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А. ВАСИЛЕНКО, 
секретар обкому ЛКСМУ,

Представники радянської громадськості зустріли
ся 29 серпня з визначною американською громадсь
кою діячкою, членом ЦК Компартії СШЛ А. Девіс,

ХТАРС),

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ІІа пленумі з промовою виступив тепло зу
стрінутий присутніми Генеральний секретар 
Центрального Комітету КПРС товариш Л. 1. 
Брежнєв. .: -

Пленум заслухав доповідь першого секрета
ря крайкому партії тов. О. В. Георгіева.

Відзвеніло радістю піонерське літо. Скільки 
захоплюючих розповідей приготували про ньо
го школярі. Ось, наприклад, піонери Оля 
ПОДУНАК, сестри Іра та Марина ГРИГО
РЯН, Регіиа ЗОЛОТАРЬОВА, Жснп ТЕРЕ
ЩЕНКО та Інна БІРІОК під час канікул від-

будь-яку школу 
контакт з техні- 

обладнані найно- 
ї, авго- 

кабінети, наочні посібни- 
ще подекуди навчання 
в старих приміщеннях, 

останні роки весь час збільшу- 
новозбудованих про-

У Барнаулі відбувся розширений пленум 
Алтайського крайкому КПРС. Пленум обгово
рив завдання крайової партійної організації 
по успішному виконанню народногосподарсь
кого плану 1972 року. В центрі уваги учас
ників були питання проведення збирання вро
жаю, заготівель зерна та інших продуктів 
сільського господарства.

складний, вік вимагає пс лише великих 
знань, знань дитячої психології, характе
ру, тут потрібно стільки терпіння, тепло
ти, уваги. Вчительська робота клопітка,’ 
турботлива, але завжди вчителю людська 
подяка. В перший вересневий день хвилю
ються не лише першокласники, а й вчите
лі. 1 ті, хто починає свій 25-й рік в школі, 
І ті, хто вперше говорить; «Добрий день, 
діти».

А у нашій області молодих вчите
лів, випускників вузів цього року по* 
над 300 чоловік.

Освітяни Кіровсградщини мають 
чималі успіхи в розвитку педагогічної 
освіти. Активно допомагають педа
гогам піонери, комсомольці. Наші 
успіхи знайшли відображення в по« 
станові ЦК ВЛКСМ «Про роль піо
нерських та комсомольських органі
зацій шкіл Кіровоградської області в 
боротьбі за глибокі і міцні знання». 
Все це викликає природну гордість, 
але й зобов’язує не зупинятися на 
досягнутому. Треба, щоб кожен 
учень, студент, сідаючи зз парту, 
неодмінно пам’ятав про свій високий 
обов’язок.

День освіти. З новим портфелем 
крокус до школи учень, поспішає в 
аудиторії студент, ввечері, після ро
бочого дня сідає за книгу токар, бу
дівельник, заповнюються бібліотеки, 
читальні зали... Людина вчиться.

Найблагородніша і найвища ціль 
людська, яка веде її до висот —- 
прагнення розширювати горизонти 
незвіданого.дзвоником стає до 

веде дітей у світ ще 
став сам для них 
Виховання — процес

Анджела Девіс у Москві
В Москву прибула визначна американська гро

мадська діячка, член ЦК Компартії СШ/\ Анджела 
Девіс.

На Шереметьєвському аеродромі гостю від Імені 
радянських людей сердечно привітала член ЦК 
КПРС, голова Комітету радянських жінок В. В.ІИ- 
колаєва-Ісрешкова. Протягом двадцяти місяців ра
дянські^ люди з великим хвилюванням стежили за 
твоєю боротьбою, Анджело, сказала вона. Кампанія 
за тиоє звільнення стала в нашій країні справді все
народною. Сьогодні, зустрічаючи тебе на радянській 
землі, ми говоримо: Ласкаво просимо, наш дорогий 
друже!

Виступаючи з словом-вїдповїддю, Анджела Де
віс передала привіт комуністам Радянського Сою
зу, радянським людям від усіх борців за громадян
ські права, від робітничого класу і Компартії США,

почивали в піонерському таборі «Червоні ві
трила». Останній раз затріпотів на щоглі пра
пор, — до побачення, піонерське літо, здра
стуй, школо!

їй СЕ ЦЕ свідчення повсякденного 
батьківського піклування партії і 

народу про тих, хто вчиться. В Поста
нові ЦК КПРС і Р^ди Міністрів СРСР 
«Про завершення переходу до за
гальної середньої освіти молоді І 
дальший розвиток загальноосвітньої 
школип, яка стала орієнтиром у 
справі дальшого зближення школи 
з життям, теорії — з практикою.

В здобутті середньої освіти важли-

«Повертайся з п’ятірками», — бажає Оленка Єгорова сво 
ему братові Альоші. А р нього сьогодні радісний настрій — 
він уже першокласник... Фото В. Ковпака.

ве місце займає Еечірья школа. В 
цьому році значно збільшиться кіль
кість тих, хто працює і вчиться. Пер
шого вересня в області за парти ся
дуть понад тридцять тисяч трудівни
ків заводів, фабрик, колгоспних ла
нів.

Школа... Клас... Вчителі... Шкільні 
роки залишають глибокий слід у 
людському житті. ’

І як в цей день обійти увагою тих, хто 
Є року в рік з першим

вчительського столу,
не пізнаний, 
життєвим прикладом.

СЬ І ЗНОВУ на календарі вере- 
сень. Вся країна в цей день сідає 

за парту. Чи то шкільну, чи інститут
ську. І це справді саме так. Вся кра
їна. Бо кількість тих, хто навчається у 
нас, в СРСР, незрівняна. І з кожним 
роком ця кількість збільшується. Тож 
вересень — це свято усіх. Всенарод
не свято — День освіти.

Сьогодні зранку на вулицях з’явиться 
особлива категорія допитливих молодих 
людей, _ об’єднала усвідомленням своєї 
спільної високої мети — долати круті під
йоми науки. Нескіпчекнм потоком поллю
ться вони в шкільні класи, профтехучили
ща, технікуми, інститутські аудиторії.

