
Право бути 
в авангарді

«Після свого XX з’їзду 
комсомол почав діяти кон
кретніше, його робота набу
ває більш пошукового ха
рактеру. Однак перебудова 
йде повільно, в деяких ор
ганізаціях за сміливими роз
мовами не пішли діла...». 
Це рядки одного з листів у 
Центральний Комітет ком
сомолу, огляд яких одержа
ли разом з мандатами учас
ники 11 Пленуму ЦІ\ 
ВЛКСМ, який відбувся 
7 грудня в Москві. Симво
лічна прикмета часу: по
шук шляхів підвищення ав
торитету і бойовитості ком
сомолу ведеться нині ко
лективно, з урахуванням 
думки КОЖНОГО.

Хід перебудови В КОМСО
МОЛІ, розвиток його ініціати
ви у розв’язанні соціально- 
економічних завдань, які 
стоять перед країною в умо
вах радикальної економічної 
реформи, — ці питання, що 
хвилюють сьогодні всіх 
юнаків і дівчат, визначили 
і' порядок денний Пленуму. 
Тон конструктивній диску
сії, що не обходить гострих 
кутів, задала доповідь, з 
якою виступив перший сек
ретар ЦК ВЛКСА1 В. Ми
роненко.

Участь в оновленні всіх 
сторін життя суспільства, 
розвиток демократії і пере
творення Спілки молоді на 
ділі в школу соціалістично
го самоврядування — клю
чові завдання перебудови 
в комсомолі, підкреслювали 
промовці. Зроблено перші 
реальні кроки по розширен
ню самостійності первинних 
організацій, утвердженню в 
них гласності, демократич
них принципів. Однак спря

мованість і готовність мо
лоді до дій нерідко на
штовхується на пасивність, 
психологічну та організацій
ну непідготовленість комі
тетів ВЛКСМ до роботи в 
нових умовах. У комсомоль
ських організаціях не подо
ланий механізм гальмуван
ня, який намагається повер
нутії перебудову в колію 
звичних схем і трафаретів.

Ключовим завданням Пле
нуму став колективний по
шук шляхів реального вклю
чения комсомолу в соціаль
но-економічне оновлення 
країни, чіткого визначення 
сфер, де МОЛОДЬ уже сьо
годні може проявити себе в 
конкретних трудових ділах.

Промовці відзначали, що 
вдалося закріпити принци
пові позиції комсомолу в 
Законі СРСР про державне 
підприємство (об'єднання). 
Почато великомасштабний 
експеримент по розширенню 
прав організацій ВЛКСМ 
ряду галузей народного гос
подарства в управлінні ви
робництвом і соціально-еко
номічним розвитком трудо
вих колективів. Розробляю
ться нові підходи до роз
витку шефства над капіталь
ним будівництвом, участі 
юнаків і дівчат у розширен
ні випуску товарів молодіж
ного асортименту, соціаль
ній перебудові села. В ці
лому йдеться про те, щоб 
знайти і втілити в життя 
такі форми і рішення, які 
змогли б забезпечити єдність 
загальнонародних, колек
тивних і особистих інтере
сів молодих трудівників, 
діалектично пов’язати еко
номіку і виховання юнаків 
і дівчат.

Приклади такого підходу 
подають творці молодіжних 
житлових комплексів. Ось 
тільки деякі з останніх но
вин: зачинателі руху МЖК— 
свердловчани здійснили між
відомчий експеримент по 
комплексній організації до
звілля жителів мікрорайону, 
їх однодумці в Петрозавод
ську створили резервний 
фонд для ветеранів війни і 
праці. А в місті Добрянці 
Пермської області ентузіас
ти налагодили випуск това
рів народного споживання, 
організували кролеферму.

Досвід МЖК. а також 
практика становлення су
спільно-державної системи 
науково-технічної творчос
ті молоді, госпрозрахунко
вих впроваджунальних і по
середницьких фірм, коопе
ративів з участю юнаків і 
дівчат переконують, що мо
лодіжні колективи, маючи 
правову та фінансову осно
ву для самостійних дій, 
здатні багато на що і без
посередньо на виробництві. 
У зв’язку з ним важливо, 
щоб всюди комсомольські 
організації добивалися пра
ва однакового голосу в ра
дах трудових колективів, 
при складанні планів еко
номічного і соціального роз
витку підприємств, укла
денні колективних догово
рів.

Учасники Пленуму заслу
хали інформацію про реалі
зацію пропозицій і критич
них зауважень, висловлених 
на XX з’їзді ВЛКСМ. Пле
нум затвердив комісії ЦК 
ВЛКСМ. Було розглянуто 
деякі інші питання.

У роботі Пленуму ЦК 
ВЛКСМ брали участь заві
дуючий відділом будівни
цтва ЦК КПРС О. Г. Мель
ников, заступник завідуючо
го відділом організаційно- 
партійної роботи ЦК КПРС 
М. А. Золотарьов, інші від
повідальні працівники ЦК 
КПРС, керівники ряду мі
ністерств і відомсти.

«Хор. ТАРС).

Добра слава лине в колективі Добровеличківсьного ремонтно-транспортного 
підприємства про бригадира Василя Васильовича Гуменного. Працює він ту< 6 ро
ків. За цей період зумів показати себе роботящим, скромним працівником, котрим _ 
із будь-якої ситуації знаходить вихід. За це і поважають його в бригаді.

А ще шанують керівника за те. що він завжди в енрутну хвилину порадить, 
допоможе молодшим товаришам по роботі. Комсомолець Віктор Шалагін один 
з підопічних бригадира.

На знімку: бригадир В. ГУМ ЕННИЙ і член бригади В. ШАЛАПН.

Фото В. МАСЛЕННИКОВА.

Надплановий рахунок зростає
Кілька виробничих ко

лективів, десятки робітників 
нашого підприємства вже 
рапортували про достроко
ве завершення виробничої 
програми двох років п'яти
річки. А першими це зро 
били робітниці цеху по ви 
готовлений) прошивних ТЄ11 
лоізоляціпних матів, де 
майстром VI. Г. Зіичспко. 
Воші ше першого листопа
да виконали план з усіх

=======

показників, ритмічно тру
дяться- і нині. До речі, біль
шість працюючих у цьому 
підрозділі — люди молоді 
за віком, не всі вони мають 
достатній досвід роботи. 
Проте виручає дівчат зла
годженість, вміння все під
порядкувати реалізації по
ставлених завдань.

Наближається до завер
шення річного плаву і ко
лектив по виробництву цег
ли па чолі з І. П. Мацку- 

лом. Тут вже мають 185 
тисяч штук цегли, виробле
ної понад завдання.

Індивідуальне соціаліс
тичне змагання очолюють 
Марія Ганул, Олена Борис- 
но, Валентина Федорова, Во
лодимир Іванов, Марія Де
нисенко та Марія Лисоконь. 
котрі зі змінними нормами 
справляються на 120 — 130 
процентів.

О. ІВДЩЕНКО. 
голова профкому Но- 
вомиргсродського це
гельного заводу.

КАЖУТЬ, що перші кро
ки—найважчі. У будь- 

якій справі. Що це так, я 
переконалася місяць то
му, коли обрали мене 
спілчани нашого другого 
механоскладального цеху 
секретарем комсомоль
ської організації. Вірніше, 
на звітно-виборних зборах 
обрали Юрія Матієнка, 
але той через поважні 
причини відмовився. Тому 
опісля на засіданні бюро 
всі проголосували за мою 
кандидатуру.

