ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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ВКЛАДУДАРНА
ПРАЦЯ
Кожного дня в ленінській
кімнаті будинку механізато
рів ми обговорюємо найваж
ливіші події в житті країни,
за рубежем. Нас цікавлять
питання внутрішньої і зов
нішньої політики партії і
уряду. На цей раз в центрі
уваги була розмова М. С.
Горбачова з редактором га
зети «Правда».
Тривожно нині у світі. Але
Центральний Комітет нашої
партії,. Радянський уряд до
кладають велетенських зу
силь, щоб припинити гонку
озброєнь,
виступають
за
дальший розвиток міжна
родного співробітництва у
налагодженні діалогу з тим,
щоб
ослабити
напруже
ність.
Ми, хлібороби, як і всі ра
дянські люди, в усьому під
тримуємо і схвалюємо таку
політику. Ми живемо з на
діями на те, що за столом
переговорів уряди держав
приймуть рішення, які не да
дуть
штовхнути
світ до
ядерної катастрофи.
Висловлюючи думку всіх
своїх односельців, скажу:
ми й надалі своєю сумлін
ною працею вноситимемо і
свою частку в зміцнення
могутності рідної Вітчизни.
Ми — за активну і кон
структивну політику в ім'я
миру на землі.

Підбито підсумки соціа
лістичного змагання моло
дих тваринників, лрнсвячс.
ного 40-річчю Великої Пе
ремоги і ХП Всесвітньому
фестивалю молоді і студен
тів. За підсумками першого
кварталу нинішнього року
попереду доярки:
Тетяна ЛАДЛНІОК з кол
госпу «Мир» Гайвррорського району — надоїла 1590
кілограмів молока від кож
ної корови;

СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ
Валентина ПОКЛАД з
колгоспу імені Леніна ДоЛПНСБКОГО району — 1304;
Катерина КУРІННА з кол
госпу «Росія» ГІетрівського
району — 1196;
Катерина ГРАБ’ІАК
з
колгоспу імені Шевченка
Ульяновського району —
1170;
Любов НЕВІДОМСЬКА з

колгоспу «Росія» Добровеллчківського
району
—
1115;
Віра КОЧЕРГА з кол
госпу ..Шлях Леніна» Онуфріївського району — 1081;
Віра РУДИЧЕНКО з Несватківського
відділення
радгоспу Другого імені Петровського
цукрокрмбіпату
Олександрійського району—
1006;

В. КУЩ.

Візит
завершився]

Дружним гуркіт потужних тракторів заполонив
поля колгоспу імені Фрун
зе. Новим ходом іде сівба
ранніх зернових. У роботі
відзначається комсомоль
сько-молодіжний сівальннн
екіпаж. Комсомолець Василь Шаповалов щоденно
засіває 28—30 гектарів, що
значно виїце норми. В цьому велика заслуга водія
Володимира
Соколова.
який своєчасно підвозить
посівне насіння.

*

Наша країна, Радянський
Союз, з перших днів свого
існування неухильно боре
ться за збереження миру в
усьому світі. Я всюди бачу
і відчуваю прагнення ра
дянських людей жити мир
но, разом з ними проймаю
ся ненавистю до паліїв вій
ни. Скільки горя принесла
нам минула війна! А нині за
океаном не перестають па
тякати про якісь захмарні
«зоряні війни». Неможливо
собі уявити, яких жертв по
требують вони!
Тому так уважно слухав
по радіо, читав потім у га
зетах кожен з нас бесіду
М.. С. Горбачова з редак
тором газети «Правда». Ра
дянський Союз завжди ви
суває
ініціативи мирного
співіснування. Михайло Сер
гійович Горбачов пропонує
в розмові нову мирну іні
ціативу Країни Рад: запро
вадження до листопада ни
нішнього року
/мораторію
на розгортання своїх ракет
середньої дальності, припи
няє здійснення інших захо
дів у ЕІДПОВІДЬ в Європі.
Ми, молоді хлопці і дівчата,
щиро підтримуємо цю іні
ціативу й запевняс/ло, що
прикладаємо
своїх
сил
для
справи
збереження
миру, для того, щоб люди
на планеті могли спокійно
навчатись, працювати, лю
бити, мріяти!

Т. М АРАРУ,
єенретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Капініка.
с. Головківка,
Олександрійський район.

Сьогодні
в
Знам’янці
розпочався
республікан
ський конкурс профмайстерності машиністів і по
мічників машиністів елек
тровозів. Участь у ньому
візьлдуть 24 кращих мо
лодих
виробничники —
представники
Одеської,
Львівської,
Донецької,
Придніпровської, Півден
но-Західної, Півдеиі-ої залізичних магістр, лей рес
публіки.
Конкурс проходитиме у
Знам’ямському локомотив
ному депо.
Сьогодні —
заїзд учасників,
знайом
ство з містом, його слав
ними бойовими партизан
ськими й трудовими тра
диціями. А заетра — зма
гання.

(Матеріали про конкурс
профмайстерності читайте
в одному з наступних но
мерів).

Вільшанський район.
*

ЗА ПРОФЕСІЄЮ

Раїса XВАСТА з колгоспу
імені Шевченка ІІовгоролківського району — 862.

Б. КАМІНСЬКИЙ,
механізатор колгоспу
імені Леніна.
*

КРАЩИЙ

Тамара ГЕРАСИМЕНКО
з Псрегонівського відділен
ня цукрокомбінату і’олованівського району — 956;
Любов КАРАТИИЧЕНКО
з
колгоспу
«Перемога»
Олександрійського району—
924;
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Старшокласники Веселів,
ської середньої школи не
раз радували доярок міс
цевого колгоспу імені Ча
паева. Бажаючи оргаиізу.
вати для трудівниць поза-
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На знімках: (внизу)
секретар партійної організації колгоспу М. Г. ФЕДОРЕНКО вручає В. ШАПОВАЛОВУ
перехідний
червоний вимпел; йде сівба.
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Фото Я. МИРГОРОДСЬКОГО
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Компаніївський район.

