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МАЯКИ 
ЗМАГАННЯ

Широке розгорнувши соціалі
стичне змагання на честь 46-х 
роковин Великого Жовтня, тру
дівники промисловості Львівсько
го економічного району доби
лись чудового успіху — вони до
строково виконали план випуску 
продукції другого кварталу цьо
го року. Понад план випущено 
продуии. більш як на 4.320 ти
сяч карбованців.

Найкр.-щих успіхів у виконанні 
своїх переджовтневих зобов'я
зань добились колективи тресту 
«Нововолинськвугілля». Львівсько
го електролампового заводу, 
фірми «Жовтень», Львівського 
машинобудівного заводу.

ТВОЄ ЗДОРОВ'Я В ТВОЇХ РУКАХ, ДРУЖЕ!
Ранок... Годинник мелодійно 

відбиває одинадцять ударів. З 
репродукторів лине життєрадіс
на, весела музика. І ось ви 
чуєте бадьорий голос:

— Починаємо заняття вироб
ничої гімнастики!

Біля верстатів, машин, ав
томатів, в установах вишикува
лися трудівники. Чітко викону
ють вони різні вправи. Незаба
ром люди з новою силою, з хо
рошим настроєм продовжують 
роботу...

«П'ятихвилинки здоров’я»! 
Вони міцно увійшли в наше 
життя. їх величезна користь 
очевидна, не потребує доказів. 
Досвід значної кількості під
приємств, установ, радгоспів 
нашої області, де систематично 
проводиться виробнича гім
настика, переконливо свідчить 
про іе, що вона благотворно 
виливає на підвищення праце
здатності. зміцнює здоров’я, 
сприяє піднесенню продуктив
ності праці.

Ось рядки з кількох листів.
Вчитель Іван Шрамко пише: 

«Я довгий час хворів на гіпер
тонію. Звертався до багатьох 
лікарів. Вони приписували ме
ні різні ліки, препарати. Та 
справді чудесними ліками ста
ли для мене регулярні заняття 
фізкультурою. Почав я із зви
чайної зарядки, потім вступив 
до гуртка загальнофізичної під
готовки. Тепер почуваю себе 
добре».

«Тільки ті, хто нехтує най
дорожчим, що є в нас — здо
ров'ям, можуть забувати про 
фізк} льтуру, — пише механі
затор з Сокальського району 
В. Іскрюк. — Хоч я людина 
фізичної праці, однак більш як 
20 років займаюсь у спортив
них секціях. Нині, коли мені 
вже важко змагатися з молод
дю, продовжую захоплюватися 
волейболом, лижами».

Про велику кбристь фізкуль- 
тури, про те, «кий інтерес ви
кликає вона у колгоспників, пи
ше до редакції з сільгоспарті
лі ім. Енгельса. Старосамбір- 
ського району, Я. Коваль.

Здавалося б, що «п’ятихви
линці здоров’я», виробничій 
гімнастиці відкрито «зелену 
вулицю» на всі без винятку 
заводи, фабрики, в радгоспи, 
навчальні заклади області Та 
чи так це? На жаль, ні! Ще и 
досі на багатьох підприємствах 
виробнича гімнастика не прово
диться зовсім. Зокрема, ми 
маємо на увазі радгоспи, під
приємства харчової, цукрової, 
переробної промисловості. Чис
ло тих, хто залучений тут до 
«п’ятихвилинок здоров'я», не 
перевищує 20—25 процентів.

Не гаразд також з впрова
дженням гімнастики на бага
тьох підприємствах і в устано
вах, що їх обслуговують спор
тивні товариства «Спартак», 
«Динамо», «Трудові резерви». 
Особливо повільно запроваджу
ється «п'ятихвилинка здоро
в’я» в районах нашої області.

Мало творчості проявляють у 
цьому відношенні місцеве ра
діомовлення, телебачення, ни
зова преса, осторонь стоять 1 
оздоровчі заклади.

Величезна роль у дальшому 
повсюдному впровадженні ви
робничої гімнастики належить 
профспілковим, комсомольським 
і фізкультурним організаціям. 
Вони повинні дохідливо пропа
гувати її виняткове значення, 
постійно піклуватися про підго
товку громадських інструкто
рів.

Мабуть, ніколи ще не прово
дилось стільки різних цікавих 
змагань, як у цьому році — 
знаменному році III Спартакіа
ди народів СРСР. Мільйони 
людей взяли участь у стартах, 
що передували грандіозному 
огляду радянського фізкуль
турного руху. Спартакіада за
кінчилась, змагання тривають... 
Серед багатьох заходів у цьому 
напрямі чільне місце займають 
спартакіади здоров’я.

Враховуючи конкретні умо
ви, запити трудящих, спортивні 
організації Львівщини повинні 
ретельно продумати і скласти 
програму спартакіад здоров'я. 
До них, наприклад, можна 
ввести такі популярні види 
спорту, як волейбол, настіль
ний теніс, городки. Справа ця 
потребує вдумливого, серйоз
ного підходу. Тут нема місця 
формалізму, казенному став
ленню, боротьбі за цифру, за

ради «галочки» у звітах. На 
жаль, саме такі сумні факти 
траплялися у Дрогобицькому, 
Сокальському та інших райо
нах. Чи варто доводити, що 
таке ставлення замість користі 
завдає лише шкоди.

Звичайно, для зміцнення 
здоров’я, загартування, вихо
вання високих вольових яко
стей аж ніяк не можна обмежу
ватися тільки п’ятихвилинною 
виробничою гімнастикою. Фі
зична культура 1 спорт доступ
ні кожному, незалежно від ві
ку. Пригадайте, як чудово ви 
себе почували після того, як 
побували на стадіоні, спортив
ному майданчику, у водному 
басейні, взяли участь у занят
тях різних спортивних секцій. 
З яким справжнім піднесенням 
приступали потім до роботи!

Зусилля спортивного Союзу, 
наших фізкультурних організа
цій, комсомолу, профспілок 
повинні бути спрямовані сього
дні на те, щоб усунути серйозні 
недоліки в організації фізично
го виховання серед сільської 
молоді Львівщини, школярів. 
Фізкультуру — в кожне село, 
кожний колгосп, радгосп і 
бригаду! — ось гасло, під 
яким нині повинна проходити 
наша робота.

З укрупненням районів 
Львівщини виникли нові, більш 
відповідальні завдання. Що 
зробити, щоб у колишніх райо
нах, де тепер не стало штат

них працівників, не занепала 
фізкультурно-масова і оздоров
ча робота? Звернемось в дано
му разі до прикладу Марий
ської райради спортивного Сою
зу на Донеччині. Тут прийшли 
до єдино прг вильного висновку: 
треба ширено залучити громад
ський актив, ентузіастів фіз
культури. Тік народилися три 
зональних ради на громадських 
засадах, до "ких у колишніх 
районах увій ллн комсомольські 
і фізкультурні активісти, депу
тати селиіця;,к 1 сільських Рад, 
вчителі шкіл) кращі спортсме
ни. Райрада Спортивного Союзу 
допомогла своїм громадським 
органам скласти план роботи, 
згуртувати мо, юдь, налагодити 
активну діяльність секцій, про
вести змаганні з різних видів 
спорту, оргаї ізувати цікавий 
відпочинок. j

Фізична культура, як один 
з важливих і засобів комуні
стичного виховання, покликана 
сприяти зміцненню здоров’я і 
підвищенню .трудової актив
ності. Ось чему рішення черв
невого Пленуп»- ЦК КПРС ма
ють пряме віг іошення до робо
ти всіх фізкультурних організа
цій. Наш найперший обов’язок 
полягає в тому, щоб день у 
день допомагати партії у вихо
ванні всебічжо розвинених, 
сильних духом! 1 тілом будівни
ків комунізму. |

Твоє здоров'я в твоїх руках, 
друже! )

Щоб краще жилося людям
(НОТАТКИ З СЕСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ)Питання, що стали предме

том обговорення сесії, — про 
стан торгівлі та громадського 
харчування 1 про роботу по
стійної комісії охорони здоро
в’я та соціального забезпечен
ня — досить споріднені. Об'єд
нує їх те, що в обох випадках 
йдеться про людину, про кра
ще забезпечення її потреб. Як
що згадати, що на попередній 
(виїзній) сесії мова йшла про 
задоволення культурно-побуто
вих потреб трудящих Кам’ян- 
сько-Бузького району, то стане 
ясно, що депутати обласної Ра
ди взяли чіткий курс, вірно 
зрозуміли свої обов'язки і зав
дання у зв’язку з перебудовою 
партійного і радянського керів
ництва народним господарством. 
І в доповіді заступника голови 
облвиконкому т. М. Я. Гнидю- 
ка та виступах по першому пи
танню, і в звіті постійної комі
сії було названо чимало фак
тів, які красномовно свідчать 
про те, що піклування партії 
та уряду про людину-трудівни- 
ка знаходить свій конкретний
1 яскравий вияв.

Чим краще живе людина, тим 
більше вона може купувати то
варів і продуктів. Це в свою 
чергу підвищує вимоги до пра
цівників торгівлі. Отже, вико
нання плану товарообороту — 
це подвійний показник; добро
буту трудівників і якості робо
ти торговельних організацій. 
Варто відзначити, що підпри
ємства споживчої кооперації 
перевиконали план восьми мі
сяців.

На сесії були названі й Ін
ші цифри, які радують. За пер
шу половину цього року спо
живчою кооперацією було,. на
приклад, продано населенню в 
порівнянні з відповідним періо
дом 1960 року велосипедів 1 
телевізорів — у 1,5 раза біль
ше, пральних машин — у 2 ра
зи, холодильників — майже у
2 рази. Ці цифри взяті на ви
бір. Але вони досить характер
ні, бо йдеться не про речі пер
шої необхідності. Не стане ж, 
справді, людина купувати теле
візор, якщо вона не забезпечи
ла себе одягом і взуттям, не 
стане купувати холодильник, 
коли не має що зберігати в 
ньому.

Депутатам приємно було ді
знатися, що за останні два з 
половиною роки в містах і се
лах області відкрито 146 нових 
магазинів і 274 підприємства 
громадського харчування, що 
все ширше запроваджуються 
прогресивні методи обслугову
вання — відкрита викладка то
варів, продаж за зразками, ви
конання попередніх замовлень.

Але діловий, конкретний тон 
сесії визначився, насамперед, 
тим, що депутати основну ува
гу приділили недолікам у робо
ті і шляхам їх усунення. Недо
ліки за своїм характером різ
ні. Одні об’єктивно викликані 
розширенням обсягу роботи — 
це недоліки зростання. Інші є 
результатом недбайливості, а 
подекуди несумлінності праців
ників." Про те, як долати і ті 
і другі, і йшла розмова на се
сії.