Спершу було важко: не 
знала з чого почати. Пі
дійшов до мене Віктор 
Гребенюк, наш колишній 
ватажок, заспокоїв:

— Допоможемо. Голов
не, щоб молодь повірила 
в тебе.

І почалася робота. Обо
в’язки між комсомольця
ми розподілили ще рані
ше. Тепер треба тільки 
простежити, аби вони ви
конувалися. Принаймні, в 
минулому році з цим не 
було ніяких проблем. Не 
без гордості скажу, що 
соціалістичне змагання у 
нас «на висоті». Токарі 
комсомольсько - молодіж
ного колективу про вико-

нання плану двох років 
п’ятирічки звітували ще у 
вересні. Не відстали від 
них і слюсарі-складаль- 
ники. На їхньому трудово
му календарі — весна 
1988 року.

Говорячи про виробни
чі питання, варто сказати, 
що ніяких проблем з ор
ганізацією праці, дисцип-

ДОБРИЙ ПОЧАТОК— 
ТО ВЖЕ ПІВДІЛА,

первинної Маргарита ФРАНЦУЗАМвважає секретар

піною, якістю у нас не ви
никає. Вже згаданий КМК 
токарів щомісяця переви
конує план на п’ятдесят 
процентів. Тон у роботі 
там за'дають Віктор Гре
бенюк, Валерій Болгар- 
чук. Вони не тільки ста
ранні працівники, але й 
думаючі, творчі спеціаліс- 
ти-раціоналізатори. Віктор 
має два авторські сві
доцтва, Валерій теж по
стійно дбає за полегшен
ня праці, її механізацію. 
Як результат — продуктив

ність праці щоквартально 
зростає.

Успіхи молоді регуляр
но висвітлювалися в нашій 
цеховій стіннівці «Комсо
молець». Але вона остан
нім часом стала дещо од
номанітною: багато за
гальних фраз, інколи — 
перелік прізвищ передо
виків. А.ле ж треба пока

зувати, завдяки чому той 
чи інший робітник добив
ся успіхів, як це прохо
дило...

Сьогодні ми боремося 
за те, щоб ножна робоча 
хвилина використовувала
ся якнайпродуктивніше 
Однак, на перший погляд, 
з цим теж усе гаразд: ні 
пиятики, ні прогулів, ні 
запізнень. І все ж, як сек
ретар первинної, зіткну
лася з першою трудністю: 
ніяк не могла зібрати 
внески. Були й такі ком

сомольці, що замість то
го, щоб допомогти мені, 
есе перетворювали на не
доречні жарти, інколи 
серйозна розмова завер
шувалася одними обіцян
ками.

До них вдавався, зокре
ма, Василь Нетребенко. 
Щоб подібне не повтори
лося, думаю, його варто 

буде заслухати на комсо
мольських зборах. Ще 
краще, коли доручимо 
хлопцю самому збирати 
внески. Думаю, він зрозу
міє недоречність свого зу
хвальства. Якщо й це не 
допоможе, штаб «Комсо
мольського прожектора», 
який очолює Олександр 
Єннер, критичною кари
катурою зуміє вплинути 
на отаких спілчан.

Майже всі наші комсо
мольці беруть участь у за
водських спортивних зма

ганнях. У вільний від ро
боти час здебільшого ті, 
хто проживає у гуртожит
ку, обладнують в ньому 
спортзал, готують місце 
для проведення дискотек. 
Навіть не можу тут когось 
виділити — всі, абсолют
но всі проявляють макси
мум активності. Парторі 
нашого цеху Віктор Ми
хайлович Шаповалов про 
це говорить так: «У робо
ті — молодці, дерзають 
хлопці. Такі ж молодці ' 
в організації свого до
звілля!».

Напевне той, хто прочи
тає ці рядки, здивується: 
говорила ж напочатку, що 
важно бути секретарем 
первинної, а тут розпові
ла про одні успіхи. Нічого 
дивного в цьому нема 
Успіхів багато. Та мене, 
як ватажка, турбує інше: 
не можна зупинятися на 
досягнутому. Тим більше, 
що мені «в спадщину» не
доробок майже не лиши
лося. Зараз прагну пра

цювати так, щоб успіхи ці 
постійно примножувалися.

Думаючи, як краще ор
ганізувати індивідуальне 
соціалістичне змагання, 
часто-густо звертаюся за 
порадою до начальника 
цеху Олександра Павло
вича Решетнюка Приєм
но, що він постійно в кур- ' 
сі всіх наших молодіжних і 
справ, цікавиться не тіль
ки виробничими справами, 
а й особистим життям мо
лоді.

Проте, хочу сказати: ме
ні, як людині, що вперше 
в своєму житті очолила 
первинну, важко Важко— 
бо все тут невідоме. А так 
хочеться зробити для сво
їх товаришів по Спілці 
щось вагоме.

М. ФРАНЦУЗАМ, 
секретар комсомоль
ської організації ме
ханоскладального цеху 
№ 2 Кіровоградського 
ремонтно - механічно
го заводу.



ярмарків солідарності.

ГІСТЬ
ІЗ КРАЇНИ

Олену ДИШЛЕ8У 
часто: учениці 

активні учасниці

Фото В. ГРИБА.

«Молодий комунар»»

пра- 
тор- 

ке-

МУДРОСТІ
Влітку ми були свідками 

відкриття фестивалю Індії в 
нашій країні. А нещодавно 
З допомогою телебачення 
Ніби відчули себе учасни
ками іншої прекрасної по
дії — відкриття фестивалю 
Радянського Союзу в Індії.

Можна тільки радіти з при
роду таких сердечних виявів 
Інтернаціональної дружби 
між нашими народами, які, 
гадаємо, дружили і дру
житимуть не тільки протя
гом нинішнього фестиваль
ного року. Тому дружбі ра
дянського та індійського на
родів ми присвятили і чер
гове засідання інтерклубу 
рГлобус» у відділі літерату
ри іноземними мовами об
ласної наукової бібліотеки 
Імені Крупської. Учасника
ми його були учні серед
ньої школи № 32, студенти 
Кіровоградського педінсти
туту імені О. С. Пушкіна та 
Викладач кафедри педагогі-

ки цього ж інституту В. А. 
Василенко, який вивчає пи
тання індійської педаго
гіки.

Жваво пройшов діалог 
між нашими студентами і 
студентом КІСМу Сенгаром 
Вівеком Сінгхом. Всі охоче 
слухали розповідь представ
ника Індії про історію бо
ротьби індійського народу 
за свободу і незалежність, 
про систему освіти в країні. 
Чимало на зустрічі звучало 
питань і про молодіжний 
рух в Індії, про культуру й 
побут древнього народу, 
гості прослухали індійську 
національну музику.

Учасники КІДу познайо
мились із книжковими ви
ставками, де представлена 
література 
розвиток 
Виставки 
відділ та

про історію і 
Індії, її культуру, 
підготували наш 
відділ мистецтв.

О. СЕРГЕЄВА,
бібліотекар обласної на
укової бібліотеки імені 
Н. К. Крупської.«Резонанс» розширюєгоризонти

У листопаді в Києві про

ходив перший . республікан

фести- 
прово- 
Своєю

ський фестиваль студент-

ських театрів, у якому брав 

участь народний театр «Ре-

Зонанс» Кіровоградського

(івдагогічного інституту іме-

НІ О. С. Пушкіна. Своїми і-—------------------------------------------
враженнями ділиться ху

дожній керівник колективу 

Йалерій Дмитрович ДЕЙНЕ-

Фестиваль —- перший, 
ртже, все було вперше і з 
ЦИМ, звичайно, пов’язані 
Основні труднощі в органі
зації такого заходу. Іні
ціатива проведення фести
валю йшла від Київського 
Ледагогічного інституту іме- 
уі О. М. Горького.