черговий вихідний, школя
рі на добу брали під свою
опіку одну .з тнарішвнцькн.х ферм. Під контролем
спеціалістів і оснодаретва
дівча га доїли корів, хлопці
працювали фуражирами.
Важливо, то продуктив
ність стада не тільки не
знижувалась, але у деяких
Одним із окремих питань,
групах корів навіть зроста які було розглянуто на не
ла. Ось що значінь моло давньому пленумі Маловпс.
дечий ентузіазм!
кінського райкому комсо
Добре потрудилися ком
сомольці школи й остан молу «Про роль та завдай,
нього разу. Причому, за ня комітетів комсомолу ра
роблені на недільнику гро йону в організації змістов
ші — 150 карбованців пе ного дозвілля молоді», бу
рерахували у фонд Все ло питання підготовки до
світнього
фестивалю в .XII Всесвітнього.
Москві.
Цс стало черговим ета
пом роботи районної ком
Б. ЫТЬКО,
сомолі! у цьому напрямі.
секретар парторганізаДіяльність системи ком
ції нолгоспу імені Ча
паева Еобринецьного
сомольської
ПОЛ І ГОС В І Т) І,
району.
де діє 18 шкіл «Ідеологія-

!

на боротьба і молодь» та
5 шкіл «Актуальні питан
ії:) міжнародного молодіж
ного руху», дає зрпмі на
слідки. Це помітно з пові
домлень, що надходять з
робітничих колективів, під
приємств та організацій
району, де працює молодь.
Так, зокрема, КМК цеху
незбираної продукції за
воду сухого молока (групкомсорг Лариса Грицай),
впевнено виконуючи пла
нові завдання, узяв соціа
лістичні зобов’язання пів
річний плай завершального
року п’ятирічки викопати
до 40-річчя Великої Пере
моги, річний — до дня від
криття XII Всесвітнього
фестивалю молоді і сту
дентів у Москві. Такий же
чіткий орієнтир — фсстн
валь — і в комсомольців та

АЛЖІР, 9 квітня. «ТАРС).
Завершився офіційний візіт
в
Алжір
делегації
ВЛКСМ і КМО CPCF на чо
лі з першим секретное nt
ЦК ВЛКСМ Б М. Мишиним.
Радянська делегація Гу
ла прийнята членом Політбюро, керівником
Постой
ного секретаріату ЦК пар
тії Фронт
національного
визволення Алжіру ВД Ш.
Мсссадією, міністром
мо
лоді і спорту К. Бушанюю,
провела переговори з де
легацією
Національної
спілки алжірськоі
колоді
(НСАМ) на чолі з генераль
ним
секретарем
НСАМ
Н Джеллулі.
Члени радянської делега
ції розповіли про діяль
ність Ленінського
комсо
молу, про реалізацію рі
шень XXVI з'їзду НПРС,
Плену rate
ЦК КП PC
УХ
з’їзду ВЛКСМ г.рс участь
радянських юнаків і ; івчат
у підготовці до X!' Есесеітнього фестивалю молоді І
студентів. Кс-рівнмни F-TCAM
ознайомили радянську де
легацію
з Саг.' тостеронньоїс
діяльністю .ТГ.-Ч’рської молоді та . t •лл.-./.ом
у здійснення планів со
ціально-економічного роз
витку, спрямованих на по
будову в Алжірі рінног.- ..вного суспільства на соціа
лістичних засадах.
Під час візиту було під
писано протокол г.рс спів
робітництво г.-.ікг ВЛИСМ і
НСАМ на 19S5-T9BS роки.

молоді будівельно-монтаж.
ного управління (трункомсорг Станіслав Буравнц-ький). Бюро райкому одно
голосно підтримало й ініціатину
маловнсківськил
комсомольців провести 30
квітня субогннк, кошти-від
якого будуть переказані
на фестивальний рахунок.
Добрий намір спілчан райцентру вже ПІДХОПИЛИ МО.тоді жителі сіл Злинки,
Оннкієвого та сслнша Смо.
лівого.
Одночасно з трудовії ми
акціями назустріч форуму
комсомольці та молодь ра
йону проводять молодіжні
вечори диспути, «усні жур
нали», виступи агітаційне
художніх колективів.
М. МоЛО

1. ХМАРА.
Виска.
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НА КОНТРОЛІ ГАЗЕТИ

— ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

У редакції відбулася розмова за круглим столом з
питані» правового віїховзиия молоді. Наслідки рейду,
що проводився у лютому цього року, показали, що
існує ще баї аго недиробок у цьому плані у гуртожит
ках міста. Сіам * тому до розмови за круглим столом
мп запросили представників тих підприємств та на.
вча.ішніх закладів, що критикувалися в матеріалі «Ко.
вила при дорозі», і’ розмові взяли участь Анатолій
ЧЕРНЯВСЬКИЙ — заступник секретаря комітету
комсомолу виробничого об'єднання по сівалках «Мер.
вона зірка», начальник штабу «Комсомольського прожектора», Валентина ДАВИДИ ЕН КО — голова мето
дичної ради по виховній роботі у робітничих гурто
житках комбінату «Кіровоградважбуд», Олександр
ВОЛОШИН — заступник секретаря комітету комсо
молу заводу радіовиробів, Є. С. МАРКІН — заступ
ник директора по побутові СИТУ №8, Олександр КО
ТОВ — другий секретар Кіровоградського міськкому
ЛКСМУ, М. П. МОХОНЬКО — прокурор м. Кірово
града, А. О. КОШЕЛЄВА — секретар Кіровоград
ського міськкому партії.

На даний час питання ви
рішено — для кожного БУ
буде своє відповідне міс
це.
А. О. Кошелева: Думаю,
треба починати з упоряд
кування проживання в гур
тожитку.
З пропускного
режиму. Адже не пооди
нокі факти, коли людина
вже 3, 4, 6 місяців не пра
цює на будові, а живе на
тому ж місці, приходить в
гуртожиток напідпитку. І
нікому до цього немає ді
ла. Людина не відчуває
відповідальності
перед
колективом. Треба
поси
лити контроль у вихідні
дні і особливо в неділю,
дбати
про
організацію

гону. Його позбавлено 100
процентів премії і направ
лено на профілактичне лі
кування від алкоголю.
У цехах ми проводили
дні дисципліни з участю
працівників прокуратури і
міліції. Через кілька днів
подібний проводитимемо В
гуртожитку.
Запрошуємо
і присутніх взяти в ньому
участь. Буваючи на різних
вечорах у гуртожитку,
я
помітив, що саме ось ці
порушники уникають по
дібних заходів,
думаємо,
що на цей раз їм це не
вдасться.
Все зробимо,
щоб захід, який проводи
мо, відбувся з їхньою без
посередньою участю.
Кор.: Думаємо, цей дос
від повинен набути поши
рення й на інших підприємстаах.
О. Котов: Міськком ком-

ЗАПРОШЕННЯМ
НА ДЕНЬ ДИСЦИПЛІНИ ПРИЙМАЄМО
V

На знімку: льогчик-космонаст СРСР Юрій Олек
сійович ГАГАРІН.
Фотохроніка ТАРС.