Сьогодні понад 19 тисяч таких ма
леньких першовідкривачів Країни 
знань сяде за 
парти лише в 
нашій області.
В наш чзс як ні
коли зростає 
роль школи. З 
кожним роком 
удосконалю є - 
ться учбова 
програма, ство
рюються всі
умови для ус
пішного на
вчання. Зайдіть 
— все міцнішає 
кою, наукою: тут 
вішими приладами лабораторі 
матизовані 
ки. Звичайно, 
проводиться 
але в 
ється кількість 
сторих шкіл. І цього року за рахунок 
колгоспів, радгоспів, організацій стає 
до ладу 16 нових шкіл на 5954 місць, 
В стадії закінчення будівництва ще 
14 шкіл на 4680 місць. Бони будуть 
готові до наступного вересня.

<0 ОБКОМУ АКСНУ

Ж ЯВ
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РЕЙД «МІХ»
колгоспники подбали, щоб 
жодна зернина не зникла 
в норах шкідників. Госпо
диня колгоспних складів 
Євгенія Марии на пашо 
захоплення чисто підмете-

ЗБЕРЕЖЕННЯ
В КОМОРАХ

ДЕНЬ ВІДХОДИТЬ. Коли незвично стихає шкіль
не подвір’я, ми, вожаті, закриваємо піліерську 

кімнату, де щоденно вирує галасливе, радісне піо
нерське життя.

Різними дорогами прямують людські долі. Моя 
дороіа привела мене до порога школи. 1 тепер поруч 
мене ніби два світи. З одного боку дорослі, з іншо
го — діти. Мені здається, що ми, вожаті, теж народ 
особливий. Весь час з дітьми — і в тебе назавжди 
залишається свіжітість і безпосередність відчуттів, 
вчишся дивитися на світ 
чистими захопленими очи
ма підлітків, — і даруєш 
їм розуміння справжнього 
щастя.

Так уже здебільшого © ГОВОРЯТЬ ПІОНЕРСЬКІ 
трапляється, що вожатими
стають не тоді, коли закінчуєш школу. Це єдина 
«професія», яку починаєш пізнавати, сам того не ві
даючи, ще з того часу, коли тобі пов’яжуть черво
ний галстук. Так було і зі мною. Десять років то
му я стала ліонеркою. І з іпх пір ніколи не 
розставалася з червоним галстуком, з традиціями і 
законами Країни піонерії.
• Вже комсомолкою я стала загоновою вожатою...

Протягом трьох років разом з піонера ми загону 
імені О. Матросова СШ № б розділяла радості і тур
боти їхні.

А -потім, коли постало питання — куди йти, не

вагаючись згодилась працювати вожатою. Чомусь 
навіть трохи боязко було розлучатися з діїьми, $ 
своїм піонерським життям, яке стало для мене 
справді близьким єдиним.

І ось вже три роки працюю старшою піонер-зожа- 
тою СШ № 14. І ніскільки не шкодую, обравши з 
житті такий штях. Мене притягують дитячі серця. 
Кожен день наповнюється новими подіями, новим 
хвилюванням. 1 попереду — ініціатор усіх справ — 
вожатий.

І

НА ВСЕ
1Э ОДНІЙ із їдалень ва- 

сів заклик: «Хліб —- 
наше багатствої Бережи 
його не лише в коморі, а 
й на столі!» А\и ж виїхали 
ла токи знам’янських кол
госпів, щоб перевірити, як 
Зберігається збіжжя в за
сіках, чи не втрачається 
воно марно під вітрами та 
дощами, чи готові комори 

• до зими, чи готовий хііб 
до столу?

Треба відразу сказати, 
що цей рейд не виявив 
фактів халатного став
лення до хліба. В кол
госпах імені Шевченка, 
імені XXI з'їзду КПРС та 
«Шлях до комунізму», де 
добувала наша 
колгоспники з 
показували дбайливо при
брані сховища. Там бур
штиновими горами жовті
ло добірне зерно. І 
час жнив, і " '
тонки хліба 
я а продаж 
турбувались 
втрат було 
ше.

Ось колгосп імені Шев
ченка. Тут тік 
тю .механізований. Па ас
фальтові: ний майданчик
в’їжджає самоскид, водій 
натискує па важіль — і 
ще гаряче від комбайно
вої молотарки зерно си
плеться в бункер. Звідти 
підземними транспортера
ми подається на віялки, 
на сортування — і в нага
ти. Тут втрати зерна не 
допускає сама технологія. 
Па жаль, таких, повністю 
механізованих токів у пас 
ще небагато. І тому зви
чайний 
«Шлях 
більш характерний.

Того дня, коли наша 
бригада завітала до гос
подарства, електрична ві
ялка перебирала останній 
кагат гречки. На току бу
ло порожньо. Товарна 
пшешшя — уже в коморі.

; Близько двох тисяч 
тонн її лежали в обладна
ному зерносховищі, де ані 
дош, ані сніг збіжжю не 
загрожують.

' Добре зберігається в за
сіках і 2200 центнерів то
варного ячменю, і 207 
центнерів посівного вівса. 
У складі, де знаходиться 
зерно для насіння — не
приємні пахощі отрутохі
мікатів. Проте, будьте 
певні, ці пахощі ще мен
ше подобаються гризу
нам, Ще перед жнивами

ними, може й митими під
логами комор, відповіла 
здивовано:

— А як же, це ж зерно] 
Отака гордість за свою 

пращо відчувалась і з 
словах колгоспного меха
ніка Станіслава Калюж
ного:

-— Щоб на такому то
ку, та зерно пропадало?— 
перепитав він нас.

Колгоспники ж знають 
ціну своїй прані і критика 
проявів марнотратства 
завжди знаходить в селі 
дружню підтримку. Тому 
іі комітети комсомолу 
Знам’янського району пер
шу увагу приділяють хлі
бові. «Бій безгосподар
ності біля комбайнів та на 
токах!» — цс головне гас
ло, під яким працювали 
штаби колгоспних «Ком
сомольських прожекто
рів».