У фестивалі брали участь 
0 студентських театрів з 
різних міст України, а «для 
Солідності» також були за- 
Їрошені гості з Даугавпілса

Мінського педагогічного 
інституту. Взагалі треба ска
зати, все пішло чомусь по 
Лінії педзузів. У майбут
ньому планується розшири-

Iі

І'

ти рамки подібних 
валів, а вони будуть 
дитися щороку, 
участю у першому фестива
лі ми задоволені. Це був, 
власне, перший 
лективу 
Якщо 
самбль 
клад, буває скрізь, то мож
ливості «Резонансу» обме
жені.

На фестиваль ми повезли 
виставу «Поставте хлопчику 
трійку». Зізнаюсь, що почу
валися ми трохи білою во
роною. Справа в тому, що 
інші студентські театри бу
ли переважно естрадного 
плану, їхні вистави схожі на 
студентські капусники. Ве
селі, гострі, злободенні, 
але зовсім іншії «Резонанс» 
був єдиним народним теат
ром на фестивалі з єдиною 
«повнометражною» драма
тичною виставою. Не ду
майте, що вихваляюсь, але 
ми сподобались.

Треба віддати належно ор
ганізаторам, вони передба
чили цікаву нультурну про
граму, куди входила екскур
сія по місту з відвіданням 
Києво-Печерської лаври, сто
личних музеїв. Побували ми 
і на виставі театру імені 
І. Франка «Енеїда» з Богда
ном Ступкою в головній ро
лі. Отже, змогли, як гово
рять. і себе показати, і на 
людей подивитися!

виїзд ко
за межі області, 

інститутський ан- 
«Юність», напри-
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ВАЛ З ІНДЕКСОМ «МОЛ»,

мага- 
див-

у мага- 
«Товари 

взуття

на
тане 
гіри-

шукати
«Товари

швейним ви- 
об’єднаниям,

Піджаки, яких ніхто не 
бере, яскраво-руді чолові
чі шгаии (непогано поши
ті, але колір...), куртки 
старечого коричневого ко
льору і застарілого фасо
ну, халати і плаття, до 
яких не торкалася рука 
покупця, — це частина тих 
товарів, якими завантаже
ні підсобні приміщення і 
які є частиною тої зато
вареності, що, мов камінь 
на серці, у всього моло
діжного колективу 
зину № 32. І як не
но — більшість цих това
рів з індексом «Мол», то
му відмовлятися на базах 
від них дівчата не мають 
права, бо ця продукція 
розрахована... на моло
діжні магазини. Звичайно, 
ми не можемо «добрати
ся» до Артсмівської швей
ної фабрики і попросити 
її не шити краще нічого, 
та Кіровоградському швей
ному об'єднанню «Украї-

І ОСЬ торік у квітні в на- 
8 шій газеті з'являється 
стаття «Чи є в магазині 
«Товари для молоді» для 
молоді товари?», в якій 
йшлося про те, що мину
ло лише півроку, а в ма
газині уже мовиться про 
розтоварюванпя. Тобто, 
про завантаження підсоб
них приміщень товарами, 
які- не користуються попи
том у населення, насам
перед — молоді. Чому 
так? Відповідь на це за
питання пробували знайти 
директор магазину, 
цінники управління 
гівлі облвиконкому,
рівнини оптових підпри
ємств, спеціалісти підпри
ємств легкої промисловос
ті, працівники обкому 
комсомолу. Висловлювали
ся різні побажання, про
позиції, конкретні заходи.

Пройшло чимало часу. 
Що ж все-таки змінилося, 
та й чи змінялося вза
галі?

Ми з інструктором від
ділу робітничої і сільської 
молоді обкому комсомолу 
Світланою Сисоєвою за
вітали до магазину не зов
сім випадково. Саме в цей 
день, у п’ятницю, тут про
водилася демонстрація

кажу один випадок. При
йшла одна старша жінка 
до нас у відділ, босоніжки 
чоловічі вибирає на себе. 
Підходжу до неї, веду до 
жіночого взуття: візьміть, 
мовляв, оці, жіночі. А во
на мені: «Чи я вже 
стільки стара, щоб 
носити?». Недавно 
везли знову партію взут
тя (без індексу «Мол» і 
без нашого замовлення, 
бо вибирати повинні ми 
самі), що довелося зразу 
«командирувати» назад.

Так, з взуттям треба 
щось вирішувати. На 55 
тисяч карбованців недо- 
постача в цьому році, і ні
чим оптово-роздрібне об’
єднання компенсувати не 
збирається. Все взуття з 
індексом «ОМ» (особливо 
модне) йде тепер 
зин «Мода». У 
для молоді» таке 
не надходить.

— А допомогти дівчатам

«Одяг»? .Можливо, це бу
де виходом з ТОЇ ----
що склалася.

Вихід справді 
потрібно. Якщо 
для молоді» стануть фір
мовим магазином, то, зро
зуміло, бази будуть заці
кавлені забезпечити хоро
шими товарами магазин. 
А можна зробити й по-ін
шому. Ю. А. Димитренко 
вже піднімала питання, 
щоб поставити магазин на 
прямий зв’язок із Кірово
градським 
робничим 
щоб підприємство давало 
для продажу в магазині 
невеликими партіями свої 
новинки та експеримен
тальні розробки. Все-таки 
«Товарам для молоді» це 
більш підходить Добити, 
ніж УТО, куди постачае-

АБО ЯК ПІДНЯТИ ПРЕСТИЖ МАГАЗИНУ 
«ТОВАРИ ДЛЯ МОЛОДІ»

|у|ЕНІ доводилося бути на відкритті цього магазину у вересні 1985 ро-

ку. Тоді, без перебільшення скажу, чи не кожен виходив з магазину

з пакунком. Покупці, до кого не зверталася, були задоволені появою тако-

го магазину і вибором товарів, які в ньому тоді були. Та багато кого все ж

брали сумніви: чи надовго це.

✓

моделей. (До речі, дівча
та такни захід проводять 
щоп’ятниці, о 15.00. Так 
що, ласкаво просимо!). 
На подіум виходили самі 
продавці і, варто сказати, 
трималися не з гірш про
фесіональних манскен- 
щіщь. Демонстрували не 
якісь спеціальні товари, а 
лите ті, що є на придав- 

-ках магазину. Так покуп
ці мають змогу добре об
дивитися сукню чи паль
то, штани чи джемпер, 
побачити, який вони ма
ють вигляд на людині. І 
така форма обслуговуван
ня багато що дає: після 
демонстрації починається 
жвава (не побоюсь 
слова) торгівля, 
наприклад, десять 
жіночих костюмів,
і гарно пошитих, але по
питом чомусь не користу
валися. Після показу за 
півгодини всі десять були 
продані, та й ще про них 
питали.

Г. КУЧМА, покупець. 
Дівчата показали гарні 
моделі. Вибрати можна. 
Ми, мабуть, візьмемо од
не плаття.