Дані можна визначати
як віхи часу. Воші не за
лишають нас байдужими,
входять в долю не тільки
’окремих людей, а, буває,і
всього народу. Це повно»
мірою стосується Й життя
основоположника косміч
ної науки К. Е. Ціолковського.
У 1903 році, коли Ко
стянтину Едуардовнчу бу-

твори (вони не надходили
в торговельну мережу гому, ш.) видавалися на особисгі кошти вченого), Ко
стянтин Едуардовші допо
міг інститутові — вислав
їм посилку з книгами, які
багато в чому їм доп'омогли. До слова: головним
інженером того закладу
був тоді наш земляк Г. Е.
Лангемак.
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ОБРАЗ ВЧЕНОГОПРОВІСНИКА
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ло вже 46 років, виходить
друком його робота «До
слідження світових просто
рів реактивними прилада
ми*, в якій вперше подана
теорія космічного корабля.
З цієї роботи власне й по
чалося те захоплення люд
ства величністю масштабів
їа сміливістю задумів, на.
цілених в майбутнє, яке
було притаманне всій ді
яльності вченого з росій
ського міста Калуги. Він
писав: «Нема меж мис
тецтву, знанням, могут
ності розуму...». 1 він був
переконаний у тому, що
людина
не залишиться
тільки на Землі, а поступо
во освоїть навколишній
космічний простір...
Тому з великим інтере
сом читається книга «К. Е.
Ціолковськин у спогадах
сучасників», видана поза
торік у Тулі. В ній розпо
відається про- життя, на
укові інтереси, про сім’ю
та знайомих вчеиого-пропровісшіка.
Книга складається з чо
тирьох розділів: «Мисли
тель, вчений, винахідник»,
«Пропагандист науки, ви.
хователь, патріот», «Се
ред родичів, друзів, зна
йомих», «Вічно в пам’яті
народній».
В
багатьох
спогадах про К. Е. ІДіолковського розповідають як
про людину безкорисливу,
готову завжди прийти на
допомогу.
Коли на початку грндця.
тих років було обмаль
книг з теорії реактивного
руху, вчені першого в на
шій країні РІІДІ зверну
лися до І (іо.іковського з
проханням вислати їм свої

..

К. Е. Ціолковськин під
тримував зв’язок з юними
техніками, давав їм прак
тичні настанови з техніч
ного конструювання. Вчений зазначав, що його по
коління не знало дитячих
технічних станцій, палаців
піонерів — тобто не мало
таких хороших умов, як
діти нашої Країни Рад.
Він чекав від молоді не
тільки добрих професійних
навичок, але Ті технічної
творчості. Він вірив у мо
гутність новаторів вироб
ництва.
Автори спогадів підкрес
люють безпосередність Ціолковського, вміння ціка
во вести бесіду, його ВИсоку ерудицію і талант
учителя. В цьому кожен
може переконатися, читаю
чи його твори, зокрема науково фантастичну повість
«Навколо Землі».
Книга має також ціка
вий довідковий матеріал,
примітки. Ілюстрована новимп фотографіями з жит
тя та діяльності вченого, а
також із залів меморіаль
ного музею Ціолковського.
Ідеї та праці вченого,
провісника здійснилися в
досягненнях
радянської
космонавтики.
Віддаючи
шану мислителю, кожного
року на базі музею Кос
монавтики проводяться на
укові читання, де з лек.
діями, доповідями висту
пають вчені, космонавти,
краєзнавці.
С. БОНФЕЛЬД,
голова обласної секції
пам’яток науки і тех
ніки, учасник наукових
читань К. Е. Ціолков
ського.

Кор.: Насамперед, мета
сьогоднішньої нашої роз
мови: вияснити, що зроб
лено після виступу газети,
які конкретно заходи пла
нуються на кожному під
приємстві, назчальному за
кладі зокрема. Разом з
тим хотілося б сьогодні
почути пропозиції і з ціло
му по місту. Що треба, що
можна зробити для змен
шення кількості празопо.
рушень серед МОЛОД'’
М. П. Мохонько: Деякі
факти у матеріалі згадува
лися і за минулий рік, од
нак нині також мають міс
це порушення правопоряд
ку. Це ще раз підтверджує
актуальність сьогоднішньої
нашої зустрічі.
У серпні
1979 року була прийнята
Постанова ЦК КГІРС «Про
поліпшення
роботи
по
охороні правопорядку та
посиленню боротьби з пра
вопорушеннями». Нею нам
слід постійно керуватися у
позсякденній роботі.
Є. С. Маркін: Ми в учи
лищі дуже уважно вивчили
матеріал «Ковила при до
розі». Критику
визнаємо
правильною. Вона багато в
чому допомогла.
Так, нашому училищу 12
рокіз, стільки ж і меблям.
У свій час колектив учи
лища був ініціатором на
Україні по збереженню
меблів. Певних успіхів ми
в цьому досягли. Але за
раз меблі в гуртожитку а
незадовільному стані. Об
ласне управління профтехосвіти виділяє училищу 29
тисяч
карбованців. Уже
придбано 144 столи, черга
за шафами. Ведемо ре
монт четвертого поверху.
До 1 вересня наведемо по
рядок.
М. П. Мохонько: Це по
бут. А що конкретно ро
биться в училищі з поліп
шенням
правопорядку?
Адже уже з початку року
два учні закладу вчинили
правопорушення?

Є. С. Маркін: Найперше’
— змінили графік чергу
вання на поверхах. Там у
нас тепер є і черговий, і
днювальний. Якщо, скажі
мо, один відлучається в
їдальню, інший продовжує
слідкувати за порядком.
Кор.: Це дає конкретні
результати?
Є. С. Маркін: Наслідки
позитивні. Так ми в певній
мірі контролюємо поведін
ку учнів у позаурочний
час.
У гуртожитках оформле
но куточки правової про
паганди. Щотижня прово
дяться
рейди-перезірки.
Беремо автобус і відвідує
мо всіх важковихоауваних
учнів, що проживають у
місті, вдома. Запрошуємо
батьків, запитуємо, ради
мося,
координуємо дії.
Систематично проводимо
лекції з правової тематики.
Залучаємо до них праціз-
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0 Газета виступить арбітром роботи по правовому
вихованню молоді в гуртожитках міста.

