перше, що зробив, 

прийшовши з автобуса додому персвдяїся із вій
ськовою у цивільне. Так і ходив у ньому весь час, 
доки був у селі. А як давній друг і дднолласник Во
лодя Журжій (інженер-електрмк. того року закінчив 
якраз за направленням колгоспу Кіровоградським ін
ститут сільськогосподарського машинобудування та и 
повернувся до рідного села) запитав його жартома: 
«Що це ги, Валерко, не одягаєш свого офіцерського 
мундира? Од скромності, чи що?», він відповів ссрйоз. 
по: "Мундиром своїм я горджуся. Але я людина мир
на І служу для того, щоб мир був, щоб такі хлопці, 
як ми з гобою, могли носити цивільну одежу і займа
тися мирним ділом...».

Того ДНЯ НОНИ ходили селом, роздивлялися на ного 
новобудови, говорили про зміни. «Звичайно, — казав 
тоці Валерій, — нова школа куди краща од старої, 
Але, знаєш, мені за старою трошки шкода. Все таки 
ми там училися, там виростали й розуму набирали
ся...». Потім вони довго мовчки стояли коло мемо
ріалу Слави в центрі села біля Будинку культури. 
«Вічна слава героям, що полягли...». Читали викарбу- 
вані на камені меморіалу прізвища 267 чемерпільчан. 
Тут і нагодився батько Валерія, Іван Ннконович. Зу
пинив машину.

L_- Що енну, — сказав, — дивишся? Добре дивись! 
Гам он і лід твій Пикіп теж значиться. Поліг смертю
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хоробрих на полях Європи. В боротьбі з фашизмом, 
значить...

А ввечері того ж дня Валерій сказав рідним, що 
незабаром, після відпустки, він від'їжджає для по
дальшого проходження військової служби до обмеже
ного контингенту радянських військ у Демократичній 
Республіці Афганістан.
О II БУЛО ПОМУ важко? Про тс міг би розповісти
* лише сам Валерій. Але він ніколи не говорить на 

цю тему. Та і взагалі не любить багато говорім и ка
пітан Гринчак: більше діла — менше слів. Ось хоч би 
й тоді, на свято 8 Березня: доки хлопці із його пала- 
ти роздумували, як би привітати своїх медсестрнчок 
Таню Андрееву та Ольгу Сизих, Валерій прнвдяїсята 
й поїхав (ходити ще не міг, не навчився як слід па 
протезах) разом з Віктором Ковальчуком (щирий 
хлопець, морську душа)) до медсестринської кімнати.

Дівчата так і ахнули: зібрані, врочисті хлопці, кві
ти в руках (де тільки дістали?)...

— Хотіла б я бачити, — задерикувато каже Таня 
Андреева, — того, хто бачив Валерія «не в формі». 
Він ніколи не падає духом, не «розклеюється». За ті 
місяці, що провів у нашому відділенні реабілітації, ви
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вірите, жодної скарги од нього не чули. По-моєму, це 
незвичайна людина. Яка сила волі, яке самовладан
ня!

— А вже скромний, — додає Оля, — то, мабуть, аж 
занадто. Уявляєте, йому присвоєно звання Героя Ра
дянського Союзу, а ми про цс дізнаємося лише напе
редодні вручення — і то лише, тому, що вручали у 
конференц-залі нашого інституту...

Ті місяці, проведені у відділенні реабілітації Цент- 
ральпого науково-дослідного інституту протезу вання, 
були для Валерія сповнені невпинної напруги. Як ви 
думаєте, легко у 27 років учитися знову... ходити? І 
хоч коло тебе завжди дбайливі медпрацівники, хоч 
до твоїх послуг спортивні снаряди й різноманітний 
інвентар, хоч у тілі твоєму є сила, та недовго й роз
губитися: кожен крок, який іце вчора здавався чимось 
звичайним, буденним, над чим навіть не задумувався, 
дається лише напругою всіх душевних і фізичних сил, 
лише ціною надлюдських зусиль.