М. І.
купець, 
балася 
на-таки 
донькою вибрали зимове 
пальто 
швейного 
об’єднання,
костюм, може, і жовтий 
візьмемо. Але ось та чер
вона в клітинку сукня 
вже застаріла. Навряд 
навіть люди старші 
візьмуть.

Л. КОВАЛЬСЬКА, 
купець. Не все мені сподо- 

•лнше

цього
Було, 
літніх 
модно

И
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ГАПОНОВА, по-
Нам дуже сподо- 
демонстранія і во- 
потрібна. Ми з

Кіровоградського 
виробничого 
коричневий

чи
її

ПО-

б’алося. Вибрала 
одне плаття.

Два юнаки. Може 
занадто вибагливі, 
вибрати для себе 
не змогли. Куртки дуже 
вже застарілих фасонів, а 
взуття... Давайте запитає
мо кожного, чи хто захо
че таке взувати.

Ми також з Світланою, 
як покупці, можемо висло
вити свою думку: товари 
хороші є, 
яким місце швидше у «То
варах за зниженими ціна
ми».

ми 
але 

нічого

але є й такі,

на», оптово-роздрібному і 
об'єднанню фірми «Одяг» 
можемо нагадати ось та
ке. Побувавши одного ра
зу на демонстрації моде
лей об’єднання «Україна», 
представники магазину 
«Товари для молоді» від
мовилися взагалі брати 
таку продукцію. Але... во,- 
на продовжує надходити 
з бази фірми «Одяг». Те
пер до платтів і халатів, 
яких за сезон не продали 
жодного екземпляра, до
далися ще й комплекти, які 
також зовсім не користу
ються попитом.

Л. БЄТОВА, старший 
продавець, комсорг. Справ
ді, багато товарів не від
повідає навіть елементар
ним вимогам молодіжної 
моди. Це, звичайно, вже 
на совісті виробничників. 
Але в іншому може нам 
допомогти оптова база 
фірми «Одяг» — не поста
чати однакових товарів 
величезними партіями. Ми 
трохи можемо продати, а 
рештою до- стелі закла
даємо підсобні приміщен
ня. Завезли, наприклад, 
нам 200 літніх однакових 
спідниць (а ще плюс в 
інші магазини). Ми про
дали не більше ЗО. Багато 
товарів надсилаються не- 
молодіжного асортименту. 
Взагалі ми повинні повер
тати па бази неходову 
продукцію через три міся
ці. Але це залишається 
лише на папері — бо з ду
же невеликим бажанням 
приймають назад залежа
чій одяг. І ось результат 
— ми затоварені на 70 ти
сяч карбованців.

Ще одна причина тако
го становища — несезон
не постачання одягу. Не
давно доводилося дирек
торові «відбиватися» від 
бавовняних платтів, які 
обіцяли привезти напе
редодні зими. А в четвер
тому кварталі база фірми 
«Взуття» дала магазинові 
на 10 тисяч карбованців 
чоловічих босоніжок — чи 
можуть дівчата не в сезон 
стільки продати? Доводи
лося відправляти назад.

Л. СТЕЦЕНКО, старший 
продавець. Взуття — най
болючіше наше місце. Роз-

обов’язково потрібно, — 
занепокоїлася С. Сисоєва. 
Може і допоміг лист обко
му комсомолу до директо
ра оптово-роздрібного 
об’єднання фірми «Взут
тя»: недавно магазин отри
мав хоч трохи зимового 
модного взуття.

Зрештою, справа не в то
му, що бази не хочуть да
вати особливо модне для 
«Товарів для молоді». Ма
газин не має фондів пата
ке взуття. Можливо, уп
равлінню торгівлі варто 
переглянути питання що
до розподілу фондів на 
взуття «ОМ»?

Ю. А. ДИМИТРЕНКО, 
директор магазину «Това
ри для молоді». Взагалі, 
фонди переглянути слід. 
Ми, з одного боку, отри
муємо на 100 тисяч кар
бованців чоловічих костю
мів, яких потім не знаємо 
куди дівати (а з індексом 
«Мол» від сили на тисяч 
10), а з другого — малі 
фонди па молодіжну шкір
галантерею. А таких, на
приклад, духів і одеколо
нів, як «Тет-а-тет», «Криє- 
тіна», «Робінзон», що ко
ристуються великим попи
том у молоді, отримуємо 
за рік на 100—200 карбо
ванців. Натомість, «Сла
вутича» та «Душистого та
бака» скільки душа заба
жає. На помаду фонди та
кож мізерні. Так поступо
во наш магазин перетво
рюється на звичайний 
промтоварний. Про який 
престиж тоді може йти 
мова, коли молода люди
на не може купити у пас 
бодай частину необхідно
го? Молодіжних костюмів 
нема, були модні сороч
ки — усі продавалися у 
фірмових магазинах. За
кономірно, що швидше по
стачають «свої» точки, але 
ми також хотіли б отри
мувати хороший товар. Як 
по-іншому ми можемо ви
ховувати у молоді хороші 
естетичні смаки? А це є 

! одне із завдань нашого 
магазину. Може, нас кра
ще «забрати» від міського 
об’єднання «Промтовари» 
і зробити фірмовим мага
зином, наприклад, оптово- 
роздрібного об’єднання

ться така продукція. Ад
же пальта Кіровоград
ського швейного вироб
ничого об’єднання корис
туються високим попитом 
у молоді.

І якби такий зв’язок на
лагодився, він дав би змо
гу коректувати продукцію 
об’єднання у іце більш мо
лодіжне русло. Ось, на
приклад, отримав магазин 
молодіжні пальта, але во
ни не розійшлися зразу, 
як колись бувало, хоч і мо
дель хороша. Причина? 
На комір дали норку. Та
ке хутро не дуже пасує 
дівчатам. Це, по-перше. 
А по-друге, підвищилась 
ціна. Молодим більше по
добаються пальта із штуч
ними хутрами або ж із 
хутром чорнобурої лиси
ці — це більш по-молодіж- 
ному. Таке співробітництво 
допомогло б вивчати і за
пити молоді. До речі, бу
де проводитися у магазині 
й анкетування. Світлана 
Сисоьва деякі питання вже 
підготувала, але потрібна 
ще кваліфікована допомо
га товарознавця з попиту. 

Проблема, яка стоїть пе
ред дівчатами магазину 
№ 32, не така вже прос
та —підняти престиж сво
го магазину, зробити його 
по-справжньому молодіж
ним. Але, якщо їм не пі
дуть назустріч, — нічого 
не вийде. Треба іце раз 
усім разом про це поду
мати. На зустрічі керівни
ків зацікавлених організа
цій з питання покращення 
забезпечення магазину 
№ 32 . «Товари для моло
ді» товарами молодіжного 
асортименту 18 лютого 
1986 року висловлювалося 
немало цікавих пропози
цій і зауважень, було 
прийняте рішення. Не бу
ду ного цитувати, але біль
шість пунктів зовсім не 
виконуються.

Ми звертаємося до ди
ректора об’єднання «Пром
товари» О. В. СВИРКУЛ, 
директора оптово-роздріб
ного об’єднання фірми 
«Взуття» Р. М. ТИТОВОЇ, 
директора оптово-роздріб
ного об’єднання фірми 
«Одяг» С. С. БУЗЬКО, 
директора обласної опто
вої бази «Укроптгаланте- 
рея» М. П. КУЧМИ, до 
всіх керівників зацікавле
них організацій — давай
те врешті серйозно зай
мемося проблемами, які 
стали нині перед комсо
мольсько-молодіжним ко
лективом магазину «Това
ри для молоді».