0 Наставництву — повну силу.

0 День дисципліни — нова форма впливу.
0 Взаємоперевірки — не місництво, а товариська
допомога.
0 За комітетами комсомолу райвідділів внутріш
ніх справ міста в даному питанні не останнє слово.
никіз прокуратури, органів
міліції.
ф. «алошян: Комітет ком
сомолу
нашого
зазоду
зз/з до уваги критику молодіжки
і ми сповнені
твердих намірів пожзазити
рооогу з цьому напрямку.
Для цього склали анкету
(своєрідне
соціологічне
дослідження),
розповсю
дили її серед мешканців
чоловічого і жіночого гур
тожитків — яким формам
відпочинку молоді робіт
ники
надають перевагу,
яким бачиться їм життя в
гуртожитку.
Як молодь
уявляє наш молодіжний
клуб, який ми будуємо?
Кор.: Що це буде за
клуб? Дискотека?
О. Волошин: Ми не хо
чемо, щоб це була лише
дискотека. Тут працюва
тимуть гуртки, плануємо
проводити диспути, зустрі
чі тощо. Будуємо ми його
власними силами і працю
ватиме він під контролем
комітету комсомолу.
В. Давидченко: Нас кри
тикували
за
відсутність
графіків відвідання гурто
житків керівниками вироб
ництва. Вони у нас е, там
тільки не вказано прізвищ.
М. П. Мохонько: А що
може бути за графік без
прізвищ. Це рівнозначно
тому, що його немає зов
сім.
Кор.: Крім того, члени
рейдової бригади не бачи
ли
подібних графікіз у
гуртожитку.
Кожен мешканець пови
нен знати, що сьогодні або
завтра до них у гуртожи
ток прийде головний
ін
женер чи технолог і він
зможе отримати відпозідь
на питання, яке його хви
лює.
В. Давидченко: Що сто
сується клубу, то поперед
нього директора звільнено
з роботи. Зараз до роботи
приступає людина зі спе
ціальною освітою. Пожва
вимо діяльність клубу.
Дещо утруднює роботу і
той факт, що люди з різ
них будівельних управлінь
мешкають з різних . міс
цях: по мірі заселення.
Важко
проконтролювати.

культурного дозвілля мо
лоді з гуртожитку.
М. П. Мохонько: Насам
перед, про це мають по
дбати в комітеті комсомо
лу. І випустити стіннівку,
і наочну агітацію підготу
вати.
А. О. Кошелєва: Мабуть,
непогано було б завести у
багатотиражці відповідну
рубрику по гуртожитках,
де б постійно висвітлюва
лися питання
виховання
в гуртожитку, пропагував
ся передовий доезід, гост
ро висміювалися порушни
ки правопорядку.
А. Чернявськии: У мате
ріалах рейду нас не кри
тикували за побутові умо
ви, більше висловлено пре
тензій з приводу пору
шень громадського право
порядку. Комітет
комсо
молу після виступу газети
склав список порушників
правопорядку і тих, хто
вживає спиртне. У день
заробітної плати
комітет
комсомолу спільно з «Ком
сомольським
прожекто
ром» провели рейд. Побу
вали увечері в гуртожитку
по
вул.
Луначарського.
Зробили
і
фотографії.
Встановили вітрини
«КП»
і в гуртожитку, щоб вину
ватці і їх сусіди, знайомі
могли
бачити
наслідки
рейду «Комсомольського
прожектора».
Матеріали
рейду обговорювалися - і
на комісії по трудовій ди
сципліні, яка проводиться
з участю генерального ди
ректора. Вирішено подіб
ні
перевірки проводити
частіше, оскільки є части
на молоді, що зловживає
спиртним. Наприклад, Мосійчук Ілля з 70-ї кімнати
(працює в механоскладаль
ному цеху № 24) був за
триманий 28 березня при
спробі пронести в цех дві
пляшки вина і дві — само-

сомолу подбає про його
поширення. Але хотів би
порушити і таке питання:
на підприєл\ствах міста на
ставництво ще знаходиться
не на належному рівні. На
жаль, наставники відпові
дають за свого підопічно
го лише на виробництві,
мало
цікавляться
його
особистим життям, погано
орієнтуються, що робить
підліток за дверима завод
ської прохідної. Зараз ко
мітет комсомолу виробни
чого об’єднання по сівал
ках «Червона зірка» спіль
но з профкомом прово
дять комплексну перевір
ку фактичного стану справ.
На цей місяць заплановано
провести загальні
збори,
де в урочистій обстановці
офіційно закріпити настав
ників за їх підопічними.
Думаю, якісний підхід до
наставництва дасть поміт
ний результат. Цей доезід
можна запозичити й іншим.

М. П.

Мохонько:

Моя

пропозиція — за кожним
гуртожитком
закріпити
працівників міліції. А коли
буде заслуховуватись ро
бота когось
конкретно,
щоб були
присутні всі
дільничні інспектори. Га
даю, міськком комсомолу
повинен зобов’язати КОМ
СОМОЛЬСЬКІ організації рай
відділів внутрішніх справ
пожвавити роботу.
Давайте в жовтні спільно
з редакцією проведемо
повторний рейд по цих
гуртожитках і порівняємо,
як змінилося становище.
Є. С. Маркін: Пропоную
проводити рейди-перевірки один в одного, адже со
ромно буде перед сторон
німи людьми, а спразі бу
де на користь. Міськком
ЛКСМУ хай координує на
ші дії.

Розмову записаз
3. АФДНАСІЄНКО.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Отже, з нашої СЬОГОДНІШНЬОЇ рОЗмови можна зробити висновок, щ0 кожиому з учаспиків згадані проблеми небайдужі. Є непідробне бажапня вести боротьбу з нудьгою, иияцтвом,
ІІИицт
бешкетом,
хуліганством... Інколи нього вистачає , щоб вершити
великі Діла, і навпаки, ~ без
без бажання
бажання дрібний
дрібніші не
•X "’“' * г.УДСМ0 аіадіватися, ЩО за словам............
І поппіі
л
Газета ж Триматиме це питання на копт.
1 ‘ ’ яґ''' ,І,а,ІОВ”’ читачі, у вашому колективі, гуртоУ. УДИНКОВІ. і обіть життя змістовним, не мирі
ться з порушеннями правопорядку.