Із зрозумілою тривогою го
ворилося про те, що в магази

нах і на складах облепожив- 
спілкл наднормативні запаси 
товарів за перше півріччя до
сягни круглої суми в дев'ять 
мільйонів карбованців. Депу
тати детально і уважно з’ясува
ли, що саме криється за цими 
термінами — «наднормативні 
запаси», «товарні лишки».

Наднормативні запаси — це 
те, що залишається поза ува
гою покупця. Товарні лишки 
займають місце тих товарів, на 
які є попит. Через оті «запа
си» і «лишки» пряма шкода 
державі — зменшується това
рооборот, ще більша шкода 
трудящим — вони не одержу
ють потрібних товарів і про
дуктів. У чому ж причини то
го, що появляються наднорма
тивні запаси?

Насамперед у поганому ви
вченні запитів трудящих. Не 
знаючи добре, що саме най
більше цікавить покупців у да
ний момент, торговельні праців
ники завозять усе підряд.

Було вказано й на те, що 
існує взаємне амністування між 
оптовими постачальниками і 
працівниками роздрібної торгів
лі. Тобто оптові бази видають, 
а магазини беруть певні това
ри, наперед знаючи, що купу
вати їх не будуть. До речі, на 
адресу оптових баз було ви
словлено багато справедливих 
критичних зауважень. Зокре
ма, вказувалось на те, що ке
рівники їх, замість того щоб 
стати організаторами торгівлі, 
перетворюються у свого роду 
комірників.

Ще однією серйозною причи
ною створення наднормативних 
лишків є те, що в магазини не 
завозять товарів, які є на ба
зах. Як можна говорити про 
ліквідацію товарних лишків, 
коли, наприклад, при перевір
ці крамниці в селі Суходоли, 
Пустомитівського району, бу
ли відсутні товари тридцяти 
назв, у тому числі такі, як 
шкільні олівці і лінійки, госпо
дарські сумки, чайні ложки то
що, хоч в ССТ цих товарів бу
ло досить.

А ось друга крайність. В 
центральний сільмаг ГІравдів- 
ського ССТ, Сокальського райо
ну, завезли стільки товарів, що 
їх нема де розмістити. Швейні 
вироби складені в підсобному 
приміщенні, прилавки-вітрини 
заставлені телевізорами і радіо
приймачами, перед прилавком 
поставлені диван і стіл, так що 
добратися до прилавка майже 
неможливо. Не дивно після цьо
го, що наднормативні запаси 
становлять в цьому ССТ 42 ти
сячі карбованців.

Наводилися на сесії прикла
ди, коли окремі магазини за
кривають на довгий час у 
зв’язку з ревізією, передачею, 
ремонтом тощо. Вказували де
путати й на те, що виконкоми 
Рад мало приділяють уваги ре
жиму роботи магазинів, не сте
жать за тим, щоб вони працю
вали тоді, коли люди вільні від 
роботи.

Немало уваги приділили до
повідач і промовці новим про
гресивним формам торгівлі.

Знову було згадано про робо
ту народного мя^азину в Даша- 
ві Шро це, зіл.р'ема, докладно 
розповіла запрошена на сесію 
голова ради цього магазину т. 
Ницяпин). І мимоволі виникло 
питання: чи неічас уже від роз
мов про справді чудовий дос
від цього магазину перейти до 
практичного поширення його на 
інші торговельні підприємства?

Гострій і справедливій крити
ці було піддало керівництво 
облспоживспілки (голова прав
ління т. Лунин) за незадовільне 
ведення будівництва торгових і 
виробничих приміщень. Строки 
введення їх в експлуатацію 
систематично зриваються. Не 
все гаразд і з і пануванням бу
дівництва, роз: ііщенням його. 
Скажімо, істотна потреба в бу
дівництві ресторану існує в 
районному центрі Кам’янці- Бу
зькій. Але тамі цього не запла
новано. а в Радехові, наприк
лад, де потребі в ньому значно 
менша, будуют1>. До речі, вис
туп на сесії зіступника голови 
правління обіспоживспілки т. 
Далісова не створив враження, 
що керівники /споживчої коопе
рації області уклали собі чітке 
уявлення про конкретні шляхи 
усунення цих іга інших серйоз
них недоліків в їх роботі.

Краще працювати з кадрами! 
Ця думка чррвоною ниткою 
проходила через усі виступи. 
І йшлося, насамперед, про мо
лодь. Про те, що тут багато 
може зробити комсомол, що 
старі працівники далеко не 
завжди бажають повозитися з 
молодими, вчити їх, що поде
куди вони потрапляють під

вплив нечесних елементів. Де
путат т. Янішин звернула ува
гу на те, іцо у Львівську спе
ціальну торговельну школу 
приймають тількй людей, про
писаних у Львові, які після за
кінчення навчання неохоче 
їдуть на село. Треба при при
йомі віддавати перевагу сіль
ським жителям. І, цілком зро
зуміло, на сесії говорилося про 
те, як багато можуть зробити у 
поліпшенні торгівлі і громад
ського харчування депутати, по
стійні комісії, залучивши ши
рокий актив.

Прикладом цього міг послу
жити досвід постійної комісії 
охорони здоров’я і соціального 
забезпечення, про який розпові
ла. виступаючи в другому пи
танні порядку денного сесії, го
лова цієї комісії т. Трегуб. За 
п'ять місяців комісія провела 
вісім засідань, з них три — 
виїзних. До розгляду кожно
го питання було залучено ши
рокий актив. У Золочівському, 
Городоцькому і Яворівському 
районах вже відчутні результа
ти виїзних засідань комісії, на 
яких було вивчено стан медич
ного обслуговування жінок і ді
тей. Дійовими були й інші за
сідання, зокрема об’єднані з 
іншими депутатськими комісія
ми.

Відзначаючи активну діяль
ність цієї комісії, депутати ціл
ком вірно звернули увагу на 
необхідність подавати більш ді
йову організаційну й методичну 
допомогу відповідним комісіям 
районних і сільських Рад.

По обох обговорених питан
нях сесія прийняла розгорнуті 
конкретні рішення. Тепер спра
ва за їх виконанням.

На Дрогобицькому
плодоконсервному

Ящиків з фруктами — гори. 
Ними заставлене все подвір’я 
Дрогобицького плодоконсервно
го комбінату. А машини, на
вантажені яблуками, все під
ходять і підходять.

Гаряча, напружена пора у 
консервників. Швидше переро
бити яблука, законсервувати 
огірки і помідори — таке зав
дання стоїть перед колекти
вом.

Найбільше роботи зараз у 
сокодавильному цеху. Та й 
зрозуміло. Яблука полежать 
кілька днів і псуються, втра
чають якість. А цього допус
кати не можна. Треба їх зра
зу переробляти.

І от робітники сокодавиль- 
ного цеху зійшлися під час 
обідньої перерви, щоб поради
тись.

— Необхідно добитися, щоб 
механізми працювали цілодобо
во, — оказала комсомолка ва- 
рильниця пюре Марія Кушнір.

— Вірно, Маріє, — підтри
мала її бригадир сушильного 
відділення Галина Хардіна. — 
Але не забувай, що успіх за
лежить від нас. Значить, тре
ба краще працювати. Це на
самперед.

— Саме це і я хотів сказа
ти. — підвівся майстер цеху 
Дмитро Іванишин. — На під
приємствах міста за почином 
стебницьких калійників розгор
тається соціалістичне змаган
ня на честь 46-х роковин Ве
ликого Жовтня. Я пропоную 
включитися їв це змагання і 
нашому колективу...

Тут же обговорили зобов’я
зання: план третього кварталу 
завершити достроково, систе
матично перевиконувати зав
дання. Соціалістичне Змагання 
розгортається з кожним днем. 
В нього включилися всі робіт
ники цеху.

...Приміщення сушарки. 
Зразкова чистота. Рівно, ледь 
чутно гуде електромотор. 
Транспортер так повільно про
сувається, що спочатку й не 
помітиш. На ньому — рівний 
шар розрізаних яблук. Мета
лева сітчаста стрічка втягуєть
ся в сушарку.

Катерина Ільчишин дивить
ся на градусник. Температура

з сушарці нормальна. Тим ча
сом Марія Діброва миє яблука 
у великій діжці, а Галина Три
фонова подає їх на механіч
ний ніж. З патрубка зливою 
спиляться рівненькі кружаль
ця. Вони зразу ж. ще раз про
миті, потрапляють на транс
портер.

Ні на хвилину протягом до
би не зупиняється механічна 
сушарка «ПК-20». За три змі
ни бригада Галини Хардіної 
дає по 210 — 220 кілограмів 
готової продукції.

-- Норму ПЙрЄВИКОНуЄ;МО,--  
каже робітниця Катерина 
Ільчишин — Машини працю
ють з повним навантаженням, 
але це не позначається на 
якості. Навпаки. Та ви поди
віться...

І справді — чудова продук
ція. Бригада виробила її вже 
3.800 кілограмів, на місяць 
раніше строку виконавши 
квартальне завдання.

Не відстають і колективи 
відділень, де виготовляють сік 
та яблучне пюре.

...Шість років працює ва- 
рильницею пюре Катерина 
Табачинська. Вона досконало 
вивчила технологію, працює 
справді з молодечим запалом. 
По півтори норми за зміну 
виконує.

— Важко за тобою поспіти, 
Катерино. — якось сказала 
подрузі по роботі Марія Куш
нір.

— І ти можеш так працю
вати. Почекай хвилинку, я тобі 
покажу.

Катерина поділилася досві
дом. Тепер і Марія перевико
нує змінні норми, готує, як 
і її товариші, нові трудові по
дарунки до Жовтневих свят.

...Вам. звичайно, доводилось 
пити яблучний сік. Терпкува
тий, в міру солодкий.

І ось ми в приміщенні, де 
з подрібненої яблучної маси 
витискають сік. У ряд виши
кувались преси. За кожним з 
них — робітник. Ось стоїть 
Дарія Валага її рука — на 
важелі. Все міцніше і міцніше 
натискує прес. Все голосніше 
дзюрчить струмочок рудуватої 
рідини.

Вона, ця рідина, поойде ще 
багато операцій обробки до то
го, як потрапить до вашого 
столу. Але першу операцію 
роблять саме вони, пресуваль
ниці Дарія Валага. Марія 
Андрієнська. Ганна Ханус, 
Ольга Клепач та інші.