Т. ТАРАСЕНКО.
м, Кіровоград.
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Фестивальні заходи були 
спрямовані на дальший р'оз- 

......... видів і жанрів 
самодіяльності, 

огляди-конкурси

виток усіх 
художньої 
Місцеві
першого туру фестивалю 
Пройшли у сотнях "клубних 
установ, на сценах яких де
монстрували самобутнє на
родне мистецтво ТИСЯЧІ ХУ
ДОЖНІХ колективів та окре
мих виконавців (загальна 
кількість учасників — 64 ти
сячі чоловік).

Виходячи лише' з цього, 
можна констатувати, що ме
ти фестивалю досягнуто: до 
багатьох жанрів самодіяль
ного мистецтва залучені 
широкі маси трудящих, які 
піснями, танцями, музични
ми творами, палким сло-

вом складали шану Вели
кому Жовтню.

У районних, міських огля- 
дах-конкурсах, що проходи
ли у рамках другого туру, 
звітували 530 художніх ко
лективів, а в третьому, на 
обласній сцені — 89. Порів
няно із Всесоюзним оглядом 
самодіяльної художньої твор
чості, присвяченим 40-річчю 
Перемоги радянського наро
ду у Великій Вітчизняній вій
ні, зросли масовість, мате
ріальна база, репертуар по
повнився новими цікавими 
творами, що оспівують бу
ремні роки Жовтня, підви
щилась виконавська май
стерність, сценічна культура. 
Скажімо, у передостанньому 
заключному фестивальному 
акорді — обласному святі 
патріотичної пісні «Юність 
країни Жовтня», що про
йшло 22 листопада ц. р. в 
обласному центрі, високу ви
конавську -майстерність про
демонстрували вокально-

З їхньою участю недавно 
в обласній філармонії від
бувся заключний концерт, в 
якому взяло участь 650 ама
торів різних жанрів само
діяльного мистецтва із 15 
районів області.

12 година дня. Звучать 
позивні із відомої пісні 
А. Островського «Красная 
гвоздика» — лейтмотив те
матичної спрямованості кон
церту. Як шану людям, що 
відстояла завоювання Жовт
ня, сприйняв зал уривок із 
повісті М. Шолохова «Они 
сражались за Родину» у ви
конанні Віктора Джаміла- 
швілі — читця Вільшансько- 
го РБК. Бурхливими оплес
ками глядачі вітали зведе
ний хор ветеранів війни і 
праці Новгородківського, 
Долинського РБК та Дмит- 
рівського СБК Зйам’янсько- 

народної го району під керуванням 
Ганни Бельської. Схвильова-

інструментальні ансамблі 
Новоукраїнського МПН «Юві
лейний», Ноэоархангельсько- 
го РБН, Хащуиагського СБК 
Гайворонського району, 
струментальнин г.. 
Смолінсьиого СБК Маловис- 
ківського району, 
ського, Новомиргородського 
МБК та багатьох інших. Про 
ідейно-художню позицію ВІА 
засвідчили такі твори, як 
«Эстафета поколений» А. Ос- 
тровського, «Мир нужен 
всей земле» Б. Фіготіна, 
«Комсомольское слово»
К. Мяскова, «Мы в боях ро
дились» Є. Птичніна та інші.

За підсумками третього 
туру фестивалю визначені 
художні колективн, окремі 
виконавці різних жанрів — 
переможці другого Всесоюз
ного фестивалю 
творчості, присвяченого 70- 
річчю Великої Жовтневої по, інтонаційно чисто про- 
соціалістнчної революції. звучйлй г‘ ?. ?___ __

., ін- 
ансамбль

Онуфріїв-

звучйли пісні 0. Фельцма-

на «Баллада о знамени» (со
ліст Гіетрівського РБК Гри
горій Москалець), Г. Жуков
ського «Партії слава, Лені
ну слава» (Народний само
діяльний хор Олександрій
ського РБК), О. Арутюнова 
«Победа» (вокальне тріо у 
супроводі народного само
діяльного духового оркестру 
Новоукраїнського МГ1К 
«Ювілейний»), А. Пашкеви
ча «Сонце Вітчизни» (народ
ний самодіяльний жіночий 
вокальний ансамбль ГІав- 
лиського СБК Онуфріївсько- 
го району), Г. Пономарев
ка «Мир нужен всей плане
те», В. Левашова «На веч
ные времена» (народний са
модіяльний хор Новоукра

їнського МПК «Ювілейний»),
Високим виконавським рів

нем позначилися виступи 
народного самодіяльного ан
самблю бального танцю 
«Ритм», жіночого вокально
го ансамблю «Мрія» та ан
самблю українських народ
них інструментів Спітловод- 
ського РБК.

Увагу глядачів приверну-

ТВОРЧІСТЬ

ли емоційно насичені висту« пи _------ -- _
ансамблю пісні і танцю «Вес
на», ансамблю бального тан« 
цю «Златоцвіт» Кіровоград
ського іиПК імені І. С. Комі 
панійця, дитячого хореогра
фічного нолективу Компанії 
ївсьного РБК, народного са
модіяльного ансамблю танч 
цю «Віночок» Ноаоархан- 
гельсьного РБК та іншим 
колективів.

Найбільший успіх випав 
на долю зразково-показової 
хорової капели Кіровоград
ського МБК імені І. С. Комі 
панійця. Філігранна вокаль
на техніка, відчуття строю, 
ритму, чудова дикція, без
доганне володіння нюанса
ми — це ті складові успіху 
колективу у любителів хо
рового співу.

Заключний концерт закін
чився масовою фінальною 
вокально • хореографічною 
композицією «Заквітчалась 
моя Україна».

Є. БОРИЧЕВСЬКИЙ. ,
.. ................. . п і гі ю —~

народного самодіяльного

&

На по-

«Підстав

У

бібліотеки 
ської). Мене

нема!»

Мікаел ТАРИВЕРДІЄВ:

МОСКВА. На Центральній студії дитячих і юнацьких 
фільмів імені М. Горького у молодіжному об’єднанні 
«•-Дебют» режисер Анна Вінторова знімає свій перший 
фільм «Піти, щоб залишитися». У головних ролях — 
актори О. БОРЗОВА та В. БАРАНОВ.

Фото В. МАСТЮКОВА. 
(Фотохроніка ТАРС).

КВІТИ В ШКІРЯНИХ РУКАВИЧКАХ
Сезон 1987 року, на відмі

ну від попередніх, склався 
для кіровоградських боксе
рів вдало. Яскраві перемоги 
на республіканській, всесо
юзній та міжнародній аре
нах не залишилися поза 
увагою фахівців. Пригадали
ся слова старшого тренера 
збірної області майстра 
спорту Анатолія Онисимови- 
ча Яценка: «Кіровоград
ський боне нарешті підвівся 
з колін після глибокого но
кауту». і з цим можна пого
дитись. Адже успіхи будь- 
якого виду спорту перш за 
все залежать від його орга
нізації. Нині на Кіровоград- 
щині вдало працює справж
ній творчий колектив фа
хівців, який багато робить 
для популяризації боксу, 
підвищення його масовості. 
А там, де використовують ці 
фактори (явно, не формаль
но), там і торується стежка 
майстерності. Тут велику 
роль відіграють наставники 
молоді Роберт Пак, Анатолій 
Єфанов, Борис Тернилов, Во
лодимир Вовченко, Василь 
Мягченно, Олександр Ки- 
таєв, Леонід Черепанов, Во
лодимир Загорій, Леонід Ба- 
бінсьнии. Сезон-87 дав кіро
воградському боксу чоти
рьох майстрів спорту. Щось 
подібне важно навіть при
гадати, принаймні, за остан
нє десятиріччя. І тому ця 
статистика приємна подвій
но, адже усі нові майстри — 
Костянтин Дудник, Ігор Мо
роз, Вадим Волканов, Юрій 
Вовк — вихованці кірово
градської школи боксу.