квітня 1985 року

— «Молодий

комунар»

З стор.

З випуску «Перспектива»

МАТЕМАТИКА
ПОТРІБНА ВСІМ

«ПЕРСПЕКТИВИ»

6 років у нашому учили
щі викладає математику
Євгенія Петрівна Радійська. Високий професійний
рівень, постійне відчуття
нового і
впровадження
його в практику, вдоско
налення методів ведення
уроку допомагає педагогу
з року в рік дана ги своїм

★ Випускник
Знам'янського СПТУ № 12 В. В.
МАКАРЕНКО від усієї ду
ші дякує викладачеві учи

лища Якову Сергійовичу
Гончаренку, який передає
дЛ^^гато вміння і майстер^^іості своїм вихованцям у

водінні електровозів. Про
це він написав у листі до
редакції.

воградського СПТУ № 6,
де майстром Григорій Ти-

Після занять хлопці зай
маються спортом — особ
ливо тут в пошані бокс.
А ще вони поспішають у

г/ртки художньої самоді
яльності, виробничі
май^стериі, де хочеться дови
конати якусь хитромудру
деталь...

«Спасибі вам, викладачі,
рідні старі стіни СПТУ

№ 6. Ви допомогли мені
освоїти спеціальність, ви
ховали в мені немало люд
ських позитивних якостей.
Низько вклоняюсь
це».

вам за

Так тепло розповів про
згадане профтехучилище
його випускник 1983 року,
нині працівник- комбінату
«Кіровоградважбуд»
толій МОКРЯК.

Ана

★ Про велику дружбу уч
нів Гайворонського СПТУ
№ 35 із спортом нас пові
домив заступник директо
ра з навчально-виховної
роботи училища Ф. А. МАТ1ЄНКО.
Відділ шкільної і сту
дентської молоді.

Г. РИЖАК,
вихователька Голоаанівського СПТУ'№ 38.

У «ШАЛМАН» ПО ЛИМОНАД

рювальній майстерні Кіро

аудиторії Леоніда Йосипо
вича Бродського — конт
рольна робота з креслен
ий.

Євгенія Петрівна облад
нала чудовий кабінет ма
тематики. Є в ньому й
стенд «Юний математик».
Про високий рівень фа
хової і педагогічної квалі
фікації викладача свідчить
і той факт, що більшість її
вихованців мають глибокі
і грунтовні знання, які
обов’язково їм знадоб,
литься у майбутньому.

ЛИСТ ПОКЛИКАВ У ДОР ОГУ

★ О дев’ятій ранку в зва

мофійович Бурдильний, чу.
ТЙ стукіт молотків, працю
йте
верстати — йдуть
практичні
заняття.
А в

вихованцям міцні знання
з математики. Так, в груд
ні 1984 року в Новгородці
проходила
математична
олімпіада серед учнів дру
гих курсів профтехучилищ.
Від нашою училища їзди
ли Зїна Панченко і Таня
Годованець. Відрадно, що
Зіпа посіла там друге міс
це. До речі, дівчина вві
йшла в збірну обласну
команду учасників респуб
ліканської олімпіади, яка
проходитиме в Тернополі.

На знімку: відмінниця навчання, другокурсни
ця Кіровоградського СПТУ Ні 14 Світлана ЛЯЛІНА ус
пішно оволодіває професією швачки верхнього одягу.
Фото В. ГРИБА.

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

Є ТАКА МОДА?називався лист Олени Іва
нівни («Перспектива» за
18 грудня 1984 р.), де
йшлося про те, що її доч
ка — учениця ПТУ — по
чала палити. Маїи у від
чаї. Як переконати Ольгу,
що вона цим дуже шкодить
своєму здоров’ю, як зро
бити, щцб та полишила та
ку погану звичку?
Своїми думками з при
воду цього діляться наші
читачі.
*
*
*
Я теж вчуся в профтех
училищі. і те>к майже всі
дівчата у нас палять. Спро.
бувала було і я. Не сподо
балося страшенно. Потім
звикла. А десь через місяць якось мимоволі зробила висновок: палю лише
«за компанії». ЗадоволспIIя ж — нуль.
Потрохи почала уникати
цих «перекурів», а згодом
зовсім перестала дивитися
на цигарки.
І дуже рада: значить іще
маю силу волі.
Ольга ЮРЧЕНКО.

*
*
*
Я вже давно бабуся. А
молодість моя пройшла на
фронтах Великої Вітчиз

няної — була санінструк
тором. Мені у 1941-му виповнилося 19 років. Скіль
ки горя, скільки смертей,
сліз, печалі побачила.
Коли загинула моя най
краща подруга, дуже пе
реживала і вперше запа
лила...
З тих пір палю все жит
тя. Думаєте, мої домашні
одобрюють цс, думаєте,
здоров’я у мене хороше?
Де там! Та п сама не раз
поривалася
відмовитися
від тютюну. Не виходить.
Щодо молоді, яка захоп
люється курінням, скажу:
мені здається, ніяка це не
"мода, просто прагнення
якимось чином бути помі
ченим у своєму товари
стві. Хіба крім кілечка ди
му, вії, дівчата, більше ні
чим не можете привернути
увагу оточуючих. Гіаліті—
далеко по стійкий «автори
тет». 1 як напівжарт про
цитую слова своєї 20-річної онуки: «Палити давно
ознака нссучаспості. Цс
можуть практично всі. А от
спробі й-но НЕ палити!».
3. КЛИМОВА,
ветеран війни. •

«Уже другий рік я працюю майстром виробничого
навчання Інгульського СПТУ № 34 і стільки ж — сек
ретарем комсомольської організації училища. Наш за
клад готує трактористів-машиністів широкого профі
лю. Вчаться тут 15 —17-річні хлопці і дівчата. І хоча
вони вже не маленькі, звичайно ж, їм хочеться при
дбати щось солодке у магазині, кафе чи їдальні.
Все це в Інгульсьному можна купити лише з продо
вольчій крамниці або в місцевому кафе, яке тут нази
вають «шалман». А зазирають сюди люди дуже різні,
і певна річ, не лише побачитися один з одним. Все це
є тим негативним фоном, що так негативно впливає на
профілактику по боротьбі з алкоголізмом, що ведеться
в СПТУ.
Дирекція училища не раз піднімала питання про ор
ганізацію при нашій їдальні буфета перед керівника
ми відповідних організацій. Навіть вже завезено об
ладнання, але на цьому справа зупинилася.
Прошу тебе, редакція, допомогти нам у вирішенні
цього уже «вирішеного» питання.