Під час жнив у господар
ствах району було випу
щено десятки «блискавок», 
проведено багато дійових 
рейдів <КП». До рейдових 
бригад, крім членів штабу, 
залучались спеціалісти 
сільського господарства, 
члени груп народного кон
тролю та 
активісти.

В колгоспі 
з’їзду КПРС, де секрета
рем комсомольської орга
нізації Раїса Велика, бу
ло проведено чотири жнив
ні рейди «КП». Результа
ти кожного висвітлював 
«Прожектор». За два тиж
ні косовиці в колгоспі ви
йшло сім його номерів. 
Роботу цього бонового ор. 
гану планував штаб у 
складі Наталі Доброволь* 
ської, Валентини Білунко 
та Григорія Костенка. Дві
чі на місяць штаб звітував 
перед комітетом комсо
мольської організації.

Рейдова бригада 
«Молодого комунара»: 
В. ІВАНЬКО - сек
ретар комсомольської 
організації колгоспу 
їм. Шевченка. О. ЦИ- 
МА — секретар’комсо
мольської організації 
дистанції цивільних 
споруд Знам’янського 
відділку’ залізниці, 
член обкому комсомо
лу. В. ВЕЛИКИН - 
Інструктор Знам’ян
ського міськкому ком
сомолу. М. ВІДЕН
КО — спецкор «Моло
дого комунара». 
Зпа.м’янський район.

ЖИТТЯ
КОМІСАРИ

Ми — комсомольці. Нам 
доручено виховувати юних 
ленінців на бонових і тру
дових традиціях старшого 
покоління, виховувати май
бутніх трудівників комуні
стичного суспільства.

Ми завжди в оточенні дітлахів. Якщо ти відчу
ваєш, що став для них другом — це найвища ра
дість. Праця наша нелегка. Відповідальна. Тому шо, 
коли згадуєш першу вчительку, обов’язково в спога
дах виринає і вожаїа. І щоденно, коли заходиш 
до себе в піонерську кімнату, живеш в очікуванні 
дзвінка. На перерві двері не зачиняються, ти стаєш 
для них другом, порадником, ти ведеш малепикчх 
громадян до широкої дороги життя...

Л. КОНДРАТІОК. 
старша піонервожата СШ № 14.

м, Олександрія.

комсомольські

імені XXI

до

бригада, 
гордістю

і ПІД 
підгов дні

для посіву та 
колгоспники 

про те, щоб 
якомога мен-

тік колгоспу 
комунізму»

ПОВНІЄ'

Гчп....... .

Ще два місяці тому Сту
дентки Кіровоградською под-, 
інституту імені О. С. Пуш
кіна Валентина БЕЗВЕРХА 
і Катерина ЗАСЛАВЕЦІ» 
готувались до державних ек
заменів, 
дзвоника, 
написані 
сьогодні 
зроблять 
на педагогічній ниві.

Фото Н. ЗУБЧЕНКО.

чекали останнього 
А сьогодні вже 

конспекти уроків, 
молоді вчителі 

свій перший крок

о
До рідної школи 5'чні за

глядали ще напередодні на- 
пчальпого року. І як тут не 
поділятися всіма новинами 
з вчителями, директором, не 
розповісти про все, що ба
чив, пізнав під час літніх 
канікул.

На фото: директор Нов- 
городківської СШ №2. за
служений учитель УРСР 
П. Ф. КОЗУЛЬ розмовляє 
з учнями.

Фото В. КОВПАКА.

СВІДЧЕННЯ
ВЕЛИКОЇ
ТУРБОТИ

□ ВЕЛИКОЮ радістю ми, леда- 
гоги, зустріли Постанову 1ЇК 

КПРС, Рад» Міністрів СРСР і 
ВЦРПС про підвищення з першо
го вересня ставок та посадових 
окладів тим, хто трудиться на 
нпві народної освіти. Це свідчен
ня великої турботи партії і народу 
Про вчителя, вихователя підро"- 
стаючого покоління. Це свідчення 
великої поваги народу до професії 
педагога.

Всі вчителі вашої школи з ве
ликим творчим піднесенням зу
стрічають новий навчальний рік. 
Ми свідомі своєї великої мети, 
відповідальності за доручену нам 
справу. Готові докласти всіх зу
силь, щоб виправдати довір'я пар
тії і народу. Адже йдеться тут 
не лише про достаток: нам особ
ливо дорога тепла батьківська 
турбота про паш труд.

Ще хочеться сказати про наш

колектив. вчителі дружні,
об'єднані єдиною метою, допома
гаємо один одному в роботі. З 
особливою старанністю готувалася 
школа до І вересня. Проведений 
ремонт, чисті — ’
підготовлені 
тощо.

класні приміщення, 
необхідні посібники

вчителька 
лн № 33.

м. Кіровоград.

В. СЕМИХОВА, 
восьмирічної шко-

Ветеран.

Мая К. В1‘О

Діти, іцо означив 
ця цифра?

— Двадцяті Олімпій
ські ігри!

Ьсз слів».

Карпати-72“
• РЯДКИ
З ХАРАКТЕРИСТИКИ

VI ЛЕНИ студентського 
а будівельного загону 
«Карпати-72» з Львівсько
го державного університе
ту ім. І. Франка залишили 
про себе добру згадку в 
Устинівці. Студенти пра

цювали на будівництві кі
нотеатру на 400 місць, ад
міністративного 
райспожив спілки, 
митну, 
заводу 
динку. 
встановилася між «Карпа- 
тами-72»
лоддю.

і коли 
їзду, на 
зібралося чимало жителіз 
Устинівки. Добре слово 
про студентів з Карпат 
сказав перший секретар 
РК ЛКСМУ С. Григорчук. 
Адже вони не лише пра
цьовиті, з перших дні» 
свого перебування в Усти
нівці студенти приступили 
і до виховної роботи се
ред молоді, а також вклю
чилися в спортивне життя 
району Ось рядки з ха
рактеристики, виданої 
«Карпатам-72».