У змаганні на честь 46-х ро
ковин Великого Жовтня колек
тив сокодавильного цеху випе
реджує інші цехи комбінату. 
Наведемо такі цифри. За пла 
ном у серпні необхідно було 
виготовити 100 тонн яблучно
го пюре, 220 тонн соку і тон
ну сушки. А вироблено 240 
тонн яблучного пюре, 250 тонн 
соку і 3.400 кілограмів суше
них яблук.

По всіх показниках план 
перевершено. І хочеться від 
душі побажати:

— Так тримати. товариші',
Г. ЧАПЛИГІН.

g ВАНТАЖНИКИ ПРАЦЮЮТЬ УДАРНО
Напружено працює колектив 

вантажників станції Сокаль. 
Вони у стислі строки розван
тажують вантажі для підпри
ємств нашого вугільного басей
ну, кожного місяця значно пе
ревиконують план робіт. Вклю
чившись у соціалістичне зма
гання на честь 46-х роковин 
Великого Жовтня, вантажники 
потроїли свою енергію.

Перед у змаганні ведуть

бригади, які очолюють Воло
димир Шостак, Степан Сантар. 
Микола Качинський, Ярослав 
Тимчак. З ентузіазмом працю
ють вантажники Іван Литвин, 
Григорій Швед, Іван Бойко, 
Микола Коляда, Іван Смаль. 
Щозміни вони дають не менше 
як півтори норми.

І. ДЕЩИЦЯ.
Вантажник станції Сокаль.

До друзів
Вчора в Жешувське воєвод

ство Польської Народної Рес
публіки виїхала делегація ак
тивістів партійних комітетів 
Львівщини. У її складі пер
ший секретар Шевченківського 
райкому КП України т. Г. П. 
Бандрівський (керівник деле
гації). секретар партійної орга
нізації Миколаївського цемент
ного заводу т. А. І. Вовнюк. 
секретар партійної організації 
фірми «Маяк» т. Ж Г. Рома
нюк, секретар партійної орга
нізації фірми «Карпати» 
т. О. І. Косичев, кореспондент 
газети «Ленінська молодь» 
т. А. Б Кузін.

Під час перебування у дру
зів члени делегації обміня
ються досвідом роботи партій
них організацій промислових 
підприємств Львівщини 1 Же- 
шувського воєводства.

Від Урядового 
республіканського 

Комітету по преміях 
імені Т. Г. Шевченка
Урядовий республіканок и й 

Комітет по преміях імені Т. Г. 
Шевченка приймає роботи на 
здобуття Шевченківських пре
мій 1964 року.

На здобуття премій імені 
Т. Г. Шевченка можуть висува
тися твори літератури 1 мисте
цтва, надруковані, публічно по
казані або виконані не пізніше 
1 вересня 1963 року.

Приймання робіт провадити
меться до 31 грудня 1963 ро
ку.

ПЕРЕДОВЕ ЛІСНИЦТВО
БАС'ІВСЬКОМУ ЛІСНИЦТВУ ПРИСВОЄНО ЗВАННЯ 

КОЛЕКТИВУ КОМУНІСТИЧНОЇ ПРАЦІ
Все ширшого розмаху набирає змагання серед лісоводів обла

сті на честь 46-х роковин Великого Жовтня. Вони успішно ви
конують взяті зобов'язання.

На перше місце в змаганні серед лісництв області вийшло Ба- 
сівське лісництво Львівського лісгоспзагу. Цей колектив не тіль
ки працює відмінно, а й наполегливо втілює в життя принципи 
морального кодексу будівника комунізму.

Лісництво виконало на 110,1 процента план лісових наса
джень. У зразковому стані знаходяться лісові розсадники, де роз
водяться дерева рідкісних і цінних порід, а також широкий асор
тимент фруктових.' Успішно здійснено виробничі завдання по за
готівлі деревини, ЇЇ переробці, догляду і охороні лісу. Очолює цей 
колектив лісничий Борис Степанович Кузин. Найкращі зразки ро
боти показують ударники комуністичної праці технік Володимир 
Маковецький, ланкові лісокультурних ланок Андрій Яремчук, Ка
терина Труш, Олександра Шмагало і багато інших.

Цими днями лісництву одному з перших серед лісових госпо
дарств Львівщини присвоєно звання, црлективу комуністичної пра
ці За перемогу в соціалістичному! змаганні лісництву присуджено 
перехідний Червоний прапор Львівського обласного управління лі- 
сового'Тбсподаретва і лісозаготівель та обкому профспілки пра
цівників лісової, паперової і деревообробної промисловості. Ве
ликій групі працівників видано грошові премії.

Це викликало ще більший ентузіазм серед лісоводів. Вони 
взяли підвищені соціалістичні зобов’язання на честь великого 
Жовтня.

F

На фото: Н. Г. Заглада серед 
учасників наради ланкових Дро
гобицького виробничого управ
ління.

Текст і фото І. Рябоконя.

ГЕРОЇНЯ ЖИТОМИРЩИНИ
НА ЛЬВІВЩИНІ

Недавно у Дрогобицькому ра
йонному Будинку культури зібра
лися сотні ланкових виробничо
го управління. Вони прийшли 
сюди, щоб зустрітися з Героєм 
Соціалістичної Праці, знатною 
ланковою Житомирщини Надією 
Григорівною Загладою.

Бурхливими оплесками зустрі
ли присутні героїню. В своїй 
промові Надія Григорівна розпо
віла про успіхи своєї ланки, по
ділилася досвідом роботи.

Після виступу Надії Григорів
ни на трибуну вийшла її давня 
подруга, ланкова колгоспу 
«Маяк», Дрогобицького району, 
Ю. І. Радловська.

— Дорога Надіє Григорівно,— 
звертається Ю. І. Радловська до 
героїні. — Трудівники колгосп
них ланів нашого району в цьо
му році значно збільшили ви
робництво сільськогосподарської 
продукції. Але ми не збирає
мось зупинятися на досягнутому. 
Будемо повсякденно впроваджу
вати передовий досвід у роботі, 
докладемо всіх зусиль, щоб 
створити достаток.

Щиро дякували Н, Г. Загладі 
за дружні поради ланкові Марія 
Матвіїшин, Марія Сидорик, Ган
на Зозуля, Ганна Кузьмяк та 
інші.

Дуже схвилював присутніх ви
ступ учениці 11-го класу серед
ньої школи села Івана Франка, 
Дрогобицького району, Розалії 
Твардовськоїл Вона розповіла, 
що її одЛкласники думають 
після закінчення школи створи
ти молодіжну ланку і працювати 
у рідному КОЛГОСПІ.’

— Ми не шкодуватимемо на
ших молодих рук, — говорить 
Розалія Твардовська. —- Будемо 
сміливо наслідувати ваш при
клад, Надіє Григорівно, вирости
мо високі врожаї всіх сільсько
господарських культур.

Усі виступаючі бажали Надії 
Григорівні доброго здоров'я, 
щастя та успіхів у праці.

Наприкінці виступили секретар 
парткому т. Більський і началь
ник колгоспно-радгоспного ви
робничого управління т. Безрук.



ШВИДКО ЗДАВАТИ ОВОЧІ ДЕРЖАВІ, 
ЗАКРИТИ ВСІ КАНАЛИ ДЛЯ РОЗБАЗАРЮВАННЯ

На засіданні Комітету партійно-державного контролю 
Львівських сільських обкому КП України 

і обласної Ради депутатів трудящих

Комітет заслухав питання 
про заготівлю овочів Допові
дали заступники начальників 
Кам’янсько-Бузького, Стрий- 
ського 1 Яворівського вироб
ничих управлінь тт. Солярик, 
Товкач, Васецький. Пояснення 
давали голови колгоспів їм. 
Тіїмірязева (Кам'янка-Бузька) 
т. Пантюх, їм. Кірова (Стрий) 
т Соколик, «Комунар» та 
«Іскра» (Яворів) тт. Степа
ненко і Краснопюр.

З’ясувалась досить невтішна 
картина. Згадані, управління 
вкрай незадовільно здійсню
ють плани заготівлі 1 продажу 
овочів державі. Особливо без
відповідально ставляться до 
виконання державних завдань 
голови цілого ряду колгоспів 
і в той же час допускають 
розбазарювання великої кіль
кості продукції.

Взяти, наприклад, артіль 
«Комунар», Яворівського райо
ну. Тут розбазарили 243.9 
центнера огірків і 14.9 центне
ра капусти. І це тоді, коли 
план продажу овочів виконано 
лише на 45 процентів. Голова 
цього колгоспу т. Степаненко 1 
бухгалтер т. Наконечна ство
рили умови для зловживання 
при продажу овочів на ринках. 
Ба засіданні наводились обур
ливі факти. Колгоспниця Роса 
відзвітувала, що вона продава
ла огірки нібито по 7.4 копій
ки за кілограм Фактично ж 
огірки були продані по 20 ко
пійок за кілограм. Таким чи
ном. тільки на цій «операції» 
привласнено близько 100 кар
бованців колгоспних грошей. 
Колгоспник Дмитерко пішов 
ще далі. Він показав у звіті, 
шо огірки продавав по 2.2 ко
пійки за кілограм, і теж при
власнив чималу суму грошей.

Подібні випадки мають міс
це 1 в інших колгоспах. На
приклад. в артілі їм Кірова

(Стрийський район) голова 
правління т. Ссжолик накладні 
на продаж овочів не підписує, 
в документах ціни не простав
ляються, а після продажу ово
чів на ринку н» вимагають від 
матеріально ь і ділові даль и и х 
осіб довідок про існуючі ціни.

В прийнятій постанові ко
мітет відмітив, що незадо
вільний стан з> виконанням 
планів продажу овочів дер
жаві, а також розбазарю
вання, крадіжки грошей, виру
чених від продажу овочів, є 
результатом того, що вироб
ничі управління не встанови
ли належного контролю за 
діяльністю правлінь колгоспів, 
а здійснення завдань по про
дажу овочів державі пустили 
на самошіив.

Звернуто увагу на такий 
тривожний стан заступникам 
начальників Кам’янсько-Бузь
кого, Стрийського і Яворів
ського виробничих управлінь 
тт. Солярику, Товкачу і Ва- 
сецькому. Прийнято до уваги 
їх запевнення, що вони вжи
вуть всіх заходів і плани про
дажу овочіїв державі по управ
ліннях будуть виконані.

За зволікання з виконанням 
плану продажу овочів 1 допу
щення їх розбазарювання ого
лошено догани головам кол
госпів Яворівського району: 
«Комунар» — т. Степаненку 
1 «Іскра» — т. Краснопюру. 
Вони попереджені, що коли не 
виправлять становища, будуть 
притягнуті до більш суворої 
відповідальності.