Це стало своєрідним про-

«МИТТЄВОСТІ...»
ТАРИВЕРДІЄВ! Може, 

не варто починати розмо
ву із музики до телефіль- 

миттє- 
Це було

му «Сімнадцять 
костей весни»? і 
так давно...

КОР.: Давно...
чатку 70-х років на теле
баченні вперше демопстру-

вався цей телефільм, 
ньому прозвучала ваша 
музика, пісні.’ І ота, улюб
лена:

Не думай о секундах 
свысока...

Фільм демонструвався 
вдруге, втретє... Штірліц 
став «своїм» для нових 
поколінь. І «Пісню про 
далеку Батьківщину» і 
«Миттєвості» співають та 
із задоволенням слухають 
нині...

АВТОРСЬКА РЕМАРКА. 
Звичайно, і до, і після «Сім
надцяти миттєвосте# вес
ни» у композитора було 
чимало цікавих робіт у 
міно, театрі, в намерно-во- 
нальних жанрах музики. 
Була «іронія долі» з піс
нями на вірші відомих 
поетів Марини Цвєтаєвої, 
Бориса Пастернака, Воло- 
®имира Кіршона, Євгена 

втушенка, Вели Ахмаду-

ліної. І вокальний цикл 
на вірші А. Вознесенсьно- 
го «Запам'ятай цей світ...».

Та я розповідатиму про 
композитора М. Таривер- 
дієва зовсім не для того, 
щоб перелічити його до
сягнення у різних жанрах 
музичної творчості. Вреш
ті-решт, твори можна слу
хати по радіо, телебачен
ню, в концертах, у музич
них відділах наших біб; 
ліотек (зокрема, обласної

пам’ять роду, як це буває 
на Кавказі? Але запитую 
я про інше.

КОР.: Як ви ставитеся до 
товариства «Пам’ять»?

ТАРИВЕРДІЄВ: Це «чор
на сотня»! її учаснини 
просто спекулюють на 
людській пам’яті.

КОР.: Мікаеле Леонови
чу. у вас немає відчуття 
якогось неблагополучия у 
вихованні молодого поко
ління?

ТАРИВЕРДІЄВ: Розумію 
□ас. Нині складний час І

для безтурботності
імені Круп- 
цікавить лю

дина,' її думки. Саме тому 
одного вечора, перебу
ваючи в Москві, я й при
йшла в його дім непода
лік гамірливого Ленін
градського проспекту.

2, РОДОВІД ПАМ’ЯТІ
В глибині кімнати висів 

портрет молодої, прекрас
ної грузинки. Деякий час 
я крадькома позирала на 
нього, намагаючись не від
риватися від розмови, але 
врешті-решт зважилася 
підійти ближче до порт- 
РЄКОР.: Яка нрасуня! Хто 

В°ТАРИВЕРДІЄВ: Моя пра- 
прабабуся.

Я пригадала читане про 
М. Таривердієва. Знала, 
що він — тбілісець, що в 
його роду — професійні 
революціонери і грузин
ські князі. Родовід пам я- 
ті Чи всі ми знаємо своє 
минуле? Чи бережемо

розібратися можна не від- 
разу навіть в екстреміст
ській діяльності «Пам’яті», 
Я глибоко вірю в перебу
дову. Мене радує гласність. 
Але чи до кінця ми 
користуємося?

Рятувати треба 
молоді!

логом для останніх змагань 
року — першості області.

Три дні спортивний зал 
технікуму механізації сіль
ського господарства облас
ного центру був господа
рем цікавого турніру.

— Шлях до перемог на 
вищому рівні пролягає са
ме через подібні змаган
ня, — сказав мені перед 
відкриттям першості тренер 
ДФСТ профспілок Анатолій 
Єфанов. — Вони й дадуть 
відповідь на питання, хто є 
хто на сьогодні.

Єфанов не помилився, як 
і всі ті, хто відвідали зма
гання. Сама ж першість ста
ла справжнім оглядом ре
зерву кіровоградського бок
су, тих, хто вже наступного 
року візьме на себе відпо
відальність за його нові ус
піхи.

Спортсмени виборювали 
винагороди у дев’яти ваго
вих категоріях. Але тренери 
були одностайні в оцінці, що 
найбільш вдало виступив 
вихованець світловодського 
тренера Василя 
першорозрядник 
Олефіренко. Цей 
тирічний боксер займається 
улюбленим видом спорту 
третій рік. Провів на ринзі 
35 поєдинків, одержавши 24 
перемоги. Олефіренко впев-

Мягченка 
Владислав 
сімнадця-

нено почував себе проти кі- 
ровоградця Юрія Презирая— 
чемпіона області минулого 
року. Дії світловодця, котрий 
продемонстрував неабияку 
витривалість та техніку, суд
ді оцінили 3:0.

Напруженим виявився по
єдинок спортсменів вагової 
категорії до 54 кілограмів 
між Михайлом Шевердіним 
(«Трудові резерви») та Юрієм 
Олексієнком (ДФСТ профспі
лок). Початок фінального 
бою був за Олексієнком, але 
до кінця першого раунду 
його суперник поновив рів
новагу, яка утримувалась до 
самого гонгу. І лише нок
даун у другому раунді, в 
якому побував Шевердін, 
«переконав» суддів у пере
вазі профспілкового боксера.

Дуже схвально фахівці 
сприйняли повернення на 
ринг після служби в армії 
кандидата 
Олексія 
поєдинок 
ловодцем 
ком був для досвідченого 
майстра 125-м. І вже у пер
шому раунді тренер Олек
сандр Китаев, який вивів 
Антоненка на ринг, викинув 
рушник — перевага кірово- 
градця була безсумнівною.

...Боксерський сезон фі
нішував. Ми можемо пиша
тися його підсумками: і 
спортсмени, і тренери зро
били все для підняття бок
су на якісно нову сходинку. 
І все ж залишилося неадо-

у майстри спорту 
Синькова. Його 
із молодим світ- 
Юрієм Антонен-

волення. У першу чергу 
тим, що наші спортивні ор
ганізатори ще не навчилися 
здобувати максимальну ко
ристь від кожного заходу» 
Мається на увазі видовищ
ний бік змагань. Адже пер
шість можна було провести 
в будь-якому будинку куль
тури, як це робилось ко
лись, а не «ховати» його у 
маленькому залі технікуму, 

Н: * *
Технічні результати чем

піонату області з боксу 
1987 року. Кіровоград. 4—б 
грудня. Спортивний зал Кі
ровоградського технікуму 
механізації сільського гос
подарства.