««...Бійцями студентського 
будівельного загону б/по 
організовано 6 концертів 
художньої самодіяльності, 
проведено 8 вечорів від
починку, прочитано біль
ше 20 лекцій на різнома
нітні теми...»

А учні місцевої серед
ньої школи особливо теп
ло прощалися з львів яка
ми. Адже це їх шефи. Во
ни зробили ремонт шкіль
ного приміщення, розби
ли спортмайданчик, бігові 
доріжки. А перед від їз- 
дом подарували школі 
бібліотечку на 100 книг і 
стенд, присаячений 50- 
річчю утворення СРСР.

З серпні студенти про
вели недільник і заробле
ні гроші перерахували у 
Фонд будівництва меморі
алу Ю. Гагаріна.

Всі ці добрі справи зга
дували на урочистому ве
чорі. Д 
командир обласного сту
дентського 
загону Б. Бергельсон вру
чив перехідний Червоний 
прапор загонові за зайня
те перше місце в соціалі
стичному змаганні на 
честь 50-річчя утворення 
СРСР серед будівельник 
загонів області. Бійцям 
було вручено також гра
моти обкому ЛКСМУ та 
грамоти ПМК-134, в якій 
працював загін.

В. РОМАНОВ, 
І комісар обласного бу

дівельного загону.

будинку 
гурто- 

комбікормового 
і житлового бу- 
Міцна дружба

і місцевою мо-

настав день від - 
святковий вечір

не закінчення

будівельчоо
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ВДВІЧІ 
ШВИДШЕ

КОНКУРС
’ БУДІВЕЛЬНИКІВ
У Кіровограді приведено перший 

обласний конкурс серед робітників 
будівельних спеціальностей.

У швидкому темпі розпочали ро
бот муляри. На виконання зав
дання кожній ланці, яка складала
ся з двох чоловік, відводилося 4 
голини. Та більшості ланкам на це 
знадобилося часу вдвічі менше. 
Найшвидше ж зробити це, при 
відмінній якості цегляної кладки, 
вдалося Віктору ПіїносІ та Васи
леві Дуці — мулярам будівельно
го управління «Цнві.іьбуд» комбі
нату «Кірзвоградважбуд». Вони і 
стали переможцями конкурсу. Оби
два нагороджені грамотами обко
му комсомолу та облпрофради, цін
ними подарунками. ВІКТОР Пі- 
ІІ1ОХА СТАВ ВОЛОДАРЕМ ВИМ
ПЕЛА З НАПИСОМ: «КРАЩОМУ 
МОЛОДОМУ .МУЛЯРУ КІРО8О- 
ГРАДЩННИ 1972 РОКУ».

А ось підведспо підсумки кон
курсу штукатурів. ПЕРШЕ МІСЦЕ 
ВИБОРОЛА ЛАНКА ЗНАМЯН- 
СЬКОІ ПЕРЕСУВНОЇ МЕХАНІЗО
ВАНОЇ КОЛОНИ № 133. У СКЛА
ДІ РІКИ ПОЛЯКОВОЙ М01Р1 
ЛЕОНОВОЇ. ЛІДІЇ ЄГОРОВОЇ ТА 
ВІРИ ПіДДУБНОЇ. .

Кращого серед комсомо.тьсько-мо- І 
лодіжних була ланка управління і 
механізації будівництва комбінату 
сКіровоградважбуд». Молодим 
штукатурам цієї лачкн, комсомол- 

*’* нам ГАННІ АМІНДІНПІ, МАРІЇ 
ЩОРБІ, ЛІНІ КОСТЕНКО ТА НА
ДІЇ КУЧЕРЕНКО ВРУЧЕНО ПО
ЧЕСНІ ГРАМОТИ ОБКОМУ КОМ
СОМОЛУ І ПРИСВОЄНО ЗВАННЯ 
«КРАЩИЙ МОЛОДИЙ ШТУКА
ТУР ОБЛАСТІ 1972 РОКУ».

В. ГОЛУБ.

„МОЛОДИЙ КОМУНАР" З стор.

Щасливих вам: вітрилі
На Кіровоірадщині, в торжествах, присвя

чених 70-річчю нашого видатного земляка 
Ю. 1. Японського, взяла участь група україн
ських радянських письменників.

Разом з ними в степовому краю перебував
І Олесь Тсрентійовнч ГОНЧАР.

Це було напередодні нового навчального ро-

«Мов нові копумби. вирушаєте ви нині 
над вами високі й щасливі вітрила, хай 
невсипущість і радісне юнацьке завзяття, 
гордості за своїх батьчі». за народ свій, з 
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ку. Гож ми звернулися до улюбленого на
шою молоддю письменника з проханням ска
зати кілька слів читачам «Молодого кому
нара» перед шкільним порогом.

І Олесь Гончар люб'язно написав на арку
ші слова, що друкуються нижче, та ще:

в завабливу Країну Знань, • хай гудуть 
супроводять вас наполегливість, трудова 
хай завжди окрилює вас світле почуття 

і прекрасну свою соціалістичну Вітчизну»,

Г? ІРА ВАСИЛІВНА Кармазтч, 
учителька Туріянсьчої

восьмирічної школи, дуже хви
лювалась.

На її урок прийшла завуч 
школи Галина Зінов ївна Сур- 
жок. Вірі Василівні хотілось, 
щоб цей, здавалось, звичай
ний урок залишив глибокий і 
незабутній слід у житті, у сві
домості, у серцях дітей.

Вивчається творчість Грабоз- 
ського. Чи не залишаться вони 
байдужими до його сповне
них болю й суму рядків? Чи 
не пролетять ВОНИ, ЯК ХМарлЗ, 
на їхніх небосхилах?