Андрій ВОРОНИН».
’*
л
*
Погодьтеся, зміст напи
саного насторожує, адже
профілактичні заходи
по
боротьбі з алкоголізмом,
що проводяться в учили
щі, не дають бажаного
ефекту. Насамперед, я зу
стрілася з головою Устинівської райспоживспілки
А. Г. Снісаренком. Він був
дещо здивований.
— Не розумію, про що
мова йде взагалі? Не так
давно я мав роз/лову із
тов.
Медведсвим — ди
ректором
Інгульського
СПТУ. Домовилися: наше
обладнання, товар, праців
ник, що працюватиме в
буфеті. За ними ж місце
відведене під торговельну
точку, з усіма вимогами,
які того потребують. Та
що там казати: поїдете,
самі побатиче.
І ось я в Інгульському.
Розмовляю з В. В. Шапошниковим, заступником
директора ПТУ по
на
вчально-виробничій робо

ті, вже знайомим читачем
Андрієм Вороніним, уче
ницею Надією Іванченко.
Всі вони захоплено
роз
повідали про свій навчаль
ний заклад. Згадували й
історію його виникнення,
з гордістю вели мову про
своїх
випускників, котрі
тепер шановані у госпо
дарствах
механізатори,
трактористи, комбайнери...
— Ну, а як же справи з
буфетом? — запитую.
— Ідемте, ми все пока
жемо.
Так, у коридорі перед
входом у їдальню біля вік
на стояло щось таке на
зразок великого холодиль
ника. Чому «на зразок»?
Бо видно, що нікого те
щось не цікавить не один
місяць, тому вигляд у цієї,
певно ж, недешевої речі,
далеко не товарний.
— Що ж не вистачає
для того, щоб цей заку
ток перетворився у бу
фет?
— Підсобну кімнату тре

ба дооблад.-.а’. и, металеву
сітку поставити, ну і вза
галі, надати цьому місцю
більш-менш
естетичного
вигляду, — почула у від
повідь.
І всі ці роботи адмі
ністрація сподівається ви
конати силами райспожизспілки. Дивна річ. 8 учи
лищі навчається одна мо
лодь, якій треба тільки
«підкинути»
ідею типу:
«Ану, хлопці, візьмемося,
щоб солодка газвода і цу
керки у нас в училищ:
продавалися». Впевнена, за
кілька вихідних днів ого
ряджувальні роботи були
б виконані.
Ніби асе гак просто, а в
ПТУ зробили з цього не
малу проблему.
Не могла я не ві дві да ти
і вже згаданого селищно
го кафе. Жаль тільки, що
довелося постояти лише
перед зачиненими двери,
ма — була обідня перер
ва. Але, судячи по тих
кількох не ЗОВСІМ твере
зих дядечках, що стояли з
надії швидко
потрапити
всередину кафе, тут аж
ніяк не повинні збиратися
учні ПТУ.

Вихід? Варто лише сер
йозно взятися за діло за
цікавленим у цьому лю
дям. Тоді в «шалман» по
лимонад ніхто з петеушників не побіжить.
Т. КУДРЯ,
спецкор «Молодого
комунара».
Устинівський район.

*

Ці збори в Кіровоград
ському медичному учи• лищі імені Є. І. Мухіна
були особливими. Більше
п’ятисот учнів та викла
дачів зібралися на них.
І питання, що стояло на
порядку денному: «Про
проступки учнів IV курсу
2-ф групи Віктора Решетилова та Павла Мартиненка» — хвилювало всіх.
Що ж трапилося? З ін
формацією виступив ди
ректор училища П. В. Колечкін.
26 жовтня 1984
року
класний керівник IV кур
су 2-ф групи Л. С. Гуріна
проводила
заняття
в
аудиторії № 4. Раптом
вона почула з вестибюлю
пісеньки ідейно
небез
печного змісту. На деше
веньку музикальну осно
ву було покладено текст,
в якому
неправильно
трактувалася наша ра
дянська дійсність: кримі
нальні злочинці, що від
бували справедливе по
карання, видавалися бор
цями за політичні права,
зводилися
наклепи на
Радянський уряд, умови
життя
в нашій країні
трактувались
ніби не
стерпними і горе-співаки
закликали виїздити
за
кордон.
Л. С. Гур іна вийшла з
аудиторії і побачила кіль
кох учнів (серед них і
П. Мартиненка), які про-

слуховували записи. Маг
нітофон був захований у
голубу полотняну сумку.
Через кілька хвилин піс
ля того, як Л. С. Гуріна
віднесла магнітофон до
кабінету завідуючої медсестерським відділенням
В. П. Косенко, туди при
йшов Віктор Решетилов
і сказав, що сумка його,
почав вимагати, а потім
силою забрав касети.
Пізніше
він поясню
вав, що магнітофон узяв
у подруги, а касету ку
пив у незнайомого хлоп
ця на критому ринку. До
училища приніс ніби для
того, щоб на касету за
писати іншу музику і та
ким чином стерти попе
редні записи. Викинути
касету він не міг: шкода
було плівки.
Погодьтеся, що докази
зовсім непереконливі. Чи
став би хтось із вас купу
вати річ, не роздивив
шись її як слід? Це ж
«кіт у мішку». Мабуть,
вам було б мало того, що
її пропонує молодик ро
ків 20—25 в джинсах зе
леній куртці і кросовках
фірми «Пума-2»?
Тож,
очевидно, що перед ку
півлею 8. Решетилов прослуховував
записи
і,
зрештою,
був
більшменш близько знайомий
з «продавцем». Дивним
видається і гой факт що
людина, котра не мала

чим відтворювати звук
(можна припустити, що
це робилося з перспек
тивою) пішла на ринок
купувати касету із хтозна
якими
записами,
щоб
потім записати на неї ін
шу музику.
Основна ж вина В. Решетилова полягає в тому,
що він не тільки сам
прослуховував ці записи
з гуртоягитку, в училищі,
але й давав прослухову-

вати іншим, тобто свідо
мо чи ні, але буз но
сієм ворожої нам ідеоло
гії.