54 нг. 1. Ю. Олексієнко. 
(Профспілки). 2. М. Шевер
дін. («Трудові резерви»), 
57 кг. і. О. Галич. 2. О. Ше
лестов (обидва — профспіл
ки). 60 нг. 1. О. Синьков. 
2. Ю. Антоненко (обидва — 
профспілки). 63,5 кг. 1. Р. По- 
тимко. (Профспілки). 2. В. За- 
туливітер. («Трудові резер- 
ви»). 67 кг. 1. В. Олефіренко. 
2. Ю. Прозирай (обидва —І 
профспілки). 71 кг. 1.С. Жда
нович. 2. О. Ткачов (обидва—! 
«Трудові резерви»). 75 кг, 
1. О. Жеребенно. 2. Д. Воро- 
ненко (обидва — «Трудові 
резерви»), 81 кг. 1. Г. Олій
ник. (Профспілки). 2. І. Гон
чаренко («Трудові резерви»). 
Понад 91 кг. і. О. Драноз 
(«Трудові резерви»). 2. В. Бімч 
ба. (Профспілки).

С. БОНДАРЕВ. ’

ЗУСТРІЧ ДЛЯ ВАС

нею

ДУШІ

іноді чую: молодь най
більше цікавить рок, їй не 
потрібен Моцарт! Неправ
да! Ви знаєте, що серед 
нашої молоді лише 18 
процентів — любителі «хе* 
ві-металу»? Що ж, через 
цих 18 процентів 82 по
винні страждати, позбути
ся змоги спілкуватися із 
класикою? Не вірю і в те, 
ніби молодь не любить 
органної музики. За мі
сяць у мене має бути пре
м’єра органної симфонії 
«Чорнобиль» (проходитиме 
вона в Челябінську). Дня
ми звідти дзвонили, що всі 
квитки вже розкупили.

Я глибоко переконанийз 
протистояти масовій куль
турі можна, лише послі
довно пропагуючи істину, 
високу культуру. Людина, 
вихована на Маяковсько- 
му, Цвєтаєвій, Пастерна
ку, вже не буде божево
літи від «Вернісажу».

II ЛИЗЬКО двадцяти жи- 
“=® вописних робіт пред
ставлено на виставці 
«Завжди начеку», яка 
розгорнулася у примі
щенні облпрофради. 
Присвячена виставка 
70-річчю створення ра
дянської міліції.

дять звичайні люди, щоб 
власним життям спокуту
вати чужі гріхи...

Щодо моїх 
їх багато, 
реалізуються, 
пад оперою «Одруження 
Фігаренка». Сюжет «пози
чений» у Бомарше, але 
розвивається у наш чає. 
Серед персонажів провін
ційний перукар Фігареп- 
ко, заступник 
міськвиконкому 
Альмавівов, кореспондент 
газети Керубінов... Завер
шив Перший органний 
концерт «Касанлра», на
віяний виставкою картин 
художника Криштофа Ніс
ся.

КОР.: ' Хочу сказати 
кілька слів на прощання. 
Я розумію, що деяка різ
кість у розмові пояснює
ться зовсім не вашим 
«крутим» характером. Ду
мати саме так, дає право 
ваша музика — оптиміс
тична, життєрадісна, під
несена, лірична.., різна. 
Музика, яка не дає під
став зверхньо або легко
важно ставитися і до мит- 
тєвостсй. і до вічності.

8. ЛЕВОЧКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Москва — Кіровоград.

планів, то
Деякі вже 

Працюю

голови
Єн граф

Веду-
3. МОНОЛОГ 
ТАРИВЕРДІЄВ:

чи мову про тривожну си
туацію, я не перебільшую. 
Сьогодні вже не можна 
закривати очі на білі пля
ми не лише нашої сімде
сятирічної історії, але й 
виховання. Я — худож
ник. І, зрозуміло, мене 
турбує серед ньостатистнч- 
не зниження духовної 
культури суспільства. Ви
ховання музикою — хіба 
можна поставити це ніші 
в заслугу пашим каналам 
масової інформації? Ефір 
засмічено чим завгодно, 
лише справжня музика 
тут рідкість.

4. «ЧОРНОБИЛЬ»
КОР.: Мікаеле Леонови

чу, будь ласка, кілька 
слів про симфонію «Чор
нобиль» і ваші творчі за
думи.

ТАРИВЕРДІЄВ: Чор
нобиль мене глибоко вра
зив. Я був там через пів
року після аварії. Тоді 
іце тільки половину сар
кофага було зведено. Не 
можу до кінця усвідоми
ти, як це так: хтось чи
нить безвідповідально, в 
ім’я особистих нагород і 
грошей, а потім прихо-

КРУТИХ

розповідає 
Коваленко

ПОВОРОТАХ
Дорога за містом. По

гана погода — не для 
прогулянок, на горизон
ті поодинокі машини, і 
працівники ДАІ несуть 
свою повсякденну пат
рульну службу. Це — 
картина М. Бондаренка 
«На крутих поворотах».

Про складну роботу 
пожежників 
картина С.
«Боротьба з вогнем».

На виставці представ
лені не лише жанрові 
картини, а й портрети, 
пейзажі, натюрморти. Це 
«Кактус цвіте» В. Воло
хова, «Старшина В. За
порожець» О. Янєва, «Зи
мовий пейзаж» Ю. Він- 
тенка, «Первісток» М. На- 
дєждіна, «Ф. Е. Дзержин- 
ський» Б. Вінтенка та ін
ші.

Наш кор.
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Володимир КОБЗАР

ІНФОРМУЄ

(ПОДОРОЖНЯ ПОВІСТЬ)
Пам'яті батька

(Продовження. Поч. у №№ за 14, 17, 19,
24 листопада, 1, 5 та 8 грудня ц. р.|.

і

На радощах діти здійняли таку колотнечу, що во
да у Висуні одразу почорніла; я мусив шукати іншо
го місця, щоб обмитися. Купання помітно поліпшило 
настрій — наче вода змила з тіла не тільки піт і 
бруд, а й утому від рюкзака, який за кілька днів по
дорожі поменшав, але водночас, здається, не полег
шав. Згодом я зрозумів у чому річ: у той час, як 
рюкзак таки потроху легшав, я непомітно знесилю
вався і тому майже не відчував зменшення ваги. 
Крім того, я так натрудив ноги, що ще з місяць піс
ля подорожі з моїх підошов сходили шкіряні натоп- 
•ти, — щось на зразок грубих мозолів.

Можна тільки уявити, який вигляд мали правдиві 
чумаки, пройшовши курними шляхами пів-України! 
Крім звичайного пилу і бруду, вони були ще і в 
дьогті, почасти вимазуючись ним ненароком, а часто 
й свідомо, сподіваючись, що дьоготь убереже їх від 
хвороби, надто від чуми. Чумакували переважно чо
ловіки в розквіті сил, здоровані, але і їх не минала 
смерть. 1 тоді у степу з’являлася ще одна могила з 
абияким хрестом, який невдовзі зникав, зламаний 
буревієм чи- підмитий дощами; щезала в безвісті 
могила, і тільки в пісні той безталанний чумачина 
лишався безсмертним.

У народних переказах часто мовиться про любов 
чумацьку до пісні. То була чи не єдина їхня розрада 
під час тривалої, одноманітної подорожі. Співалося 
їм, либонь, коли пісні йшли на душу, — легко й при
вільно, і степ, вочевидь, примовкав, слухаючи той 
могутній спів збратаного спільними випробуваннями 
чоловічого товариства. Про що їм співалося? Найчас
тіше про власну долю, про сім’ю, про кохання, про 
пригоди на степових роздоріжжях. Чумацьке життя 
не було настільки легким, щоб співати безтурботних 
пісень, а чи їхня етика не дозволяла співати таких,— 
у всякому разі, серед чумацьких пісень, на відміну, 
скажімо, від козацьких, майже нема жартівливих. 
Здебільшого це сумні, просякнуті глибоким почут
тям жалю пісні про нещасливу долю. Напевно, у та
ких піснях чумаки знаходили розраду. Так ми спі
ваємо тих пісень, які нам до вподоби. І по тому, хто 
що співає, можна, перефразувавши відому приказ
ку, сказати: скажи, що ти співаєш (чи любиш слуха
ти), і я скажу, хто ти є... Навіть над покійником, бу
вало, співали чумаки, — одну, улюблену, і від тої 
пісні в слухачів волосся дибки ставало на голові, а з 
очей мимоволі котилися сльози.