Клас затих, лише дигячі очі 
зорять до неї, чекаючи її сло
ва, її запитань. Діти не просто 
називають великі імена Т. Г. 
Шевченка і М. О. Некрасова, 
а й читають рядки з їхніх вір
шів, поем. Оля Бережна нази
ває ім'я П, А. Грабовського і 
читає його вірш «Трудівниця». 
Чи то здалось, чи справді 
здригнувся її голос, коли вона 
серцем промовляла, коли ви
ливала і свою скорботу, як 
померла вчителька, єдиний 
промінь у дореволюційному 
селі?

Та час на уроці дуже доро
гий, і в мене до дітей нове пи
тання: ~

— А що ви можете розпо
вісти про долю радянської 
жінки, про долю жінок кол
госпної Турії?

Вгорі — ліс рук. Кожен із 
них має про що розповісти, 
про кого. Вони хочуть розпо
вісти про своїх сестер, про 
своїх мам, про славних трудів
ниць колгоспу, кого Вітчизна 
нагородила орденами й меда
лями.

Катерина Драна, маленька дів
чинка. дзвінко розповідає про ка

валера ордена Леніна знатну те
лятницю їхнього колгоспу «Про
грес» Ольгу Сидорівну Третяк. Є й 
її портрет у класі.

— Добре, діти. — каже Віра Ва
силівна. — Сьогодні мн вивчимо 
ще один вірш поета.

Конспекти, книжки закріп). Лише 
на дошці з’являється портрет зне
доленої жінки, що схилилася над 
шитвом.

Віра Василівна читає вірш 
«Швачка». Маленький вірш про ве
лике народне горе. Маленький 
вірш, що розповідає дітям так ба
гато, розповідає ще про одну пе
чаль...

Діти мовчать, уаажно слухають. 
Та яке те мовчання промовисте!

І ще не давши завдання додому, 
тільки провівши словникову робо
ту, бо слова теж живуть і вмира- 

„ДЛЯ МЕНЕ-

НАЙДОРОЖЧА**...
юті. і чимало з тих слів може бути 
незнайомими для учнів, вчителька 
пропонує, щоб хтось проти і за 
вірш з книжки,

І тут нова несподіванка — 
майже всі вже запам’ятали 
вірш! І читають його на
пам’ять!

Пізніше з учительській Галина 
Зінов’їсна ласкаво сказала:

— Як я, Вірочко, рада за те
бе! Знаєш, що я тобі постави
ла за урок? П’ять. Заслужену 
п'ятірку... П'ятірка заслужена, 
але дороги до неї були не та
кі й легкі, не такі й прості. 
О ІРА слухала розповіді про 

професії. Всі їй здавались 
і потрібними, й іарними, але 
найбільш захоплювала її про
фесія вчительки. Виростала й 
мужніла і все більш усвідом

лювала, що вчитель — щирий 
друг. Недарма ж найдорожчу 
нам людину — Володимира 
Ілліча Леніна — ми називає
мо нашим учителем! Віра дуже 
добре знала, що ніщо їй не 
перешкодить обрати педаго
гічну дорогу.

Закінчила восьмирічну шкоту у 
рідній Турії, вступила у середню — 
в Златополі. І вернулась у рідне 
село піонгрвожатою. То не був 
відступ. То була частинка, і пре
красна частинка, її педагогічної 
дроогл. Хороше їй було з дітьми,

© Майстри 
педагогічної ниви

хороше й піоперам з нею. Багато 
цікавих справ, багато пошуків здій
снили вони разом, віра раділа, як 
підіймались, зростали вони, як уже 
у восьмому писали заяви в комсо
мол. Написала й вона заяву з Кі
ровоградський педагогічний інсти
тут на факультет української мови 
й літератури. Вчилася заочно. Чи 
пажко було їй? Поєднувати навчан
ня і роботу не так просто. Та іо- 
ловиа трудність для неї була в ін
шому — вопа чекала тою дня, ко
ли вже сама, вчителькою пересту
пил, поріг класу. Не раз просила 
своїх колишніх учитсльок-словсс- 
інііііп Галину Григорівну Ворону, 
Зіиу Порфирівну Карамзин:

— Піду до вас на урок...
Сяде там, на останній парті, слу

хає, записує,-зітхає. Чи іі у неї ви
йде все так добре.

А день прийшов. Коли вона вже 
була на четвертому курсі інститу
ту. їй дали клас. Тропіки-згодом на 
урок прийшла інспектор райвно 
Олена Іванівна Захарченко. Вела 

урок і тремтіла... Не вперше при
ходять до неї. І все виходить не 
так! То тему не розучить, то часу 
не вистачить, а то виявиться його 
так багато, іцо хоч з поло
вини урока пиводь на пе
рерву... Друзі вчили, радили, до
помагали... Так то ж учителі своєї 
школи, а не іиспскіср райвно.

Може, скаже, що уроки в тебе, 
дівчино, нікудишні? Розмова під
час розбору уроку була простою і 
задушевною. Олена Іванівна ка
зала:

— Все у вас, Віро Василів
но, правильно, але не обра
жайтесь — я звикла говорити 
правду. Ви вивчали з дітьми 
іменник, І речення підібрали 
вдало. Беру одне з них: 
«Хмарки пливли у синій бла
киті», Я б радила вам думати 
не лише про навчання а й про 
виховання. Я б радила вам під
бирати речення, у яких дзве
ніло б, вирувало життя нашої 
Радянської Вітчизни, у яких би 
було відбито життя колгоспної 
Турії, життя піонерів, комсо
мольців. Скільки їх є* Звичай
но й речення про красу рідної 
природи... Розумієте, Віро Ва
силівно, нам все — і мову, і 
літературу треба пов'язувати з 
життям Батьківщини.