ї тоді Гринчак сказав собі: ні, брешеш, не піддам
ся! Займався щодень спортом у п’ять, десять разів 
більше, ніж це було до поранення. Щоразу, як усі вже 
розходилися із спортзалу, він ще багато працював на 
снарядах, або просив Олю Сизих (її посада — ін
структор лікувальної фізкультури відділення реабілі
тації) принести йому гантелі.

Він дуже прагнув будь-що навчитися ходити, будь- 
що стати на ноги. Йому це було потрібно для того, 
щоб знову повернутися у стрій. Щойно він зміг вста
ти і пройтися відділенням самостійно, без допомоги 
Талі Андреевой як сів і написав твердою рукою ра
порт на адресу командування Радянських Збройних 
Сил. Просив залишити його у військах для подаль
шого проходження служби, 
и А ОКОЛИЦІ Чемерполя при широкій долині на 
Іа пагорбі стоїть хата І. II. Гринчака. По той бік 
долини зблискує голубий могутній Буг. Скільки разів, 
зачитуючись історичними книжками до самозабуття, 
Валерій, натрапивши в них па назву своєї річки, па 
мить переривав читання ії задумувався. І являлись 
йому тоді хвацькі козаки славного Нечая, і страждеи- 
ІГИЙ юний Морозенко виходив на степову могилу аж 
геп з того, одеського боку, тримаючи на руках вирва, 
не ворогами серце, а темний густий ліс по той бік Бу. 
гу гудів таємниче й грізно, повідуючп про давні й те- 
перішні бої, про побузькпх партизанів, про степовий 
рейд Наумова, про любов до рідної землі, про героїзм 
і самопожертву...

Потойбічний ліс таки манив тринадцятирічного Ва
лерія, Ще й зараз, розказували старші хлопці, там 
лишилися з часів війни із фашистами партизанські 
землянки. Ще й досі не пообсипалися там глибокі око
пи, воронки од бомб, ще й досі не постиралися сліди 
минулих боїв, не позаростали шрами од куль та оскол
ків на стовбурах столітніх дубів.

Втім, його діяльна натура не могла задовольнитися 
лише фантазуванням, грою уяви. І якось у травні, 
якраз на день Перемоги, щойно відтрінотіли знамена 
на мітингу біля сільбуду й відлунали палкі примови.

З стор

/

воші, чемернільські хлопці рушили до того таємничо. ® 
то лісу. Не самі йшли, з учителем. |

Дорога до лісу виявилась не такою близькою, я/ 
здавалося з пагорба, од батькової хати. І потроху | 
сміх і жарти вщухли, йти ставало все важче, а зелена 
молода гравз обіч стежки так і манила, так і манила. | 
Втім, вони не так зразу здалися. Передихнувши п'ять 
хвилин, рушали знов. І а зупинки такі ставали дедалі 
частішими... •

Але вони таки дійшли до лісу, хоч добратися до 5 
землянок і не встигли — надходив вечір і треба було 
вертатися додому — багьки хвилюватимуться. Але 1
той похід ні для кого не пройшов безслідно, і для Ва- і
лерія особливо. Йому було страшенно жаль, що вони 
так і не побували на партизанській базі. Він був на
віть трохи сердитий на себе і на всіх, що не могли 
йти швидше — тоді обов’язково встигли б... Саме то- І 
ді й народилося у ньому прагнення стати таким силь
ним, таким міцним і витривалим, щоб ніяка дорога, а 
не те, що до найближчого партизанського лісу, не ви
давалася важкою. Звідтоді він почав свідомо займа
тися самовихованням.

КОЛИ Валерій перейшов до восьмою класу, за. 
приятелював із Віктором Неревозшоком — стар

шим на два роки, завзятим спортсменом. Вітя тоді 
вже вчився у фізкультурному технікумі, був ознайом
лений з теоретичними основами фізкультури. їхня 
дружба допомогла обом, і ВалерієВі, мабуть, найпер
ше, долати труднощі, що неминуче появлялися на об. 
раному хлопцями шляху самовдосконалення. 1 вже 
пізніше, як В. Гринчак навчався в Сабатинівській се
редній школі сусіднього Ульяновського району, він не
випадково часто перемагав у змаганнях — і не лише 
на неофіційних гонках но дорозі од Сабатинівки до 
рідного села, але й на районних змаганнях —- скажі 
мо, в бігу па середні та довгі дистанції...