Багато питань було ад
ресовано
на зборах і
Павлові
Мартиненку,
який прослуховував записи. Він зізнався, що
знав про шкідливість подібної музики/однак не
надавав цьому значення.
Були тут й інші дійо
ві особи
— Геннадій
Пономаренко,
Анатолій
Швець, Володимир Бреж
нєв. Прямого відношення
до справи вони не мають.
Однак вони слухали ці

пісні і не спромоглися за
побігти поширенню вуль
гарщини й антирадянщи

ни. Дехто з них навіть
зізнається, що це їм до
вподоби. Тому, бачте, що
а «п'яних оргіях є своя
краса, музичне оформлення».

Давайте
ра
зом попробує
мо
осмислити
наведені
фак
ти. Група моло
дих людей прослуховує
су
спільно шкідли
ві
пісеньки,
певною мірою
пропагує їх і в
цей же час не
придає
цьому
:ерйозного значення. Що це?
Політична близорукість
чи
просто суспіль
на
пасивність?
Щодо останньо
го, можна з пев
ністю сказати—наша па
сивність завжди є грунтом
для активної дії ворожої
пропаганди.
Буржуазні
ідеологи намагаються ви
користовувати усі засо
би впливу і надають кож
ному з них великого зна
чення. Адже, якщо люди
спокійно сприймають той
факт, що ворожа пропа
ганда проникає до нас.
хоч вони й не підтриму
ють її відкрито, то все
одно своїми ДІЯМИ вони
свідчать, що не запере
чують проти цього
Тому, хто читав ооман
Юліана Семенова «Сім
надцять миттєвостей вес
ни», мабуть, не важко
пригадати розмову рези.
дента управління стране.

гічних
служб США
Європі Аллена Даллеса
з одним представником
великого бізнесу. Тоді
Даллес сказав, щоб відповісти на питання про
перспективи
розвитку
взаємовідносин між краї
нами Європи, йому необ
хідно вивчити фінанси,
нові постановки в теат
рах, анекдоти, що побу
тують у країнах... Мабуть,
не іреба переконувати в
і ому що вивчення анек.
дотів і подібної продук
ції потрібно було амери
канському резиденюв не
для того щоб посміяти
ся — він робив відповід
ні висновки про насгрої
певної частини населен
ня тої чи іншої країни.

Щодо конкретного ви
падку, то Віктор Решетилоз купив касету з піс
нями, де висловлюються
думки, які дискредиту
ють
радянське право
суддя. Отже, воно його
чимось не влаштовує. Чи
не тому, що, враховуючи
його вік, домашні обста
вини, обласний суд свого
часу все-таки поблажли
во поставився до його
власної долі? Людині да
ли можливість виправи
тися, стати на правиль
ний шлях. Певно, що в
буржуазному суспільстві
на ці речі подивилися б
по-іншому. Багато з тих,
хто виїхав із Радянсько
го Союзу, у своїх заявах
досить-таки
колоритно
описують, як вони поми
лялися, думаючи, що рі
вень життя радянських
людей
значно нижчий
від рівня життя в США,
Англії, Франції і т. д.

Однак, у цій історії є і
позитивний момент. Він
полягає в тому, що учні і
викладачі
медучилища
дали правильну оцінку
викладеним вище фак
там. Думається, що прин
ципова розмова в колек
тиві матиме відповідний
вплив і на тих, чию пове
дінку розглядали, і для
тих, хто міг потрапити під
подібний вплив. На світ
треба дивитися відкрити
ми очима. 1 завдання на
ше полягає в тому, щоб
знімати полуду, розрива
ти павутиння буржуазно’
пропаганди.
В. ПОНОМАРЕННО.

4 стор.

«Молодий

«ЖА»«ТШ>ЇІЕДО»-2:0
Незадовго до початку
три. як завжди, відбулося
спортивне свято, присвяче
не
початку футбольних
матчів на стадіоні СК
«Зірка». Перед дванадцять
ма тисячами глядачів про
йшли представники спор
тивних товариств.

1 ось почався матч. У скла
ді гравців нашої команди
було багато молодих фут
болістів. Завдяки швидким і
технічним діям Сергія Дактіонова та Ігоря Мартниснка кіровоградці на 24-й
хвилині новели в рахунку.
Стадрся це так. С. Лактіо.
нов стрімко пройшов но
правому флангу і навкуїв
м'яч у район 11-метрової
позначки.
Набігаючий
1. Мартиненко у падінні
головою • вколотив» м’яч у
ворота. 1:0 — так закін
чився перший тайм.
Друга половина гри про
йшла приблизно н рівній
боротьбі. Це й зрозуміло:
запоріжці, прагнучи віді
гратися, кинули в атаку
великі сили. Та якихось
надто небезпечних момен
тів гості так і не створили.
Навпаки, наші футболісти
. мали кілька нагод вразити

комунар»

ворога гостей у кошрега.
ках, але завершальним
ударам бракувало точності.
1 все гаки глядачі поба
чили ще один м’яч'у воро
тах гостей. Це Михайло
Калпга, який вийшов на
заміну, .майстерним ударом
зі штрафного закріпив ус
піх своєї команди. Отже,
2:0 на користь - Зіркі!».
«Зірка» виступала в та
кому складі: Б. Філатов,
B. Самофалов (М. Калита),
О. Коробко (К. Мельни
ков), О. Рябоконь, С. Улнцький, В. Димов, М. Ла
тиш, Л. Федоров, І. Мар
тиненко (Е. Денисенко),
C. Лактіонов (С. Казаков),
С. Ралючепко.
Наступний тур — і 1 квіт
ня. В цей день «Зірка»
прийматиме на своєму полі
команду «Металург» із
Дніпррдзержтінська.
А. ШПАК.

И’З квітня 1985 року

КІРОВОГРАДЩИНИі
Візьміть участь у корпусів,
терміново
будівництві корпусів потрібні
робітники
піонерського табору найрізноматніших бу
«Артек», котрий зна дівельних
спеціаль
ходиться в місті Гур- ностей.
зуфі Кримської об
Юнаки та дівчата,
ласті.
Комсомольсько-мо які бажають працю
лодіжному будівель вати на будівництві
но-монтажному
уп піонерського табору
равлінню № 32, трес будуть направлені 20ту «Ялтамістжилбуд», 25 квітня цього року
яке веде будівництво в числі республікан

ського комсомольсь
ко-молодіжного заго
ну.
Більш
докладнішу
інформацію ви зм.<||
жетє отримати в ксЯ
йому міськкомі, рай
комі
комсомолу, а
також в республікан
ському штабі, який
знаходиться в облас
ному комітеті комсо
молу.