Вона запам’ятала ту розмо
ву. І молодим серцем вийшла 
за стіни класу! У самісінький 
вир життя, з дітьми до лю
дей, до справ колгоспу, до 
трудівників поля і ферм. Ця 
дорога була труднішою. Бо 
легше, багато легше все вз іги 
з підручника, а перегорни ра
йонну газету, обласні, цен
тральні, вибери з них речен
ня, готуючись до урока літе
ратурного читання, до вірша, 
в якому розповідається про 
першу трактористку Олесю 
Кулик, знайди і своїх перших 

трактористія. Це важче. Для 
цього потрібно більше часу... 
А попробуй перегорнути іс
торію свого села, дазн’юго се
ла Турії, щоб розповісти ді
тям, що й тут колись палало 
полум’я визвольної боротьби, 
були свої герої громадянської 
і Великої Вітчизняної зоєн! Це 
важче. Але це цікавіше! Це 
більш западає в серце дігзо- 
риі ІДе зміцнює в них любов 
до Вітчизни, до прації Це по
глиблює їхні знання...

А старші друзі — і Галина 31- 
пові’ївна. і Ганна Григорівна, і Зі- 
на Поофирівна невдоііолсні.

— Віро Василівно! Би псе берете 
на свої плечі! - Не можна так. ДІ- 
іи допитливі, діти трудолюбиві. 
Кажете про хороших людей — по
шліть їх у пошук, дайте їм завдан
ня розповісти про знатних людей 
села, і ви побачите, які чудесні 
розповіді принесуть вони!

Справді, то було відкриття. Дігп 
принесли їй оповіданнячка про ве
терана прані кавалера ордена Ле
ніна Ольгу Сидорівну Третяк, ка
валера ордена Леніна’ Олексу Сте
пановича Шевченка, їхню колиш
ню учспппіо передову свинарку ЛІ- 
ду Лиходія, депутата районної Ра
ди депутатів зрудвічих, першою 
голову колгоспу Гаврила Бонда
ренка та про багатьох інших.

Відкриття і поклик і одвіч
ний пошук. Вчитель повинен 
бути в одвічному пошуку, у 
глибокому зв'язку із життям. 
Вона пізнала незаперечну іс
тину: перестаєш лчигись — і 
ти вже не вчитель! Перечиту
ючи літературу, не відрива
лась від книг Сухомлинського. 
Знайшла у нього багато запо
вітного для себе. Вона ж теж 
любила слово! Але завдання 
вчителя складніше: зробити 
так, щоб слово полюбили й 
Діти!

м. стоян, 
позаштатний інспектор 
шкіл Новомиргородсько- 
ю району.

ПОВНИТИМЕТЬСЯ 
РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКІЇ Й 
ФОНД

В Олександрії відбулась кутова звітно-виборча кон
ференція винахідників і раціоналізаторів. З доповіддю 
на ній виступив голова обласного товариства винахід
ників і раціоналізаторів Г. Білан. Він відзначив кращі 
колективи підприємств та організацій, які добились 
значних творчих успіхів, вказав на хиби та недоліки, 
котрі ще мають місце в роботі первинних організацій 
ВТВР. Делегати конференції по-ділоаому обгозорили 
доповідь, намітили заходи, спрямовані на дальше по
ліпшення роботи з новаторами виробництва та мо
лоддю. Вони запевнили, що винахідники і раціоналі- 
затори Олександрійського та Знам’япського районів 
працюватимуть так, щоб з честю виконати соціаліс
тичні зобов’язання по створенню раціоналізаторського 

• фонду дев’ятої п’ятирічки і гідно зустріти славну дату 
— 50-річчя утворення Союзу PCP.

А. колодяжний, 
інженер обласної Ради ВТВР.

глодось К л 
СЕРЕДНЯ ШКО
ЛА ІМЕНІ. Т< 
МАСЕНКА НО- 
ВОУКРАЇ Н С Ь- 
КОГО РАЙОНУ. 
СЬОГОДНІ П 
ПОДВІР’Я ЗА
ПОВНИ Т Ь С Я 
ЖИВИМ. НЕ* 
ЗМОВКАЮЧ И М 
ПОТОКОМ ПЕР- 
ШОКЛАЄНИКІВ, 
УЧНІВ СТАР. 
ШИХ КЛАСІВ.

Фото
П. КОВПАКА.
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Коли Тамара Лазакович 
ефектним піруетом сплиг
нула з колоди, подруги ки
нулись її цілувати. Хоч ще 
не зробила останній у на
шій команді за цей вечір 
підхід до снаряда Людми
ла Турищева, дівчата не 
могли стримати своєї радо
сті. Вони з цілковитою під
ставою могли вже вважати 

• себе чемпіонками Олімпіа
ди. Залишалося лише кіль
ка хвилин до заповітної 
церемонії, коли руки спорт
смена відчувають вагу 
олімпійської медалі, а в за
лі звучить гімн його Бать
ківщини,

Пізніше, на прес-конфе
ренції, Лариса Латишка 
сказала: «Ми, тренери, були 
приємно здивовані тим, пк 
далеко відірвались наші дів
чата від суперниць». Але ці 
слова не значать, що боро
тьба була легкою. Такого 
взагалі на Олімпіадах не 
буває! На вирішальний день 
радянські спортсменки ви
переджали гімнасток НДР. 
на 1,85 бала.

Суперництво двох лідиру
ючих команд захопило пе
реповнений «Спортхалле», 
Одинадцять тисяч глядачів 
стали свідками справжньої 
гімнастичної вистави. її по
чали пізно ввечері 28 серпня 

. радянські спортсменки ви- 
I конанням вільних вправ. До- 

. вільні композиції були одна 
одної краща. Шквал оплес
ків викликали немислимі за
тяжні сальто 17-річної -O.il 
КОРБУТ. Наймолодша В 
команді гімнастка стала 
улюбленицею публіки. А те, 

; що вона виконала на бру
сах, взагалі не можна опи
сати. Унікальні елементи її 
вправи не мають ще назви!

Шкода, що судді були тут 
дуже вже суворі до наших 
гімнасток, і у Олі — «ли
ше» 9,7 бала.

Підсумкові цифри свід
чать про переконливу пере
могу чемпіонок — 380,5 ба
ла, у команди НДР — на 
3,95 менше.