Валерій Гринчак не старався жити легко. Та й не 
виходило це в нього. Щоправда, навчання йому легко 
давалося. Але іі тут він не шукав собі поблажки. Під
бирав собі важчі задачі, готувався до кожного уро
ку — і з фізики, і з літератури... Хотів знати багато, 
а шлях собі обрав один — вирішив стати військовим, 
офіцером.

1 раптом, як грім серед ясною неба: у нього лікарі 
виявили... плоскостопість. Невже шлях до омріяного 
тепер для нього навіки закрито, невже обставини мо
жуть так запросто змінити все життя людини? В іи 
шого може, і змогли б, але тільки не у Валерія Грин- 
'чака. Коли перший приступ розчарування після вис
новку лікарської комісії минув, вій вирішив діяти, 
Найперше зібрав усі свої спортивні нагороди і пішов 
до райкому комсомолу, до тодішнього першого секре 
таря Пересунька, який і комсомольський квиток вру. 
чав йому...

Того ж року він став курсантом Київського вищо
го загальновійськового командного училища. Закінчив 
його В. І. Гринчак з відзнакою. В училищі він став 
комуністом...

Я СИДЖУ в палаті, де Герой Радянського Союзу
В. 1. Гринчак провів кілька довгих місяців після 

поранення. Самого Валерія Івановича немає тут — 
щойно на урочистому засіданні в конференц-залі ін
ституту начальник політуправління Сухопутних військ 
генерал-полковник М. Д. Попков вручившому орден 
Леніна га медаль «Золота Зірка». Його вітали батько 
та мати, молодші брати Олег та Анатолій, земляки;

Там, в конференц-залі, яскраво горять освітлюваль
ні лампи, стрекочуть камери, метушаться асистенти. 
А тут, в палаті на третьому поверсі, тихо, несуетно.

Москвич Андрій Кузьмін нахмурює брови — і рап
том усміхається — щиро, відкрито. Стріпує гарним 
білявим чубом.

— Валерій Гринчак? — каже. — Слухайте, та я та
кої людини в житті не зустрічав! Душа... Найкращий, 
найдобріший. Я з ним тут кілька місяців — і можете 

-мені повірити, у цій палаті люди розкриваються спов
на, такими як є.

Я слухаю хлопців, слухаю Андрія Кузьміна, слухаю 
Михайла Карибаєва, а перед очима в мене спокійне, 
мужнє обличчя Валерія — такс, яким воно було, ко
ли він говорив про вдячність партії й урядові за вн
еску оцінку ного ратного труда, коли дякував своїм 
лікарям, котрі допомогли йому піднятися на попі, коли 
дякував односельчанам за добру нам’ять про нього. 
Я бачу ного й іншим — енергійним, рішучим, сповне
ним самовладання її сили —за міігь до подвигу. Він 
звершив цей подвиг. Він продовжує вершити ного і 
зараз — кожним днем свого теперішнього, сповненого 
високого смислу й змісту Ж1ІГТЯ.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

Москва — Кіровоград.

ПОСТСКРИПТУМ. Як стало відомо, командуван

ня Радянських Збройних Сил задовольнило рапорт 

Героя Радянського Союзу капітана В. І. Гринчака. 

Незабаром він відбуде з Аіоскви для дальшого про

ходження військової служби при одному з військко

матів на іерпторії Української РСР.
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Яка пора року найкра

ща? — Весна, — сказке мо
лодь. Чому саме весна? Ад- 
зке всі пори року по-своєму 
чарівні. Тому, іцо саме вес
ною все ніби оживає, роз
кривається назустріч сон
цю. як розкриваються мо
лоді серця назустріч одне 
одному. Тому, що за весною
— літо, таке багате бубним 
цвітом, теплими дощами, 
рясними врожаями. А ще — 
не за горами у студентів 
літня сесія. А там — відпо
чинок біля моря, чи в горах, 
у туристичному чи трудово
му таборі.