Тов. Степаненка зобов’язано 
поставити на розгляд правлін

ня колгоспу «Комунар» питан
ня про зловживання при про
дажу овочів і повернення до 
колгоспної каси крадіями 160 
карбованців Прокуророві Яво- 
рівського району т. Морозову 
доручено терміново розсліду
вати всі факти розбазарюван
ня овочів, привласнення гро
шей в колгоспі «Комунар» 1 
винних притягнути до кримі
нальної відповідальності.

Відмічено, що голова кол
госпу ім. Кіроіва (Стрийський 
район) т. Соколик заслуговує 
суворого покарання, але, зва
живши на те, що він вжив 
оперативних заходів до ви
правлення становища і обіцяв 
найближчими днями забезпечи
ти повністю виконання плану 
продажу овочів державі, комі
тет обмежився обговоренням.

Взявши до уваги, що за 
зрив плану продажу овочів і 
розбазарювання їх бюро парт
кому Кам’янсько-Бузького ви
робничого управління наклало 
вже суворе партійне стягнення 
на голову колгоспу ім Тіміря- 
зєва т. Пантюха, комітет зо
бов’язав його вжити всіх за
ходів до виконання державних 
завдань.

Звернуто увагу начальника 
заготівельного управління обл- 
споживспілки т. Сидора і за
ступника завідуючого облторг- 
відділом т. Кузьменка на від
сутність з їх боку контролю за 
роботою заготконтор по прий
манню овочів і зобов’язано 
подати колгоспам практичну 
допомогу, організувати роботу 
приймальних пунктів так. щоб 
не було затримок а прийман-

ня™ овочів від колгоспів, опе
ративно 1 принципово реагува
ти на недоліки, швидко усува
ти їх.

Комітет зобов’язав вироб
ничі управління уважно розі
братися, як іде продаж овочів, 
по кожному колгоспу окремо 
і вжити найрішучіших заходів 
до швидкого збирання 1 здачі 
державі' городини високої 
якості.

У великій кількості розбаза
рюють овочі в колгоспі «Кому
нар», Яворівського району, а 
гроші привласнюють різні 
«фрукти». Оберігає шахраїв 
голова цього колгоспу П. В. 
Степаненко (фото внизу).

Малюнок Ф. Львова.

ГАСТРОЛЬНА ПОДОРОЖ «ТРЕМБІТИ»
Велику гастрольну подорож 

по Україні здійснила заслуже
на хорова капела «Трембіта». 
Вона побувала у столиці рес
публіки, Харкові, Дніпропет-

ровську, Запоріжжі, Одесі та 
багатьох інших містах. Чарів
на українська пісня звучала в 
Криму, Донбасі. Всього було 
дано близько 25 концертів.

Хоровий колектив ознайомив 
слухачів з своїми новими тво
рами, зокрема піснями львів
ських композиторів А. Кос- 
Анатольського, Є. Козака, 
М. Колесси.

КАДРИ ОВОЛОДІВАЮТЬ ЕКОНОМІКОЮ
РІШЕННЯ ПЛЕНУМІВ ЦК КПРС І ЦК КП УКРАЇНИ — 

В ДІЮ

ПАРТІИН И И 
комітет Бро

дівського вироб
ничого колгоспно- 
радгоспного уп
равління зосереджує увагу 
партійних організацій, всіх 
комуністів на посилення Ідей
но-політичного виховання кад
рів, вивчення ними економіч
ної теорії марксизму-ленініз- 
му, конкретної економіки.

Нещодавно в кабінеті полі
тичної освіти парткому була 
проведена районна теоретична 
конференція на тему «Шляхи 
підвищення врожайності ози
мих культур в умовах Бродів
ського району». На конферен
цію прибули агрономи, брига
дири рільничих 1 тракторних 
бригад колгоспів, працівники 
виробничого управління 1 від
ділення «Сільгоспте X н і к и », 
всього близько 140 чоловік.

Учасники конференції за
слухали 1 обговорили чотири 
змістовних і цікавих доповіді, 
які були побудовані виключно, 
на прикладах колгоспів Бро
дівського управління. Голов
ний агроном виробничого кол
госпно-радгоспного управління 
П. В. Яремчишин виступив з 
доповіддю «Система організа
ції насінництва та строки про
ведення сівби озимих куль
тур». На конкретних прикла
дах з діяльності колгоспів ім. 
Свердлова, ім) Чапаева, ім. 
Карла Маркса, їм. В. Стефани
ка він показав, як вони доби
ваються .одержання високих

урожаїв зернових культур, 
зокрема озимих.

Тов. Яремчишин докладно 
розповідає, як треба організу
вати роботу по вирощуванню 
свого власного насіння.

Разом з тим т. Яремчишин 
на прикладах колгоспів їм. 17 
Вересня, ім. XXI з’їзду КПРС, 
«Правда» розкриває, якого 
економічного програшу завдає 
недооцінка справи насінни
цтва 1 незадовільне його веден
ня. Колгосп ім. 17 Вересня в 
1963 році закупив з держав
них ресурсів 9І1 центнерів на
сіння зернових культур, кол
госп їм. XXI з’їзду КПРС —•

558 центнерів, колгосп ім. га
зети «Правда» — 574 цент
нери. На все це витрачались 

великі кошти.
Озимі культури, особливо 

озима пшениця, в умовах кол
госпів Бродівського управління 
посідають провідне місце і 
займають близько ЗО процен
тів посівних площ. Вони є ос
новними продовольчими куль
турами. Але є ряд колгоспів,

зокрема їм. 1 Травня, їм. Ле
ніна, «Комуніст», де збирають 
недопустимо низькі .врожаї ози
мих культур, і не тому, що во
ни знаходяться в менш сприят
ливих грунтово - кліматичних 
умовах, а лише через те, що 
тут послаблена увага до виро
щування цих культур, допус
каються серйозні порушення 
агротехніки. Озимі в цих гос
подарствах розміщуються по 
випадкових попередниках, ча
стіше всього після таких, які 
пізно звільняють площі 1 не 
створюють можливостей, щоб 
добре підготувати грунт. Сівба

у зв’язку з цим проводиться 
із запізненням.

Тов. Яремчишин навів ціка
вий приклад. Колгосп ім. 
В. Стефаника розташований 
в таких самих грунтово-кліма
тичних умовах, як і колгосп їм. 
газети «Правда», але яка ве
лика різниця в одержанні вро
жаю озимої пшениці! І це ли
ше тому, що в колгоспі їм. 
В. Стефаника додержують стро

ків сівби, а в колгоспі ім. 
газети «Правда» сіївба завжди 
проводиться із запізненням.

Бригада колгоспу їм. В. Сте
фаника, яку очолює І. М. Бо
рецький, в 1963 році одержала 
більш як по 20 центнерів ози
мих зернових, а бригада кол
госпу ім. газети «Правда», де 
бригадиром М. Л. Гаврилюк, 

лише ПО 13 центнерів.
Учасники конференції визна. 

ли, що правильна організація 
насінництва в усіх колгоспах 
району, а також строге додер
жання агротехнічних строків 
проведення сіївби — це великі 
резерви збільшення валового 
виробництва зерна.

З цікавою доповіддю висту
пив агроном колгоспу ім. 
В. Стефаника Б. П. Хом’як. 
Його виступ був присвячений 
підвищенню врожайності зер
нових культур За рахунок 
збільшення норми висіву.

Виходячи з досвіду роботи 
свого колгоспу, він показав, як 
при диференційованому підході 
при визначенні норм висіву 
по кожній окремій площі кол
госп добивається вирощування 
високих урожаїв озимих куль
тур з усіх площ. Грунти в кол
госпі ім. В. Стефаника різні: 
є хороші, сприятливі для ви
рощування озимини, а є й бід
ні на поживні речовини, гори
сті. Озимину доводиться розмі

щувати і на поганих, кам’яни
стих грунтах. У зв'язку з цим, 
розповідає т. Хом’як, ми сміло 
йдемо на збільшення нор
ми висіву 1 доводимо її до

230—250 кілограмів на гек
тар. Це виправдує себе. На
приклад, на одній Із площ у 
7 гектарів в 1962 році ми да
ли норму висіву по 250 кіло
грамів 1 одержали по 35,3 
центнера зерна з гектара.

Виступ т. Хом’яка перекон
ливо показав усім учасникам 
конференції, що за рахунок 
збільшення норми висіву на 

менш родючих грунтах при 
всіх Інших однакових умовах 
можна одержувати високі вро
жаї озимих культур.

Цьому ж питанню присвятив 
свій виступ агроном колгоспу 
їм. К. Маркса Г. Е. Бакарьов.

Старший агроном-насіннєвод 
виробничого управління І. М. 
Борисов у своїй доповіді від
мітив, що великим резервом 
успішного виконання завдань 
по дальшому підвищенню вро
жайності сільськогосподарських 
культур є перехід в усіх кол- 

. госпах на сівбу насінням кра
щих районованих 1 перспектив
них сортів.

То®. Борисов докладно зупи
нився на характеристиці сор
тів «Білоцеркіівська-198», «Ми- 
ронівська-264», «Галиц ь к а», 
тобто тих, які застосовуються 
в колгоспах Бродівського 
управління.

Він також розповів учасни
кам конференції, як під впли
вом грунтово-кліматичних умов 
сорти змінюють свої морфоло
гічні і біологічні ознаки. як 
треба організовувати роботу 
в колгоспах і радгоспах по ви
значенню сортових якостей на
сіння, які серйозні недоліки 
мають місце в роботі колгос
пі® по забезпеченню сортовим 
насінням і які завдання стоять 
перед агрономами колгоспів 1 
бригадирами рільничих бригад 
напередодні проведення сівби 
озимих культур.

На конференції була заслу
хана доповідь головного інже
нера виробничого управління 
М. Г. Губ на тему «Експлуата
ція машинно-тракторного пар
ку під час очистки насіння та 
сівби озимих культур».

Кожна з цих доповідей, що 
так вдало доповнювали одна 
одну, була з інтересом сприй
нята присутніми і допомогла 
їм краще зрозуміти, якими 
шляхами можна досягти підви
щення врожайності озимих 
культур в умовах Бродівсько
го виробничого управління.

Підсумовуючи роботу конфе
ренції, секретар парткому 
Бродівського виробничого уп
равління О. П. Глазунов 
у своєму виступі відмітив ту 
користь, яку вона принесе. Він 
ще раз підкреслив, що справж
нім організатором мас в сфер! 
виробництва нині може вважа
ти себе лише той, хто доско
нало оволодів методом еконо
мічного аналізу, хто спромож
ний розібратися, якою ціною 
виконується план, де прихова
ні резерви 1 як краще привести 
їх в дію. І проведена конфе
ренція в цьому значно допомо
же.