Ось вони —' Олімпійські 
чемпіонки 1972 року: Аито
нша КОШЕЛЬ (Мінськ), 

' Ельвіра СААДІ (Ташкент), 
Любов БУРДА (Воронеж), 
Ольга КОРБУТ (Гродно), 
Тамара ЛАЗАКОВИЧ (Ві
тебськ) і Людмила ТУРИЩЕ
ВА (Грозвий). Вони продов
жили переможну традицію 
радянських гімнасток на ми
нулих Олімпіадах,

МЮНХЕН
72

Па фото (зліва направо) 
вгорі: Ольга Корбут, Ельві- 
ра СаадІ, Любов Бурда; 
внизу: Тамара Лазакович, 
Людмила Турищева, Акте- 
ніна Кошель.

Фотохроніка ТАРС,

Продовження традиції
Ще одну медаль — бронзову 

приніс нашій збірній штангіст з 
Пермі Геннадій Четін, який підняв 
у сумі триборства 367,5 кг.

В «ударі» були наші п’ятиборці: 
Борис Онищенко, Павло Ледньоа 
І Володимир Шмельов фехїуШЙ 
відмінно. У чемпіона світу Они- 
щенка — найкращий індивідуаль
ний результат —• 1076 очок.
Командою радянські спортсмени 
набрали 3060. В результаті наші 
п'ятиборці з лихвою компенсува
ли «збитки» першого дня і в

командному заліку стали лідера
ми — 5985 очок (на 190 більше, 
ніж у збірної Угорщини, яка йде 
на другому місці).

Згідно з жеребкуванням з на
ших боксерів у перший день ви
ступав тільки Борис Кузнецов. Йо
го бій з Лаго з Нігера тривав тро
хи більше хвилини. Після блиска
вичного удару Кузнецова супер
ник опинився на підлозі. Нокаут...

Успішно виступали і радянські 
борці вільного стилю. Ромам Дми
трівн здобув чисту перемогу над 
Маруті (Індія), Загалав Абдулбе- 
мов переміг швейцарця Таннера, 
Іван Кулешов — монгола Хойлог- 
доржа, Арсен Алахвердісв — аф
ганця Аррефа.

Мюнхен.
(Спец. кор. ТАРС).

ТИРАЖ «СПОРТЛОТО»

Караганда. ЗО серпня. 
ТАРС. Ось які номери 
випали в черговому ти* 
ражі ^Спортлото»: 13, 17, 
23, 27, 35, 47,

РЕК О Р Д и, Р
• Італійський спортсмен Анджело 

Скальцоне завоював золоту олімпійсь
ку медаль у стрільбі на- траншейному 
стенді, розбивши 199 тарілочок з 200 
можливих. Це — новий світовий рекорд.
• Шістнадцятирічна Шейн Гоулд з 

Австралії перемогла на дистанції 200 >л 
комплексного плавання — 2 хвил. 23,07 
сек. (світовий рекорд) • Рекорд світу 
побив американець Марк Спітц на ди-

Е К О Р Д И...
станції 200 м батерфляєм — 2.00,70, що 
принесло йому золоту нагороду. 
стрибках у воду з триметрового трамп
ліна першою була американка МіккІ 
Кінг — 450,03 бала.

Чемпіонкою Олімпіади в плаванні на 
100 метрів вільним стилем серед жінок 
стала Сандра Нільсон із США. Вона 
пропливла дистанцію з новим олімпій
ським рекордом —- 58,59 секунди.

ПОГОДА У ВЕРЕСНІ

ФУТБОЛ Ф

ПОХВАЛА -
Уболівальники були настроєні опти

містично. Усі без винятку прогнозува
ли своїм землякам перемогу. 1 їх не 
важко зрозуміти: «Зірка» на піднесен
ні. У останніх шести турах кіровоград- 
ці набрали одинадцять очок, зігравши 
один раз внічию та вигравши п’ять 
матчів..,

З перших же хвилин господарі йдуть 
ва штурм. Воротар гостей весь час у 
грі. Кіровоградці настільки захопили
ся тільки атакою, шо Олексію Іонову 
довелося виручати свою команду.

Всі гравці нашої команди заслугову
ють на похвалу: вони грали з ентузі
азмом, багато переміщалися, нападки-

ДЛЯ ВСІХ
ви часто били по воротам. На 83-й хви
лині вінничан «виручає» штанга, а за 
три хвилини до кінця поєдинку невід
порним ударом приблизно з одипад- 
цятиметрової відмітки рахунок відкри
ває Григорій Ковтун. Цим 1 закінчила
ся гра, •

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ 
НА ЗІ СЕРПНЯ

І В II П м О
«Таврі я» 83 10 4 10 47-22 42
«Спартак» зо 16 10 4 35-21 42
«Металург» 32 15 10 7 44-31 40
«Будівельник» П 33 13 J3 Є 31-23 39

У Т Б О Л
«Суднобудівник» 33 ІЗ 12 8 32—20 38
«Шахтар* Кд 33 15 7 1 і 42-28 37
«Локомотив» В 32 12 13 7 33-22 37
«Автомобіліст» 32 >2 ІЗ 7 30-23 57
«Динамо» 32 11 14 7 41-27 30
«Зірка» 33 11 13 9 34-36 35
«Говерла» Зі 14 6 11 39-32 34
СК (Чернігів) 32 11 12 0 38-32 34
^Будівельник» Т 32 13 8 11 39—36 34
»Шахтар» М 32 10 ІЗ 9 30-31 33
«Авангард» Р 33 11 11 11 35—33 33
«Авангард» С 33 н 10 12 21-23 32
«Хімік» 32 л 10 11 20-30 32
«Шахтар» 32 в 17 9 31—25 29
«Фрунзенець» 32 11 7 14 31-35 29
«Локомотив» X 33 11 в J7 40—61 27
Команда

м, Луцька S3 4 13 10 22-4 і 21
«Буковина» 32 5 11 10 17—47 21
«Локомотив» Д 34 5 0 20 23-58 19

Вересень на Україні — пере
хідний місяць від літа до 
осені. Температура повітря в 
цей час може мати великі ко
ливання від 30—39 градусів 
тепла вдень до 2—8 градусів 
морозу вночі. Середня місяч
на кількість опадів коливає
ться від 22 до 121 міліметра, 
причому менша кількість опа
дів буває в Херсонській, Во- 
рошиловградській, Запорізь
кій, Миколаївській, Харків
ській областях.