Отже, зараз у студентській 
молоді найвідповідальніша 
пора — підготовка до сесії. 
Але хочемо ми цього чи ні, 
все ж інколи доводиться 
звертатися за послугами до 
працівників служби побуту. 
Дивись, там черевики зноси
лись. треба полагодити, та й 
сукню чи костюм необхідно 
здати п хімчистку, постільну 
білизну в пральню. А то й 
зовсім непередбачена си
туація: зупинився годинник. 
Та й обновити свій гарде
роб не завадило б. І все це 
вам зроблять паші майстри
— чарівники служби по
буту.

І ось для того, щоб ви не 
витрачали часу в пошуках 
адреси того чи іншого прий
мального пункту, ми й про
понуємо вам цю сторінку, в 
якій познайомимо вас з по
слугами майстрів побутових 
підприємств. з адресами 
ательє, приймальних пунк
тів, майстерень та бюро.

Як взута нога, 
така вона і слуга

Ніщо так не прикрашає лю
дину, як гарна зачіска та 
красиве, елегантне, але зруч
не взуття.

— Так, взуття повинно бу
ти обов'язково зручним. 
Особливо таке взуття необ
хідне пашим студентам. Ад
же вони більші- частину до
би, як кажуть, «на ногах». 
Треба встигнути побувати і 
на лекціях, і в читальних за
лах, і в бібліотеці, і в кіно
театрі, і в театрі чи на кон
церті. і, звичайно ж. на по
баченні... Ось і виходить, що 
за роки навчання в вузі не 
одну пару черевиків, чобіт 
чи босоніжок зносиш. Тому 
тим. хто не береже своє взут
тя, доводиться майже щоро
ку купувати нову пару... Що 
не завжди «по карману» на
шим студентам.

А щоб не витрачати зайві 
кошти на придбання необ
хідного взуття, варто лише 
звернутися за послугами до 
майстрі в-взуттєвиків. Лише 
їх умілі руки можуть так по
лагодити ваші черевики, бо
соніжки чи чобітки, ЩО во
ни будуть як нові.

І тому ми нагадуємо вам: 
час від часу переглядати 
своє взуття і якщо воно по
требує ремонту, вчасно зда
вати його в майстерню. Май
стри Кіровоградського ви
робничого об’єднання індпо
шиву та ремонту взуття че
кають ваших замовлень. Во
ни підіб'ють підбори, по
ставлять профілактику, від
ремонтують шви, замінять 
замкп-«блнскавки» та іп. За 
вашим бажанням взуттевики 
можуть виготовити па пі
дошві з вашого старого че
ревика нову модель череви
ка чи босоніжок.

У ремонт приймається 
взуття всіх розмірів. Фасонів 
вітчизняного та зарубіжного 
виробництва.

За послугами майстрів по 
ремонту взуття звертайтесь 
па такі адреси: вул. Гоголя. 
61, вул. 50 років Жовтня, бу
динок побуту «Інгул», вул. 
Гоголя, 7, вул. Шевченка. 17. 
вул. Пушкіна. 55. селище Но
ве. вул. Полтавська, комбінат 
побутового обслуговування 
«Темп», вулиця Короленка. 
вулиця Шаталова. вулиця 
Кременчуцька, вулиця Карла 
Лібкнехта. вул. Радянська, 
1-а, вул. Сугокліївська, вул. 
Компанійця. 45. вул. Ява Том- 
па, вул. Пацаєва. 15. вул. 
Чайновського. вул. Карла 
Маркса. 6/5. вул. Н-П’ятихат- 
ська.

Де можна замовити 
елегантне взуття?