В роботі теоретичної конфе
ренції взяв участь голова ви
конкому Львівської обласної 
сільської Ради депутатів тру
дящих С. В. Стефаник.

Учасники конференції прий
няли рекомендації для всіх 
колгоспів управління, в яких 
викладені конкретні заходи по 
підвищенню врожайності ози
мих культур.

Проведення теоретичних еко
номічних конференцій —• ціка
ва і необхідна форма органі
зації навчання кадрів. Вона до
помагає творчо оволодівати по
літичними і техніко-економіч- 
•ними знаннями, підвищує рі
вень активності комуністів і 
безпартійних, забезпечує гли
боке розкриття тих чи інших 
теоретичних і техніко-економїч- 
них положень.

Завдання партійних коміте
тів, партійних організацій по
лягає в тому, щоб ширше ви
користовувати цю форму нав
чання, більше залучати' до її 
проведення наукові сили і хо
роших практиків сільськогос
подарського 1 промислового ви
робництва області.

Йдеться про те, щоб до по
чатку навчального року в си
стемі політичної освіти про
вести в усіх районах області 
економічні або теоретичні кон
ференції, присвячені актуаль
ним питанням життя колгоспів 
і підприємств. Це й буде кон
кретним втіленням в життя 
завдань, що їх поставили черв
невий Пленум ЦК КПРС 1 
липневий Пленум ЦК КП 
України.

3. ГОРОХОВА. 
Консультант-методист облас
ного Будинку політичної ос
віти.

ПРОВАЛЮЮТЬСЯ СТЕЛІ І... КЕРІВНИКИ
А

ФОТОЗВИНУВАЧЕННЯ

Завідуючий фермами колгос
пу ім. Карла Маркса Жидачів- 
ського виробничого управління 
Іван Дзіваковськнй — на диво

спокійна люди
на. На запитан
ня, як іде підго
товка до зимівлі 
худоби, він від
повів:

— Та якось іде. Хочете, по
дивіться самі.

І, не поспішаючи, повів нас 
по своєму господарству (фо
то 1).

Ось ми зупинились біля сви
нарника. Чому в ньому все ва
литься, не важкі здогадатись, 
якщо заглянути на дах. Бур’ян, 
який виріс тут, ! очевидно, не 
може замінити черепиці (фо
то 2). г

Можливо, це виняток?
Ні. Перед вами приміщення, 

в якому повинна зимувати май
же тисяча курей (Фото 3). Що 
тут швидше завалиться (якщо, 
звичайно, керівники колгоспу 
не надумають провести ремонт) 
— дах чи стеля, ііоки що ска
зати важко. Але валиться І те 
і друге.

І так далі 1 тому подібне. 
Жодного відре
монтованого, під
готовленого до 
зимівлі тварин
ницького примі
щеная на весь 
колгосп. А вже ж 
вересень!

То, може, за
готівля кормів 
на зиму йде кра
ще?

Де там! Перед вами (фото 4) 
•— силоспа траншея. Ніхто її 
перед закладанням силосу 1 не 
думав очищати. Зелену масу 
(бачите ■— в куточку) підвозять 
по жмені за годину, не трам
бують. Ми запитали бригадира 
рільничої бригади Івана Бор- 
щевського, чи збираються дода
вати до силосної маси полову, 
глауберову сіль Він відповів:

— Цс нам ні до чого!
Таке ставлення до консерву

вання кукурудзи інакше, як 
консервативним, не назвеш.

Отже, підсумуємо. Валяться 
дахи, стелі, стіни. Провалюєть
ся план заготівлі кормів. З та
кою роботою ху
добі, чого доб
рого, доведеться 
зимувати 1 в хо
лоді, і в голоді.

На жаль, ми 
не змогли сфо
тографувати го
лову колгос п у 
К І. Куцюрубу. 
Але й так видно, 
що з таким став
ленням до тва
ринництва йому 
й самому неваж
ко «про в а л и- 
тись».
Фото И. Пирога.
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ХТО ШУКАЄ, ТОЙ ЗНАХОДИТЬ

CJ КОСЬ у Радехівське від- 
ділення «Сільгосптехні

ки» завезли чотири пасто- 
приготувачі. Машина не
складна —• щось на зра
зок м’ясорубки, якою кори
стуються домашні господарки, 
тільки більшого розміру. А на 
фермі вона дуже потрібна. На
приклад, силос, який свині по
їдають не дуже охоче, перероб
лений на пасту, вже не зали
шається в годівницях. Бажаю
чих придбати пастоприготувачі 
знайшлось стільки, що відділен
ня ніяк не могло задовольнити 
попиту. Де ж вихід?

Керуючий відділенням «Сіль
госптехніки» Володимир Івано
вич Лазоренко запросив до
свідченого майстра Миколу 
Матвійовича Козицького і ска
зав йому:

— Ознайомтесь з пастопри- 
готувачем докладніше. Може, 
придумаєте, чим його замінити.

Через кілька днів тов. Ко- 
8ицы:ий доповів;

— На мою думку, нам під 
силу виготовити подібну ма
шину.

Зважили всі «за» 1 «проти». 
Підрахували, що, використавши 
деякі старі вибракувані деталі 
з різних машин, можна виго
товляти пастоприготувачі не 
дорожчі, ніж заводські. На вал 
шнека підійшла вісь з тракто
ра «ДТ-54», ланцюги взяли з 
комбайна, корпуси підшипників 
■— з жниварки 1 тому подібне. 
Станину зварили з кутового 
заліза, корпус вигнули з листо
вої сталі. Тільки зірчатки дове
лось замовити на Горохівсько- 
му ливарному заводі.

Після першого пасгоприготу- 
вача зробили другий, третій... 
Таким чином був налагодже
ний, так би мовити, серійний 
випуск. На сьогодні цих меха
нізмів виготовлено більше де
сятка. Добре працюють вони в 
колгоспах ім. Лесі Українки, 
«Жовтень», у радгоспі «Раде- 
хівський».

Працівники ферм вважають 
радехівські пастоприготувачі не 
гіршими, ніж заводські. В од
ному відношенні вони мають 
навіть перевагу. Справа в то
му, що умільці-механізатори не 
просто скопіювали з того зраз
ка, який мали, а внесли ряд 
удосконалень. Так, слабким 
місцем заводських пастоприго- 
тувачів є те, що в них не мож
на натягати ланцюги, які швид
ко зношуються. У радехівців

вал приводного шківа встанов
лено на полозках, які можна 
пересувати. Недавно у майстер
ню приїхав механік колгоспу 
ім. Богдана Хмельницького 
М. Сгукалов і попросив:

— Переробіть наш заводський 
пастоиріїготувач за своїм зраз
ком.

Ініціатива працівників відді
лення «Сільгосптехніки» дасть 
значну користь. Адже застосу
вання пасти при годівлі тварин 
дозволить зменшити затрати 
концентратів, поліпшити вико
ристання кормів взимку.

Творчо розв'язують радехів
ські механізатори й інші пи
тання. Вони стежать за новин
ками, про які повідомляється 
в журналах, газетах. Одного 
разу працівники відділення про
читали, як переобладнати по- 
дрібчюва-і грубих кормів 
«ІГК-30», щоб використовувати 
його як універсальну кормопри- 
готувальну машину. Для цього 
в ньому змінили робочі органи. 
Корми, щз надходять у бара
бан, спочатку подрібнюються 
ножами. За ними знаходяться 
пластини з .молоточками, які 
розбивають одержані частки на 
ще дріфііші. І. нарешті, при 
виході встановили сітку, яка не 
пропускає тих частинок, що ма
ють надто великі розміри.

Зараз такий переобладнаний 
«ІГК» працює в спеціалізова
ному відгодівельному господар
стві — артілі «Жовтень». Ним 
виготовляють пасту з різних 
кормів, мелють на дерть зер
но. Продуктивність цієї маши
ни у 2—3 рази вища, ніж зви
чайних і переобладнаних по- 
дрібнювачів «ДНУ», які вико
ристовуються в більшості арті
лей.

Все це —■ лише частка ве
ликої роботи, яку проводять 
працівники відділення по меха
нізації кормоприготування Во
ни взажають своїм обов’язком, 
щоб усі машини, які є на фер
мах, працювали безперебійно. 
Особливо багато роботи в цій 
справі у членів бригади по ме
ханізації трудомістких проце
сів у тваринництві, очолюваної 
П. Павлюком, 1 робітників май
стерні тепер, коли проходить 
місячник підготовки до зимівлі 
худоби.

Відремонтувати до 20 верес
ня всі необхідні машини, об
ладнати кормокухні —- таке їх 
зобов'язання.

Чимало вже зроблено, на
приклад, по ремонту кормоза
парників. Як відомо, в них 
утворюється накип, через що 
швидко перегоряють труби. За 
ремонт кормозапарників, біля 
яких багато роботи, у ряді від
ділень' «Сільгосптехніки» бе
руться неохоче. А от в Радехо- 
ві до цього підійшли інакше. 
Незважаючи на труднощі, ді
стають труби й інші матеріали 
і реставрують такі кормозапар
ники, які дехто вважає безна
дійними. Так. останнім часом

їх було відремонтовано близь
ко 30. І знову ж це обходиться 
колгоспам дешевше, ніж купу
вати нові.

Добре освоїли операції по 
ремонту кормозапарників зва
рювальний Євген Чорний, слю
сарі Станіслав Шмідт, Воло
димир Лащук, Ярослав Куць.

Наближається до завершен
ня ремонт дробарок «ДКУ», 
січкарень «РСБ-3,5» та інших 
машин.

Значну допомогу подає від
ділення колгоспам в справі ме
ханізації водопостачання. Ос
таннім часом підведено воду до 
тваринницьких приміщень на 
500 голів худоби в колгоспі 
«Маяк», на 600 голів — у кол
госпі їм. Я. Галана. В минулі 
роки колгоспи натрапляли на 
великі труднощі, коли треба 
було бурити свердловини. Те
пер у відділенні створена спе
ціальна бригада, яка займаєть
ся цією справою. Вона виконує 
замовлення колгоспів у стислі 
строки.

Радехівське відділення «Сіль
госптехніки» щокварталу пере
виконує плани механізації тру
домістких процесів у тваринни
цтві. Треба сподіватись, що те
пер, під час підготовки до зи
мівлі худоби, слово колективу 
відділення не розійдеться з ді
лом.

К. ХАЛАЇМ.
Кор. «Вільної України».