V

Йде
Еесна. І все
більше роботи у ва
шому садку, на при
садибній
ділянці...
Необхідні садово-го
родні
інструменти
й
сільськогосподар
ський інвентар, міне
ральні добрива й за
соби захисту рослин
від шкідників та хво
роб можна придбати
в магазинах «Госпо
дарчі товари» спо
живчої кооперації.
Під час гри.

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

ПРОБА ПЕРА------------------- ;------

РОБІТНИЧИЙ
МУЗЕЙ
Далеко за межами райо
ну відомий музей бойової
та трудової слави Зиам’яиіЬнСГО ЛОКОМОТИВНОГО депо
Одеської залізниці. Сгвореї;пн в 1983 році з ініціа
тиви ветеранів війни і пра
ці, му,ей за короткий час.
всгнг завоювати любов і
пошану людей. Тут зібрано
багато цікавих експонатів,
що .розповідають про роз
виток залізничного транс
порту — фотографії, маке,
ти, інвентар часів перших
паровозів.
Численні експонати роз
повідають про ветеранів
локомотивного депо. Окре
мі стенди присвячені трудо
вим династіям. Зулипимося перед одним із них. Ко
лись прийшов на залізницю
Гит Андрійович Удод, по
чав працювати помічником
машиніста
бронепоїзда.
Минув час, і зараз майст
ром електроцеху працює
вже йото онук. Розповідає
ться тут і про династію
Лисчуріпіковпх.
У депо
трудиться вже четверте по
коління цієї династії. Робота ради музею не обме
жується лише збором екс
понатів. Екскурсії, посвя
чення в молоді робітники,
зустрічі .з ветеранами пра
ці — цікаві і корисні фор
ми роботи Знам’янського
музею. Гортаю сторінки
кліп и відгуків. Відвідувачі
ВИСЛОВЛЮЮТЬ

СВОЮ

ВДЯЧ

НІСТЬ організаторам цікавої
справи — літопису слав
них трудових і бойових
традицій залізничників.
Г. ХАРИТОНОВ,
м. Знам янка.

Валерій Чалий наро
дився 1952 року і виріс у
Долииськін. Закінчив Кі
ровоградський
інститут

сілі.ськогоснодарськ ого
машинобудування.. Пра
цював інженером, налад
чиком на різних підпри
ємствах. Нині — інженер
Долинського
комбінату
хлібопродуктів.
Вірші друкував у ра
йонній газеті і «Молодо
му комунарі».
Член літературної сту
дії «Струмок» при долинській районній газеті
«Шляхом Ілліча».

Валерій ЧАЛИЙ*

Доброта
Тупотять маленькі босі п ятки,
На ряднині — слід бід ніжок мокрих.
— Тату, подивись, це кошенятко
На дощі під тино/л нашим мокло.
Потіснивши плюшевих ведмедіе,
Підстеляє платтячко стареньке,
Молоко несе йому із медом:
— Мабуть, простудилося, бідненьке,
Донька кошеня до себе тулить,
В оченятах — радість непідробна.
Вперше у житті вона відчула
Як приємно сильним буть і добрим.

Новорічне
Йдуть роки — а душа молодіє,
Радо кожну зорю зустріче.
Новий рік — це нові надії,
Новий рік — це стара печаль.
Я надіюсь — нові дерева
Для онуків посадим /ли.
І серця у той день травневий
Сорок раз відрахують мир.
Я надіюсь, що буде сонце,
А не -ядер вогневий смерч.
Що до неньки в сліпе віконце
У цей рік не постука смерть.
Я надіюсь, що щедра нива,
За турботи віддасть сповна.
Буде наша зоря щаслива,
Буде наша мета ясна.

■мвтшвмвпяамяткмягаянматавет

Редактор

«Молодей коммунар» —

- Для захисту
рослин від
шкідників і хвороб
— мідний та залізний
купорос,
антихлорозин, сірка, хлорофос,
хлорокис міді та ін
ші ефективні засоби.
Докладні інструкції
щодо
* застосування
мінеральних добриє і
засобів захисту рос
лин подаються на упа
ковці.
Ласкаво
просимо
до ллагазинів «Госпо
дарчі товари»
спо
живчої кооперації?
Укоопторгреклама.

Для обробітку
грунту,
садіння рослин
і догляду
за ними
широко
представле
но лопати
копальні,
совкові й універсаль
ні;
лопатки-грабельки, совки та вилки
для вирощування роз
сади, садіння городи
ни; розпушувачі, які
мають по
декілька
зубців; ручні культи
ватори, що застосо
вуються не тільки для
розпушування грунту,
а й для перемішуван
ня з
ним добрив;
ручні борони; сапи.
Є механічні насосі-:
та шланги різної дов
жини для зрошування
ділянок; обприскува
чі й гідропульти, що
застосовуються
для
хімічної боротьби з
шкідниками й хворо
бами рослин.
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фос, хлористий калій,
амофос, туксЕІ сумі
ші, карбамід, сульфат
амонію,
нітрофоска
та інші
мінеральні^
добрива, що заст<Л
совуються на есіх е?идах грунтів.

Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

орган Кирсеограденог о

На украинском язике.

Крім того, вам за
пропонують візки
й
тачки; вила (садовогородні для скопуван
ня ділянок, а також
три- й чотири ріжко
ві для перенесення та
навантаження соломи,
сіна, органічних доб
рив
тощо);
граблі;
серпи; коси; молотки
косовідбійні з бабка
ми; мантачки, бруски
для заточування кіс,
сап та іншого інстру/ленту; залізні ланцю
Для догляду
ги різного призначен
за садом
ня; парникові покрит
в продажу є, зокре тя та каркасні тепли
ма, ножівки з серпо ці.
видним і прямим по
Для удобрення
лотном
(складені,
ділянки,
штангові та спеціаль
підживлення
рослин
ні для зрізування ви
ноградної лози); дра на різних стадіях їх
бини висотою від З розвитку продаються
до 5 ллетрів; секато суперфосфат, нітрори; ножі для щеп
лення; садові ножі й
ножиці; сучкорізи та
ін.
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