Мабуть, не знайдеться та
кої людини, яка б не хотіла 
мати елегантне, модне взут
тя. Погодьтесь, що будь-який 
туалет буде не завершеним, 
якщо його не доповнити мод
ним. красивим взуттям.

Майстри-взуттєвикя впроб. 
нйчого об'єднання та ремон
ту взуття приймають замов
лення від населення па інди
відуальне пошиття взуття. 
Досвідчені майстри пошиють 
вам зручні, елегантні, модні 
черевики, босоніжки, чобіт- 

кп. напівчобіткп па шкіря
ній чи поліуретановій підош
вах із натуральної шкіри 
потрібного вам кольору на 
низькому, середньому та ви
сокому каблуках.

Елегантне модне взуття ви 
можете замовити в ательє, 
розташованих па вулицях: 
Уфімській. 17. Володарсько
го, 67, Родімцева, 8. Пацаєва, 
15. А також в приймальних 
пунктах по вулиці Карла 
Маркса. 64 та вулиці Карла 
Лібкнехта, 15.
Ательє та приймальні пунк

ти працюють з 8 до 20 годи
ни. У неділю — з 8 до 14 го
дини.

Що таке макіяж?
Макіяж... Це слово стало 

дуже популярним. Особливо 
серед молоді. Це декоратив
на косметика, якій ще в ста
родавні часи надавалось 
значної уваги. Декоративна

ІНФОРМУЄ УКРПОБУТРЕКЛАМА

СЛУЖБА ПОБУТУ-СТУДЕНТАМ
косметика — це тонування 
вік, накладання тональної 
крем-пудри. підфарбовуван
ня вій і брів. губ. простий та 
складний денний та вечірній 
грим.

Хочемо вас попередити і 
застерегти: макіяж робиться 
лише на здоровій шкірі.

Окрім декоративної кос
метики чи так званого ма
кіяжу в косметичних кабіне
тах міста досвідчені косме
тологи виконують: чищення 

„обличчя, після чищення ро
биться відтягуюча дезинфек- 
ційпа мгіска. Після такої 
процедури необхідно наклас
ти декоративну косметику. 
Майстри-косметологи вико
нують також гігієнічний ма
саж шкіри обличчя і шиї, що 
набагато поліпшує кровообіг, 
сприяє обміну речовин, ро
бить шкіру еластичною та 
м'якою.

Такі гігієнічні масажі не
обхідно проводити весною і 
восени. Бажано по 15—20 
сеансів.

Якщо у вас суха шкіра, 
перед гігієнічним чищенням 
па обличчя накладається 
маска поживного крему.

Користуйтесь послугами 
майстрів-косметологів і V вас 
в будь-яку пору року буде 
чиста, еластична шкіра, ви 
завжди будете мати хороший 
колір обличчя.

Користуватися послугами 
косметолога ви зможете в 

. косметичному салопі, який 
розташований на вулиці Ле
ніна, 51.

Яка зачіска, 
такий і настрій

Зі смаком зроблена зачіс
ка чи стрижка робить люди
ну молодшою, красивішою, 
елегантнішою. Та й почувати 
себе, коли у тебе хороша за
чіска. якось спокійніше, і 
настрій добрий.

Власне кажучи, елегантна, 
модна зачіска чи стрижка є 
барометром нашого настрою 
і самопочуття.

І в тому, щоб у нас завждп 
був чудовий настрій і хоро
ше самопочуття із задово
ленням допоможуть майстри- 
перукарі міста. Які не лише 
зроблять модну, красиву за
чіску чи стрижку, але й по
радять. яка зачіска вам біль
ше до лиця, модніша, еле
гантніша.

Послугами жіночих та чо
ловічих перукарень корис
тується значна кількість 
мешканців міста та його гос
тей. Перукарень у нашому 

місті налічується до сотні. 
І для більшої зручності жи
телів відкриваються нові, 
реконструюються старі. Так, 
нещодавно відкрилась нова 
перукарня по вулиці Пол
тавській. 37-а. Після капі
тального ремонту стала до 
ладу діючих перукарня по 
вулиці Леніна. 51. При ній 
працює косметичний кабінет.