«
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ГОСТРИЙ СИГНАЛ

В НАДІЇ НА ДОСВІД 

т. ВОВК А...
Тваринники колгоспу ім. Ко

цюбинського Золочівського ви
робничого управління не вико
нують планів виробництва і 
пропажу продукції тваринни
цтва. Молока, наприклад, ар
тіль продала державі з почат
ку року на 500 центнерів мен
ше, ніж передбачалось.

— Слабенька у нас кормова 
база, — скаржиться голова 
колгоспу Михайло Вовк.

Це правда. Якщо влітку ще 
якось зводили кінці з кінцями, 
то взимку може бути зовсім 
погано. Та хто в цьому вин
ний?

Концентратів артіль має об
маль. Це й не дивно. Адже вро
жай зернових тут становить ли
ше 10 центнерів з гектара. 
Прикрі наслідки пояснюються 
не якимись об'єктивними умо
вами, а кричущою безгосподар
ністю. Така сприятлива погода, 
яка стояла цього року під час 
жнив, буває у нас рідко. За мі
сяць на поля колгоспу не випа
ло .жодної краплини дощу. І 
все ж жито у валках на площі 
20 гектарів дотримали, аж по
ки пішов дощ і воно проросло. 
Праця людей була змарнована. 
А які великі втрати мали на 
Інших площах! Ось чому те
пер не вистачає зерна.

Та на зиму худоба не мати
ме вдосталь не лише концен
тратів, але й грубих кормів. 
Правління колгоспу відзвітува
лось, що вся солома після ком
байнування заскиртована. Прав
да, за звітом вийшло, що одер
жали її... 3,4 центнера з гек
тара. У виробничому управлін
ні прочитали такий звіт, але 
нікого він не здивував. А на 
полях ще й досі лежать купки 
соломи.

Щороку, як тільки настає 
похолодання, надої на фермах 
колгоспу, і без того мізерні, 
різко падають. Причина цього 
не лише ч поганій годівлі, але 
й в тому, що умови утримання

тварин дуже погані. І що най- 
дивиіше — і цього року прав
ління не дбає, щоб якось їх 
поліпшити.

Вже настала осінь, а на фер
мах ще не почали ремонту при
міщень, хоч роботи тут повно. 
У корівнику 1 свинарнику в 
дверях такі щілини, що руку 
можна просунути. В жодному 
приміщенні нема справжньої 
каналізації.

Тривожить те, що навіть 1 
в цих приміщеннях не розмі
стити всього поголів’я тварин. 
Частину худоби холод може 
застати під відкритим небом. 
Корівник у Кругові будується 
дуже повільно. Це безтурботно 
спостерігає правління колгоспу. 
Не поспішає і керівництво Ожи- 
дівської міжколгоспної буді
вельної організації, яке відпо
відає безпосередньо за спору
дження цього приміщення.

Великі претензії мають тва
ринники 1 до Золочівського від
ділення «Сільгосптехніки*. Ви
робничі процеси на фермах не 
механізовані, все робиться 
вручну. Працівники відділення 
не іурбуються навіть про те, 
щоб до початку холодів при
наймні відремонтувати водона
пірну башту. Чого доброго, 
взимку, як і торік, доведеться 
ганиги худобу на водопій до 
криниці або річки.

Голова колгоспу т. Вовк ке
рує артіллю понад десять ро
ків. І працівники виробничого 
управління, видно, дуже наді
ються на ного досвід. Але ста
новище, яке склалося в колгос
пі з підготовкою до зимівлі 
тваринництва, дуже тривожне. 
З безгосподарністю, яка панує 
тут, далі миритися не можна. 
Треба, щоб винні несли відпо
відальність. І чим швидше бу
дуть вжиті дійові заходи, тим 
краще.

В. РИБАКОВ. 
Кор. «Вільної України».



БЕЗСТРАШНИЙ
РИЦАР РЕВОЛЮЦІЇ

(ДО 86-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
Ф. Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО)

«Залізним Феліксом», без
страшним рицарем революції 
назвав наш народ вірного учня 
і соратника В. І. Леніна, полу
м’яного борця за справу кому
нізму Фелікса Едмундовича 
Дзержинського.

Все життя і революційна ді
яльність цієї прекрасної люди
ни —■ яскравий приклад безза- 
вітного служіння народу.

І сьогодні, як 1 завжди, за
лізний Фелікс разом з нами, в 
одному ряду з живими. Своїм 
суворим життям, більшовиць
кою партійністю, високою прин- 
ципіальністю, кристальною чис
тотою він служить натхненним 
прикладом для мільйонів будів
ників комуністичного суспіль
ства.

Фелікс Едмундович Дзержин- 
ський народився 11 вересня 
1877 року в колишній Віден
ській губернії (сьогодні Мін
ська область БРСР) в сім’ї 
польського вчителя матема
тики. Рано втративши бать
ка, юний Фелікс живе серед 
простих селян, бачить свавілля 
поміщиків, царських чиновни
ків, бідність, національне гноб
лення населення окраїн цар
ської Росії. В 1895 році вісім

надцятирічним юнаком Ф. Е. 
Дзержинський вступив у віден
ську організацію литовської со
ціал-демократії і з цього часу 
повністю віддався революційній 
діяльності, ставши професіо
нальним революціонером. Ра
зом з Р. Люксембург, Ю. Марх- 
левським, А. Варським 1 
Л. Тишкою Ф. Е. Дзержинський 
був одним з організаторів пар
тії польського і литовського 
пролетаріату —• Соціал-демо
кратії Королівства Польського 
та Литви (СДКІИЛ).

З самого початку своєї рево
люційної діяльності Ф. Е. 
Дзержинський стояв на пози
ціях пролетарського інтернаціо
налізму.

В 1906 році на IV з’їзді 
РСДРП Ф. Е. Дзержинський 
вперше особисто зустрівся з

В. І. Леніним. На цьому з’їзді 
СДКПіЛ ввійшла до складу 
РСДРП. Після з’їзду Ф. Е. 
Дзержинський був введений до 
складу ЦК РСДРП як представ
ник від СДКПіЛ.

За свою революційну діяль
ність в умовах царського само
державства Ф. Е. Дзержинський 
шість разів був заарештований, 
тричі тікав Із заслання і знову 
повністю віддавався революцій
ній роботі. Майже четверту час
тину свого життя, одинадцять 
років, він провів у тюрмах, на 
каторзі, засланні, але нічим не 
зміг зламати царський уряд во
лю безстрашного революціоне
ра.

На VI з’їзді партії Ф. Е. 
Дзержинський був обраний чле
ном ЦК. Він взяв якнайактив
нішу участь у підготовці Жовт-

невого збройного повстання. 
Дзержинський був в числі най
ближчих соратників В. І. Ле
ніна, які відвідували його в 
Разливі, а пізніше на нелегаль
ній квартирі в Петрограді. На 
початку серпня Ф. Е. Дзержин
ський був обраний в секрета
ріат ЦК.

В дні Жовтневого повстання 
Дзержинський — в числі ке
рівників повстання. Після пере
моги Великої Жовтневої соціа
лістичної революції, коли вну
трішня і зовнішня контррево
люція шляхом змов, диверсій, 
терорів, саботажу, спекуляції 
тощо намагалася повалити Ра
дянську владу, партія доручає 
Ф. Е. Дзержинському відпові
дальну ділянку роботи — ке
рівництво Всеросійською Над
звичайною Комісією по бороть
бі з контрреволюцією, спеку
ляцією, саботажем.

В період відбудови народно
го господарства Ф. Е. Дзержин
ський очолював Народний ко
місаріат залізничного транспор
ту.

З іменем Фелікса Едмундови
ча зв’язані перші серйозні ус
піхи, здобуті залізничним транс
портом молодої Радянської рес
публіки.

В лютому 1924 року Дзер
жинський був призначений го
ловою Вищої Ради народного 
господарства — першого в сві
ті органу по плануванню і ве
денню соціалістичного народно
го господарства.

Ф. Е. Дзержинський з вла
стивою йому більшовицькою 
пристрастю взявся за виконан
ня дорученої йому партією 
справи. Він вникає в усі деталі 
роботи промисловості, часто 
відвідує підприємства, розмов
ляє з робітниками, вивчає тех
нологічні процеси тощо.

На протязі всього свого пре
красного життя, відданого спра
ві комунізму. Дзержинський 
зміцнював 1 пильно охороняв 
єдність більшовицької партії.

Ф. Е. Дзержинський був вір
ним помічником В. І. Леніна в 
будівництві партії, в боротьбі 
за єдність і чистоту її рядів. 
Єдності партії були присвячені 
його останні слова. 20 липня 
1926 року Фелікса Едмундови
ча не стало. Перестало битися 
полум’яне серце цієї чудової 
людини, але його світлий образ, 
його справа вічно житимуть в 
серцях радянських людей.

Б. ГУМЕННИИ.

У ВИР життя
(ІЗ ЗБОРІВ АКТИВУ ТВОРЧО! 

ІНТЕЛІГЕНЦІЇ)

l_I Е ВПЕРШЕ збирається
* • творча інтелігенція Львів

щини, щоб обговорити най
більш актуальні питання, які 
висуває на чергу дня життя. 
Але, здається, ще ніколи з та
кою гостротою не велась роз
мова з питань ідеологічної ро
боти, Ще ніколи не була так 
прикута до них увага букваль
но кожного учасника зборів.

Сюди зібрались різні люди: 
письменники, журналісти, ху
дожники, композитори. акто
ри, науковці. Але всіх їх в од
наковій мірі хвилювали пи
тання. що були винесені на 
обговорення зборів — про Хід 
виконання рішень червневого 
Пленуму ЦК КПРС. і липне
вого Пленуму ЦК КП України 
та завдання творчої інтеліген
ції Львівщини. І приємно бу
ло відчути, який справді гли
бокий відгук знайшла в сер
цях цих людей розмова, роз
почата на червневому Пленумі 
ЦК КПРС.

Покликання митця
Тримати в чистоті 1 бойо

вій готовності могутню зброю 
боротьби за торжество ідей 
комунізму —- літературу і ми
стецтво, збагачувати духовні 
цінності радянського суспіль
ства закликає партія творчу 
інтелігенцію. Рішучу відсіч 
одержали спроби протягти в 
наше середовище облудні кон
цепції мирного опівіснуїваиня 
ідеологій, безідейності, аполі
тичності. Література і мисте
цтво втягнуті у .вир ідеологіч
ної боротьби з імперіалізмом. 
Партія вказує курс на безком
промісну боротьбу з буржуаз
ною ідеологією.