Перший осінній місяць цьо
го року на Україні передба
чається помірно теплий з се
редньомісячною температурою 
близькою до норми, місцями 
вище норми на один градус. 
Найбільш теплий і сухий пе
ріод буде в першій декаді, 
коли температура ^день ста
новитиме 22—27 градусів, міс
цями 30, вночі 9—14 градусів 
тепла. Наприкінці першої де
кади і в середині місяця 
температура знизиться вночі 
до 2—7 градусів тепла (на 
грунті місцями можливі при-

мороз ки), вдень до 12—17 гра
дусів. В решту часу місяця 
передбачаються часті . коли
вання температури вночі від 
10—15 до 2—7 градусів, а на
прикінці місяця по Україні 
температура знижуватиметься 
до 5 градусів тепла, місцями 
до нуля.

Місячна кількість опадів на 
більшій частині території ста
новитиме 35—70 міліметрів, 
місцями 80—190 міліметрів 
більше норми, місцями нор
ма. Сухим передбачається 
вересень у східних областях, 
де місячна сума опадів стано
витиме менш як 25 мілімет
рів (менше норми). Сухо бу
де також на сході Кримської 
і Херсонської областей, де 
кількість опадів не переви
щить 10—25 міліметрів. Най
більш дощовий період перед
бачається наприкінці першої І 

,на початку третьої декад.
3. СКОТАРЕМ ко, 

начальник Українсько
го бюро погоди.

£) ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ. ї ВЕРЕСНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М), 9.45 — Концерт 
молодих виконавців союзних

республік. (ЛІ). Ю.ІО —» Ху
дожній фільм «Фронт кличе». 
(М). 11.35 -! Прем'єра телеві
зійного документального
фільму «Кроки родючості». 
ЇМ). 12.00 — Кольорове теле
бачення. На XX Літніх Олім
пійських іграх, (Мюнхен). 
14.00 — Гастролі Воронезького 
державною драматичного те
атру імені О. Кольцова. (М). 
15.05 — Новини. (М). 16.15 — 
Для школярів. «Турнір до
питливих». (М). 17.00 — Для 
Дітей. «Котнк-воркотнк», Вн-

става Кіровоградського теат
ру ляльок. (К-д). 17.43 -• 
«Хроніка тижня». (К-д). 18.00 
— Новини. (М). 18.10 — «Світ 
соціалізму». (М). 18.45 — До 
початку нового навчального 
року. Виступ міністра вищої 
і середньої спеціальної осві
ти СРСР В. П. Єлютіна. (М). 
19.10 — Художній фільм «Пер
шокласниця». (М). 20.15 ■»
«Співає народний артист 
СРСР Г. Оте». (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. На

XX Літніх Олімпійських Іг
рах. (Мюнхен). 24.00 — Нови
ни. (М). ДРУГА ПРОГРА
МА. 17.00 — «За вашими ли
стами». (М). 17.15 — Для шко
лярів. «Співають піонерські 
горни», (М). 18.00 — «Океан» 
будує кораблі». (Миколаїв). 
18.30 — Реклама, оголошення. 
(К). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті». (К). 19.30 
*— Телефільм «Осінні етюди», 
(К). 20.00 — «Наш оркестр*. 
(Одеса). 20.45 — «На добра
ніч, діти!», (К). 21.00 -і Про-
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грама «Час», (М). 21.30 — 
«Сьогодні — День оспіти». 
Художній фільм «Учитель». 
(К). 23.10 — Вечірні пови
ли, (К).

СУБОТА, 2 ВЕРЕСНЯ. ПЕР- 
IUA ПРОГРАМА. 9.35 - Про
грама передач. (М). 9.05 — 
Кольорове телебачення. Гім
настика для всіх. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Приходь, казко!». (М). 10.00
— «Здоров’я». (М). 10.30 — 
Кольорове телебачення. «Ка
русель». Телсогляд. (М). 11.10
— «В’єтнам непереможний».
Телевізійний документальний 
фільм. (М). 12.С0 — Кольоро
ве телебачення. На XX Літ
ніх Олімпійських іграх. (Мюн
хен). 14.50 — «Музичні зу
стрічі». Пісні М. Фрадкіна. 
(М). 15.35 — «Пошук». (М), 
J0.30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. Мультфільм 
«Аргонавти». (М). 18.30 —
«Запрошує концертна студія в

Останнім». (М). 13.20 — Ко
льорове телебачення, Художг, 

ній фільм «Білі вовки». (М). 
21.00 — Програма «Час». (М)«
21.30 — Кольорове телебачен
ня. На XX Літніх Олімггійе 
ськнх іграх. (Мюнхен). 24.00.
— Новини. (М). ДРУГА ПРО
ГРАМА. 10.55 — За накрес
леннями XXIV з’їзду КПРС. 
Тележурнал «Прогрес». (К),
17.30 — Мультфільм «Як оди»! 
мужик двох генералів прого
дував». (К). 18.00 — «На бу* 
діаництві Калнтянського ком« 
плексу». (К). 19.00 — Інфоо; 
маційна програма «ВістІ»^ 
(К). 19.30 — Свято мистецтві 
присвячене 00-річчю утворення 
СРСР. (Ворошиловград). 20.45
— «На добраніч, дітні». (КЬ 
21.00 — Програма «Час». (М)?
21.30 — «Українська кігіопа** 
норама». (К). 22.50 — ВєчірН^- 
Новини, (К).

Про МОЖЛИВІ ЗМІНИ в Гір$ 
грамі пас попередять диктори 
радіо і телебачення,

Редаиаор В, ПОГРІБНИЙ?’Я


	1585-1p
	1585-2p
	1585-3p
	1585-4p