Майстри педикюрних кабі
нетів. які функціонують при 
перукарнях по вулиці Лені
на. 24 та в будинку побуту 
«Інгул» зроблять вам масаж 
ніг після педикюра, знімуть 
мозолі та деформований ні
готь.

Музика 
на всі смаки

Музика — окраса нашого 
життя. І немає людини, яка 
байдуже ставилась би до му- 

зикн. Тільки кожен любить 
«свою». Хто класику, хто — 
народну чи камерну, а бага
то хто — естрадну. І якщо ви 
справжній любитель музики, 
то звичайно у вас є фоно
тека.

Ви укомплектуєте хорошу 
фонотеку за своїм смаком, 
якщо звернетесь до послуг 
майстрів студії звукозапису. 
У її фонотеці багато записів 
популярних мелодій радян
ської і зарубіжної естради, 
камерної і симфонічної му
зики, народні пісні і танці.

Запис ви можете зробити 
безпосередньо в студії звуко
запису. або записану платів
ку вам пришлють поштою.

Якщо ви будете робити за
мовлення особисто, то може
те самі зачитати вітання, а 
якщо надішлете замовлення 
поштою, то ваше вітання за
читає диктор студії.

На платівку молена запи
сати привітання близьким чи 
рідним у зв'язку зі святом 
чи з якоюсь урочистою по
дією в житті, улюблений 
вірш або пісню.

Нагадуємо послуги студії 
звукозапису:

— запис на гнучку платів
ку або магнітофонну стрічку 
улюблепої мелодії, пісні:

— запис окремих виконав
ців та невеликих груп;

— виготовлення звукового 
листа або поздоровлення зі 
святом до знаменних, па
м'ятних або ювілейних дат.

Звукозапис можна зробити 
у студії звукозапису за адре
сою: вулиця Луначарського, 
25, а такой: у філіалах сту
дії, які розташовані в Олек
сандрії. у Знам’янці, у Світ- 
ловодську та ІІовоукраїнці.

Де віддрукувати
курсову 

чи дипломну 
роботи?
Як швидко пливуть сту

дентські роки. Перший, дру
гий, третій, четвертий... А 
там і до дипломної роботи 
готуватись пора. Дипломна 
готова. Але в рукописному 
варіанті. А вам потрібно в 
машинописному. Надрукува
ти самі ви не можете: пемає 
ні часу, пі можливостей, ні 
вміння.

В такому разі радимо вам 
звернутися за допомогою в 
фірму побутових послуг 
«Райдуга». Тут вам надруку
ють дипломну роботу. До то
го ж, працівники бюро ма

шинопису та стенографії ви
конають ваше замовлення 
грамотно і зі смаком.

Нагадуємо адресу бюро 
машинопису та стенографії: 
вулиця Гагаріна, 7.

Тут можуть зняти копії з 
різних архівних документів 
з розшифруванням штампів 
та печаток, особистих дону, 
ментів (свідоцтв про шлюб, 
розлучення. народження, 
зміну прізвища, імені, тру
дових книжок) та іп.

Годинник не розкіш, а не
обхідність. Тим паче, для 
таких завантажених людей, 
як студенти. Попробуйте на 
кілька хвилин пізніше вийти 
з ДОМУ чи з гуртожитку... Ви 
запізнились на лекцію, в чи

тальний зал. бібліотеку, в кі
но театр, на побачення... ■

Вашим прикрощам немає 
кіпця й краю. Але не відча
юйтесь. Здайте вашого го
динника в найближчий го
динниковий павільйон чи 
майстерню і через деякий 
час ви одержите його справ
ним і позбавитесь таким чи
ном від неприємностей.