В таких умовах усі творчі 
організації повинні посилити 
вимогливість до своєї роботи, 
не допускаючи формалістично
го трюкацтва, з одного боку, 
і сірості, примітивізму, реміс
ництва •— з другого. Про це, 
власне, говорили 1 доповідач 
— секретар Львівського про
мислового обкому КП України 
В. Ю. Маланчук І виступаючі.

Працівники літератури 1 ми
стецтва нашої області не раз 
ділом доводили, що вони є вір
ними помічниками партії, ак
тивною творчою силою. яка 
дійово впливає на формування 
комуністичної свідомості тру
дящих.

Останнім часом, особливо в

цьому році, пом’, но активізу
валась творчість фнаших пись
менників і митціі_ Вони напо
легливо працюю '■> над нови
ми творами, які показують ге
роїчну працю трудящих Львів
щини. їх боротьбу за комунізм, 
розкривають великі перетво
рення, що здійснились на за- 
хідноукраїнськи: землях за
роки Радянсько влади.

Лише у Льв вському книж
ково-журнальної у видавництв! 

■ у цьому році в [ходить понад 
два десятки кні жок, шо нале
жать перу наших письменни
ків. Крім-того, їв республікан
ських та всесоюзних видавни
цтвах вийшло близько двадця
ти збірок поезій, повістей 1 
романів львівських авторів.

Нинішній рік можна назва
ти роком великої прози. Це 
вірна ознака .художньої зрі
лості письменницької органі
зації. Серед крап.их прозових 
творів нова повіс' ь Петра Коз- 
ланюка «Весна», «Пустинний 
берег» Володимира Гжицького, 
«Письменники зблизька» Ми
хайла Рудницького, «Богомоль
ці» Пилипа Гузйка, «Чорна 
віхола» Євгена Іїуртяка. яка 
дає підстави покладати серйоз
ні надії иа молодого здібного 
автора. і

В поезію прігйіпла здібна 
молодь, про що| свідчать пер
ша збірка АпЬтолія Тарана, 
вірші Віктора ЛЬзарука та ін.

Тепер, як цілком правильно 
сказав у своєму' виступі голова 
Львівського відділення Спілки 
письменників України Петро 
Степанович Козланюк, на пер
ший план виступає необхідність 
ПОСИЛИТИ ВИМОГЛИВІСТЬ до яко
сті художніх творів.

На зборах наіводився такий 
факт. Нещодавно v книжко
вому видавництві вийшла по
вість Теодора ’Никитина «Над 
голубими плесами», яка одер
жала негативну оцінку відра
зу ж після того.', як була опуб
лікована в журналі. І все ж 
керівники видавництва поспі
шили видати її окремою книж
кою.

Хибне в Ідейному відношен
ні оповідання було вміщене у 
збірці Федорова «Сліди на 
скелях»; у збірці Григорія

Глазова «Живу на земле», уже 
відредагованій 1 підготовленій 
до друку, знайшли місце ма
лохудожні. пройняті міщан
ським духом вірші; збірці гу
моресок С. Рудика «Ахіллесо- 
ва п’ята» бракує світлого жит- 
тєстверджуючого настрою, яким 
відзначається література со
ціалістичного реалізму.

Це свідчить про те, що в 
письменницькому середовищі 
недостатньо ведеться робота 
по піднесенню професіональ
ної майстерності авторів.

У виступах на зборах були 
висловлені серйозні претензії 
до поетів.

— Немає нових пісень про 
робітниче життя і колгоспне 
селянство, якими б поповнив
ся репертуар ансамблю «Вер
ховина», — заявив художній 
керівник ансамблю Ю. С. Кор- 
чинський.

— Мало є віршів на цю те
му, які .можна було б покла
сти на музику. — передає 
претензію львівських компози
торів А. И Кос-Анатольський.

Великою проблемою літера
тури 1 мистецтва є створення 
позитивного образу нашого су
часника, справжнього героя на
ших днів. Цілком слушно за- 
уважий1 відповідальний секре
тар журналу «Жовтень» пись
менник Петро Інгульський: 
можна бачити поодинці 1 гру
пами художників. які малю
ють Порохову башту, але рід
ко зустрічаємо розкриті паліт
ри на заводах. у колгоспах, 
там, де живуть, працюють ге
рої ненаписаних художніх тво
рів.

І чи не в цьому причина 
того, що з картин, представ
лених львівськими художника
ми на республіканську вистав
ку, більше 130 було відхиле
но.

Тепер, як сказав у своєму 
виступі заступник голови прав
ління Львівського відділення 
Спілки художників Д. П. Крва- 
вич, скульптори 1 художники 
напружено працюють над тим,

щоб порадувати наших людей 
новими творами. Значно акти
візувалось творче життя Спіл
ки за останній час.

Проблема створення позитив
ного образу нашого сучасника 
особливо гостро постала перед 
театрами, роботі яких на 
зоорах було приділено ба
гато уваги. У доповіді 1 
виступах відзначалось. що 
окремі театри часом орієн
туються на смаки і вжмоги 
обивателів. У своєму виступі 
начальник Львівського обласно
го промислового управління 
культури Я. Д. Вітошинський 
піддав різкій критиці російський 
драматичний театр Радянської 
Армії і Дрогобицький музично- 
драматичний театр. Це, власне, 
не просто критика, а вимога 
самого життя перебудувати ро
боту, вимога глядача, який не 
погоджується на постановку 
низькопробних, безідейних і 
малохудожніх творів.

Відповідати духовним запи
там радянських людей, актив
но впливати на формування 
комуністичного світогляду і 
комуністичних ідеалів — у цьо- 
ми велике покликання митців, 
письменників, у цьому прояв
ляється їх художня майстер
ність. цим перевіряється їх 
ідейний гарт.

Натхнення дає народ
Увагу присутніх не випад

ково привернув виступ голови 
Львівського відділення Спілки 
композиторів України Анато
лія Йосиповича Кос-Анатоль- 
ського.

Анатолію Йосиповичу випа
ла на долю велика честь — 
він був присутній на зустрічі 
керівників партії і уряду з 
творчою інтелігенцією в Крем
лі, слухав виступ Микити Сер
гійовича Хрущова. У нього ще 
й досі свіжі враження від цієї 
зустрічі, і він не міг не по
ділитися ними з учасниками 
зборів. його виступ звучав 
пристрасно, гаряче. t

Нещодавно Анатолій Йосипо
вич мав нагоду побувати в 
туристській поїздці по Австрії. 
Він побачив ті два цілком 
протилежні полюси, на яких 
знаходиться мистецтво у нас 
1 в буржуазному суспільстві.

— Там все розраховане на 
заробіток А це не може бути 
грунтом для розвитку справж
нього мистецтва. — розповідає 
Анатолій Йосипович. — І мене 
там ніщо не могло зворушити 
так, як зворушує у нас на 
кожному кроці.

Говорячи про необхідність 
посилення боротьби проти во
рожої нам буржуазної ідеоло
гії, яка постійно намагається 
проникнути в наше середови
ще, Анатолій Йосипович ціл
ком слушно підкреслив, що 
треба посилити ідейно-виховну 
роботу серед молоді, викори
стовуючи для цього різні (фор
ми і засоби. Одним з таких за
собів, до того ж досить силь
них, є музика. Проте, як ціл
ком справедливо говорив ком
позитор, у нас ще не постав
лена як слід пропаганда ра
дянської музики.

— Практикуються зустрічі 
композиторів з слухачами, — 
говорив він. — Це хороша річ, 
їх треба і далі проводити. 
Але часто такі зустрічі прохо
дять досить формально, тому 
що ми обмежуємося на них 
тільки розповідями про нашу 
творчість. А ось почути ці тво
ри слухач не завжди має мож
ливість.

Анатолій Йосипович гово
рив також про необхідність 
створення молодіжного ансам
блю, який міг би стати хоро
шим пропагандистом радян
ської легкої музики серед мо
лоді. Він запропонував ство
рити на громадських засадах 
бригади, які пропагували б ра
дянську музику.

І ще одну, на нашу думку, 
хорошу пропозицію висловив 
він, — створити у Львові на
родну консерваторію.

Справедливий докір
— В ідеологічній роботі у 

нас ще слабо використовують
ся революційні традиції

Ці слова були сказані дирек
тором Львівського державного 
літературно-меморіального му
зею Ів. Франка, активною учас
ницею революційного руху на 
Західній Україні Марією Се- 
менівною Кіх, Вони прозвучали 
як докір на адресу партійних, 
комсомольських організацій, 
пропагандистів, агітаторів, на 
адресу наших митців, які чо
мусь незаслужено мало уваги 
приділяють цьому важливому 
питанню.

Адже пропаганда револю
ційних традицій, виховання на 
цих традиціях нашого молодо
го покоління — це чи не од
на з найбільш важливих діля
нок ідеологічної роботи. І не 
випадково на це звернув осо
бливу увагу у своїй постанові 
червневий Пленум ЦК КПРС.

— Мені часто доводиться 
зустрічатися з молоддю, — 
розповідала М. С Кіх, — 1 я 
бачу, як слабо вона обізнана 
з революційним минулим сво
го народу. На Львівщині є чи
мало людей, які могли б допо
могти нашій молоді в цьому 
— це старі більшовики, ко
лишні члени КПЗУ. але цих 
людей чомусь мало залу
чають для такої роботи. І 
насамперед вина за це падає 
на комсомольські організації.

Звичайно, пропаганда рево
люційних традицій — це спра
ва не лише тих, хто у свій 
час брав участь у революцій
ному русі, це й справа лекто
рів, викладачів вузів, шкіл. І 
варто, мабуть, прийняти това
риству «Знання» пропозицію 
Марії Семенівни про організа
цію циклу лекцій про револю
ційне минуле західних обла
стей України, зокрема Львів
щини. 1 ті соціалістичні пере
творення. що відбулися тут 
за роки Радянської влади. Це 
тим більш варто зробити те
пер, коли ми готуємось до 
25-річчя возз’єднання Захід
ної України в єдиній Україн
ській Радянській державі.* * *

Багато цікавих питань було 
порушено на зборах, багато ці
кавих думок висловлено. Але 
найголовнішою з них. яка про
низувала буквально всі висту
пи. була та, що необхідно 
дальше відточувати ідеоло
гічну зброю партії в боротьбі 
за утвердження світлих кому
ністичних ідеалів, » проти про
явів ворожої нам буржуазної 
ідеології. виховувати твор
чу інтелігенцію активними 
борцями за справу комунізму.

М. БІЛАН. 
Л. ДОЛІШНЯ.