У пізніші часи, коли чумакувати стало легше й без
печніше, коли зникла постійна загроза татарського 
нападу, за Дніпром (на Великдень) чумаки мали ще 
одну розвагу: розпрягали воли, піднімали догори 
дишло з прив’язаною замість паруса бичачою шку
рою, і каталися за вітром. Напевно не всі чумаки 
займалися цим, але були серед них охочі і до таких 
ігрищ та забав. А частіше всього їм було не до весе
лощів. Треба було думати про дорогу, про волів, 
про сіль; треба було думати про зворотний шлях; 
З були випадки, коли замість солі доводилося везти 
з Криму порожнього воза, «торохтія».

Думали і про них, степових аргонавтів. Мабуть, са
ме з розпаленої уяви домочадців народилася леген
да, записана етнографом В. Ястребовим наприкінці 
минулого століття: «Одного разу їхали чумаки через 
Крюків і стали на нічліг. Зупинившись, випрягли во
лів і заходилися, як водиться, кожен коло свого ді
ла: той розставляє тагани і варить галушки, той 
справляє воза, ті подалися до найближчого шинку, а 
один з них заходився лагодити колесо. Порається з 
колесом і думає про свою молодицю, яку покинув 
удома. А молодиця й сама знудьгувалась за чолові
ком і задумала привабити його чарами: взяла гор
щичок, накидала в нього всякого зілля,, примовляю
чи «Пилип, Пилип!» зачинила щільно і поставила в піч, 
а сама вийшла. І ось маленька дівчинка, яка була в 
хаті, чує пискіт у горщику «пилип-пилип»; вона й ки
нулась до нього, відкрила, але тут вбігла мати з кри
ком «Що ти робиш, дурна, він уб’ється!» закрила 
горщик. І справді, чумак трохи не вбився. Жителі 
города Кременчука бачили, як, осідлавши колесо, 
летів над городом чумак, і в той же час страшно 
кричав: «цить, цить, цить!». Всі дивилися, але не мог
ли його спинити. Нарешті, знайшовся один знаючий 
чоловік, підняв угору лезо ножа, і чумак почав опус
катися. Коли ж він опустився, той дав йому пити, по
тім знову підняв ножа і чумак полетів знову».

ІДалі буде).

І

І

І
♦

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке. БК 01893.

УКООПТОРГРЕКЛАМА
КОМІСІЙНИЙ 
МАГАЗИН— 
ДО ВАШИХ 
ПОСЛУГ

Він допоможе продати речі, 
які з тих чи інших причин не 
задовольняють вас. Тут же 
можна придбати і необхідний 
товар. Отже зацікавленість 
подвійна.

На комісію приймаються як 
нові речі, так і ті, що були в 
користуванні, але не потребу
ють ремонту 
відповідають

Комісійні магазини надають 
населенню додаткові послуги: 
приймають речі на прискоре
ний продаж, присилають до
дому товарознавця для оцін
ки великогабаритних речей, 
повідомляють листівкою, що 
товар продано.

РОЗРАХУНКИ З ВАМИ БУДУТЬ 
ЗРОБЛЕНІ НА ТРЕТІЙ ДЕНЬ ПІСЛЯ 
ПРОДАЖУ ТОВАРУ, А ПРИ ТЕРМІ
НОВОМУ ПРОДАЖУ—В ДЕНЬ ЙОГО 
РЕАЛІЗАЦІЇ. ГРОШОВУ СУМУ ВІД 
ПРОДАЖУ РЕЧЕЙ ЗА БАЖАННЯМ 
МОЖНА ОТРИМАТИ В МАГАЗИНІ, 
АБО, ЗА ПРОХАННЯМ, ЇЇ ПЕРЕ-

чи реставрації і 
вимогам гігієни.

ЦЕ ВАМ ВИГІДНО
ЗАГОТІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПО

ЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ РЕСПУБЛІКИ 
ЗАКУПОВУЮТЬ У НАСЕЛЕННЯ ЗА 
ЦІНАМИ ЗГІДНО ДОМОВЛЕНОСТІ 
ВЕЛИКУ РОГАТУ ХУДОБУ, СВИНЕЙ, 
ОВЕЦЬ, КРОЛІВ, ДОМАШНЮ ПТИ-

ШЛЮТЬ ПОШТОЮ ЧИ ПЕРЕВЕДУТЬ 
НА ВАШ РАХУНОК В ОЩАДНУ 
КАСУ.

ШАНОВНІ ТОВАРИШІІ КОМІСІЙНІ 
МАГАЗИНИ ПО ТОРГІВЛІ ПРОМИС
ЛОВИМИ ТОВАРАМИ СПОЖИВЧОЇ 
КООПЕРАЦІЇ—-ДО ВАШИХ ПОСЛУГ!

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

ЦЮ, МЕД, ЦУКОР, ОЛІЮ, СУХО
ФРУКТИ, ГОРІХИ, ЗЕРНО, КВАСО
ЛЮ, ГОРОХ, СОНЯШНИКОВЕ ТА 
ГАРБУЗОВЕ НАСІННЯ В НЕОБМЕЖЕ
НІЙ КІЛЬКОСТІ.

ЗДАВАЧІ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРО
ДУКЦІЇ МОЖУТЬ УКЛАСТИ ДОВГО
СТРОКОВІ ДОГОВОРИ НА ВІДГОДІВ
ЛЮ ТА♦

♦ ПРОДАЖ ЖИВНОСТІ.
ЦІ УГОДИ ПЕРЕДБАЧА

ЮТЬ НАДАННЯ ДОПОМО
ГИ НАСЕЛЕННЮ В ПРИ
ДБАННІ МОЛОДНЯКА ПТИ
ЦІ, ПОРОСЯТ ДЛЯ ВІДГО
ДІВЛІ В ОСОБИСТОМУ ГОС
ПОДАРСТВІ З НАСТУПНИМ 
ПРОДАЖЕМ СПОЖИВЧІЙ 
КООПЕРАЦІЇ.

РОЗРАХУНОК ЗА ЗДАНУ 
ПРОДУКЦІЮ — ГОТІВКОЮ 
ЧЕРЕЗ КАСИ ЗАГОТКОН
ТОР, ПЕРЕРАХУВАННЯМ НА 
ОСОБИСТІ РАХУНКИ В 
ОЩАДКАСАХ АБО ПОШ
ТОВИМИ ПЕРЕКАЗАМИ.

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ! 
ЗДАВАЙТЕ ТВАРИННИЦЬКУ 
ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАР
СЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ПРИ
ЙМАЛЬНО - ЗАГОТІВЕЛЬНІ 
ПУНКТИ СПОЖИВЧОЇ КО
ОПЕРАЦІЇ!

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ЗАГОТІВЕЛЬ УКООПСПІЛКИ. 

УКООПТОРГРЕКЛАМА.
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