Електронний чи електрон
но-механічний годинник вам 
відремонтують в годиннико
вому павільйоні, який роз
ташований на вулиці Тіміря- 

зєва, 66. Механічні годинни
ки всіх марок і систем віт
чизняного виробництва ре
монтують в майстернях за 
адресою: вулиця Шаталова, 
2; вулиця Карла Маркса. 46; 
вулиця Авіаційна, 66; вули
ця Короленка, 24; па авто
вокзалі; залізничному вокза
лі; будинку побуту «Інгул».

Вчіться говорити 
англійською мовою

Звичайно, не кожному доб
ре. дається вивчення інозем
ної мови. Але хотіли б ви 
цього чи пі, викладачі вима
гають з вас хороших знань. 
І ось тоді у нагоді вам ста
не фірма побутових послуг, 
де репетиторські послуги з 
англійської мови надають 
висококваліфіковані викла
дачі. І тоді ви не лише лікві
дуєте свої «хвости», а й бу
дете впевнено почувати себе 
на екзаменах. навчитесь 
вільно говорити. Тут же моле
на скористатись послугами 
по перекладу з іноземної мо
ви па російську та навпаки.

зараз у моді?
Це питання па порозі літа 

хвилює не лише молодь, але 
й усіх мешканців міста. З 
цим запитанням ми зверну
лись до конструктора-мо- 
дельєра експериментального 
цеху фабрики індпошиву та 
ремонту одягу Марії Мико
лаївни Кліщенко. Ось що во
на розповіла.

— Значне місце в сучасній 
моді відводиться костюму 
класичного стилю «ретро» 1 
фантазійного. Костюми по 
зовнішньому оформленню 
нагадують чоловічі піджаки. 
Дуже модні костюми типу 
папівпальто. звужені до ни
зу. Костюми жіночого стилю: 
вкорочений, дуже притале- 
пий жакет, юбки різних ва
ріантів.

Але костюм костюмом, а 

без сукні не може обійтись 
жодна жінка чи дівчина. У 
сучасну моду ввійшли сукні 
вільних форм з розширеним 
спрямленим плечем, з ма
леньким комірцем. Довжина 
до коліна і нижче на 15 см.

Сучасна мода пропонує на
рядні вихідні сукні, звужені 
до низу з поясом на стегнах. 
А також приталені в стилі 
50-х років з широкими спід
ницями. Для врочистих це
ремоній чи театру пропо
нуються вузькі облягаючі 
сукні з декольте (частіш 
усього на спині); сукні в сти
лі 40-х років з підкресленою 
лінією плеча.

Основним в моді-85 є між
сезонне пальто та пальто із 
водонепроникної тканини. 
Пропонується 3 варіанти:

1. Пальто пряме, елегант
не. звужене до низу, вико
нане із тонкої тканини. •

2. Пальто вільного прямо
го крою, з »великими на
кладними кишенями і з ве
ликим, можна сказати, гі
гантським коміром. Довжи
ні! — до середини коліна чи 
вкорочені.

3. Пальто чоловічого сти
лю з картатих тканин.

Мода для молоді характер
на також своєю сміливістю 
в яскравості образних рі: 
шень, в комплектності, в 
асиметричності композиції, 
в сміливості декольте. Особ
ливо модна бавовняно-папе
рова тканина розрідженої 
структури.

Нагадуємо адреси майсте
рень та ательє фабрики 
Індпошиву та ремонту одя
гу: вулиця Леніна. 8; про
спект «Правды», 11; вулиця 
Кримська. 16, ’будинок побу
ту «Інгул»; вулиця Компа
нійця, 69; вулиця Ленінград
ська. 85; вулиця Героїв Ста
линграда, 107-а: вулиця Ра
дянська. 2-а; площа Дружби 
народів, 7; вулиця Дачна. 26: 
вулиця Київська, 96; буди
нок побуту «Темп» та в ін
ших ательє і майстернях.

Особливо складні моделі і 
моделі із тканин, важких в 
обробленні, можна замовити 
в ательє першого розряду та 
ательє «Люкс» за адресами: 
вулиця Леніна, 6; проспект 
«Правды», 11; будинок побу
ту «Інгул», вулиця Компаній
ця. 89; вулиця Героїв Ста- 
лінграда, 107-а; площа Друж
би народів, 7; вулиця Су
гокліївська, 15 та вулиця Ле
ніна, 23.

Пропонують 
ювеліри

В ювелірних магазинах 
міста є широкий вибір із зо
лота. срібла, платини. Але 
не завжди те, що пропону
ють наші ювелірні магазини, 
вам подобається. Що ж ро
бити? Купувати аби що. чи 
ходити без прикрас? Не тур
буйтесь. Баша проблема ви
рішиться легко м просто, як
що ви звернетесь до ювелі
рів зазоду «Ремпобуттехні- 
ка». Тут вам виготовлять ві
зерункові обручки, обручки 
з камінцями, весільні обруч
ки. різноманітних видів се
режки, кулони, ланцюжки.

Нагадуємо адресу заводу 
«Ремпобуттсхніка»: вулиця
Шаталова. 2.

Укрпобутреклама.

ЗАПРОШУЄ
ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ 

НА НАВЧАННЯ 
В 1985—1986

НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Училище готує кваліфі

ковані кадри із середньою 
освітою таких спеціадт’- 
ностсй;

електромонтажник 
вітлювальинх мереж —. 
строк навчання 3 роки,

машиніст мостових, коз
лових кранів — строк на
вчання 3 роки,

машиніст автокрана з 
правами шофера — строк 
навчання 3 роки, 

електрогазозварник — 
строк навчання 3 роки, 

плитковий - мозаїст —« 
строк навчання 3 роки, 

фрезерувальник (токар- 
розточувальннк) — строк 
навчання 3 роки, 

слюсар - інструменталь
ник — строк навчання 3 ро. 
ки.

Особам, які закінчать 
училище в групах із серед- ч, 
иьою освітою, видається 
диплом про середню освігу 
з присвоєнням розряду за 
професією.

Училище готує тако^ь 
кваліфіковані кадри 
програмою професінно-те^^ 
нічних училищ:

столяр - будівельний 
строк навчання 2 роки,

маляр - штукатур .'лицю, 
вальніїк — строк навчан
ня 2 роки,

муляр-монтажник—строк 
навчання 2 роки.

Осіб, які мають середню 
освіту, і відслужили у ла
вах Радянської Армії, 
приймають до училища на 
навчання по спеціальнос
тях:

електрозварник (строк- 
навчання від 3 до 11 міси- 
цін, стипендія — 70 крб.)', 

муляр-монтажник (стреле 
навчання від 3 до 11 міся
ців, стипендія — 70 крб.)’, 

кухар (строк навчання— 
2 роки),

продавець (строк навчан
ня — 1 рік).

Училище забезпечує уч
нів підручниками 
вчальнпми 
триразовим 
обмундируванням, 
роднім надає гуртожиток. 
Під час виробничої прак
тики воші одержують 50 
процентів від заробленої 
суми.

В училищі працюють 
гуртки художньої самоді
яльності, технічної твор
чості, спортивні секції.

Випускники училища ко
ристуються всіма пільгами 
робітників залізничної о 
транспорту. По закінченні 
училища їм надається ро
бота на залізничному тран
спорті Одеської залізниці.

Особи, які закінчать 
училище з відзнакою, ма
ють право вступати поза 
конкурсом до вищих, се
редніх спеціальних на
вчальних закладів.

До заяви па ім'я дирек
тора училища вступники м. 
додають такі документи: 

свідоцтво про освіту 
(атестат), свідоцтво про 
народження або паспорт, 
медичну довідку, довідку з 
місця проживання, п’ять 
фотокарток 3X4 см.

Початок занять — 1 ве
ресня.

Адреса училища; м. Зна
м’янка, пров. Свердлова. 4. 
Телефонії 20-75, 42-24 (ди
ректор училища); 22-18 
(заст. директора по н$- 
вчальио-внробнвчій робо
ті).

і на- 
посібник а ми, 
харчуванням, 

111ОГО-

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 

областного комитета 
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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