Т У т 
ПОВЕРТАЮТЬ

ЗДОРОВ’Я
Комплекс будівель Під- 

камінської селищної лікар
ні, Бродівського району, 
більше нагадує маленьке 
містечко, ніж звичайну лі
карню. П'ять лікарів і близь
ко тридцяти середніх ме
дичних працівників, які пра
цюють тут, подають насе
ленню дванадцяти навко

лишніх сіл по
стійну і квалі
фіковану до
помогу.

Більше де
сяти років пра
цює в Підка- 
мінській лікар
ні акушерка 
Л. І, Опарко, 
Не одна мати 
і досі згадує 
теплим сло
вом Тї дбайли
ві руки і чуйне 
серце.

На фото вго
рі: головний
корпус Підка- 
мінськоТ лікар
ні; внизу ---
акушерка Л. І. 
Опарко серед 
найменших па
цієнтів.

Фото
С. Горчевича.

ЗА МИРНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
КОСМОСУ

НЬЮ-ЙОРК, , 10 вересня. 
(ТА PC). Тут почалась IV сесія 
Комітету по митному викори
станню косм:ч«(|го простору. 
Представники ' fPCP і США, 
які виступили а вчорашньо
му засіданні, ві-ірли підписан
ня Договору прс0 часткову за
борону ядерних випробувань, 
а також розшир, ння радян
сько-американського наукового 
співробітництва ,

•
МІЖНАРОДНІЙ КОНГРЕС 

ФІЛОССп&ІВ
МЕХІКО, 10 ве| кня. (ТАРС). 

Тут продовжує роботу 13-й Між- 
народний конгр<|<: філософів. 
На конгресі присуГ|4 більше ти
сячі філософів з «32-х країн, у 
тому числі делегація радянських 
учених. і

ПРИБУТТЯ ЯНОША КАДАРА В ЮГОСЛАВІЮ
БЄЛГРАД. 10 вересня. 

(ТАРС). Перший секретар ЦК 
У СРП, голова Революційного 
робітничо-селянського уряду 
Угорської Народної Республі
ки Янош Кадар прибув учора 
в містечко Караджорджево 
(автономна область Воєводина)

з неофіціальним візитом в 
Югославію

Тут Яноша Кадара 1 осіб, 
що його супроводять, як по
відомляє агентство ТАНЮГ, 
зустрів президент СФРЮ 
И. Броз Тіто.

У РАД! БЕЗПЕКИ
НЬЮ-ЙОРК, 10 вересня. 

СГАРС). Рада Безпеки почала 
вчора обговорення становища 
в Південній Родезії. Засідання 
Рад)і скликано на вимогу 32-х 
африканських держав, які пере
конані, що становище в Півден

ній Родезії являє серйозну за
грозу мирові і безпеці в Аф
риці.

Представник Англії Патрік 
Дін, який виступив на початку 
вчорашнього ранкового засі
дання, заперечував проти обго
ворення цього питання Радою 
Безпеки. Він твердив, що Пів
денна Родезія не є несамоьря- 
довуваною територією і що іс
нуюче там становище не являє 
загрози мирові.

Представник Гани Квейсон- 
Секкі виступив з викладом по
зиції африканських держав у 
цьому питанні. Він підкреслив, 
що Рада Безпеки не тільки мо
же, але й повинна обговорити 
становище в Південній Родезії, 
не чекаючи, коли воно призве
де до вибуху. Він відзначив, 
що вже само Існування в Пів
денній Родезії влади білої мен
шості, яка спирається на на
сильство, являє постійну загро
зу мирові і безпеці.

Обговорення питання про 
становище в Південній Родезії 
буде продовжено.

Нота Міністерства закордонних справ СРСР
посольству КНР у Москві

Міністерство закордон н и х 
справ CPCJ* надіслало 9 верес
ня посольству КНР у Москві 
ноту в зв’язку з порушенням 
китайськими громадянами чин
них у Радянському Союзі мит
них законів і правил.

У ноті говориться, що 7 ве
ресня на радянській прикордон
ній станції Наушки при митно
му огляді пасажирів, які їхали 
поїздом № 7 з Пекіна в Мо
скву, митні органи вилучили 
у деяких китайських громадян 
видання ворожого СРСР харак
теру, які заборонені до ввезен
ня в Радянський Союз.

Китайські громадяни намага
лись перешкоджати працівникам 
радянських прикордонних і мит
них органів у здійсненні по
кладених на них радянськими 
законами завдань. Китайські 
громадяни почали безчинству
вати на станції і затримали 
поїзд. У ноті вказується, що 
з вини китайської поїзної брига
ди і китайських громадян по
над сто пасажирів, громадян 
Радянського Союзу та інших 
держав, були відправлені в Мо
скву додатковим радянським 
поїздом з затримкою на 4,5 го
дини.

Китайські громадяни, що 
відмовились їхати в Москву і 
залишилися на станції Наушки, 
протягом 7 і 8 вересня продов
жували безчинствувати. чиня
чи кричущі хуліганські дії 1 
всіляко провокуючи радянських 
службових осіб.

Само собою зрозуміло, гово
риться в ноті, що Радянський 
уряд, як і уряд будь-якої суве
ренної держави, не може до
пустити, щоб на його території 
іноземні громадяни демонстра
тивно порушували внутрішні

закони і порядки, а. також .за
гальноприйняті норми м:жііа- 
родних зв’язків.

Дії, вчинені китайськими 
громадянами, на станції Науш
ки, за радянськими законами 
караються в кримінальному по
рядку. В ноті підкреслюється, 
що. керуючись постійним праг
ненням не допускати загострен
ня у відносинах між СРСР і 
КНР, Радянський уряд вирішив 
обмежитись видворенням цих 
китайських громадян з терито
рії Радянського Союзу. На
чальник поїзда Сяо Вень-лінь, 
який є організатором безчинств, 
а також члени китайської поїз
ної бригади поїзда № 7 не бу
дуть в дальшому допускатись 
на територію СРСР.

Радянський уряд звертає 
увагу уряду КНР на те, що на 
території Радянського Союзу 
діють закони і порядки, вста
новлені радянським народом, і 
нікому не дозволено безцере
монно порушувати їх.

У ноті відмічається, що га
небні дії громадян КНР, вчи
нені на радянській території, 
нічого, крім почуття надзвичай
ного обурення у радянського 
народу викликати не можуть. 
Радянський уряд чекає, що 
уряд КНР вживе необхідних 
заходів для того, щоб китай
ські громадяни, які виїжджа
ють у Радянський Союз 1 ко
ристуються його гостинністю, 
виявляли повну повагу до ра
дянських законів, до суверені
тету Радянської держави і не 
допускали будь-яких дій, що 
порушують загальноприйняті 
норми міжнародного права і 
завдають шкоди дружбі між 
народами наших країн.

(ТА PC).

СЕСІЯ ВИКОНКОМУ 
ВІДКРИЛАСЬ

Н1КО31Я, 10 вересня. (ТАРС). 
Сьогодні тут почала свою робо
ту сесія виконкому Організації 
солідарності народів Азії і Аф
рики.АМЕРИКАНСЬКИЙ СЕНАТ ОБГОВОРЮЄМОСКОВСЬКИЙ ДОГОВІР

ВАШИНГТОН, 10 вересня. Ко
респондент ТАРС М. Сагателяя 
передає:

Вчора опівдні в сенаті США 
почалось офіціальне обговорен
ня питання про ратифікацію 
московського Договору про за
борону випробувань ядерної 
зброї в атмосфері, у космічному 
просторі і під водою.

«Скажені» зразу ж зробили 
чергову спробу переконати се
нат в «небезпечності москов
ського Договору для національ
них інтересів Сполучених Шта
тів». З цією метою ще до по
чатку офіціальних дебатів се
натор-демократ від штату Міссі
сіпі Стенніс виступив з заявою, 
спрямованою проти ратифікації 
Договору.

Потім з великою промовою, 
яка відкрила обговорення Дого
вору, виступив голова сенат
ської комісії в закордонних 
справах сенатор-демократ Фул
брайт.

Історія, сказав сенатор, дає 
нам один цілком ясний урок — 
тривала гонка озброєнь, яка су
проводиться наростанням небез
пеки і напруженості, майже не
минуче призводила в минулому 
до війни. Фулбрайт підкреслив, 
що московський Договір є важ
ливим кроком до розрядки між
народної напруженості.

Я сподіваюся, сказав напри
кінці свого виступу Фулбрайт, 
шо сенат висловиться за рати
фікацію Договору про заборону 
ядерних випробувань.

Після Дж. Фулбрайта з про
мовою виступив сенатор-респуб- 
ліканець від штату Массачусетс 
Л. Салтоистол. Цей сенатор, який 
входить в очолювану «скаже
ним» Стеннісом підкомісію в пи
таннях воєнної готовності, був 
єдиним її членом, що відмо
вився схвалити підготовлену під
комісією доповідь «Про воєнні 
випробування».

Після старанного розгляду 
всіх показань, заявив сенатор, 
які я вислухав, я дійшов ви
сновку, що голосуватиму за ра
тифікацію Договору, який забо
роняє ядерні випробування.

Потім у ході дебатів виступив 
брат президента Сполучених 
Штате сенатор-демократ від 
штату Массачусетс Єдвард Кен- 
неді, який висловився за ратифі
кацію Договору.

Лідер республіканської мен
шості сенатор Е. Дірксен влаш
тував коротку прес-конференцію, 
на якій заявив, що Договір ді
стане двопартійну підтримку в 
сенаті. Дірксен висловив впевне
ність, що уряд дістане необхідні 
дві третини голосів для ратифі
кації цього Договору.

ЦІНИ ЗРОСТАЮТЬ

ПАРИЖ, 10 вересня. (ТАРС). 
За даними Національного інсти
туту статистики і економічних 
досліджень, в серпні цього року 
у Франції підвищилися ціни на 
20 видів продуктів харчування. 
Значно подорожчали фрукти і 
овочі, м’ясо і молочні продукти. 
За рік, з серпня 1962 по сер
пень 1963 року, ціни на м’ясо 
підвищилися на 8—16 процентів 
залежно від сорту, на молочні 
продукти — приблизно на 12 
процентів.

АРЕШТИ В АРГЕНТІНІ
БУЕНОС-АЙРЕС, 10 верес

ня. (ТАРС). Нова хвиля ареш
ті® обрушилась на комуністі® 
Аргентіни. Як повідомляє міс
цева преса, в столиці провінції 
Санта-Фе місті Розаріо. в бу
динок, де проходили збори 
представниць жіночих органі
зацій країни, що обговорювали 
питання, зв’язані з скликанням 
національного конгресу жінок.

вдерлись озброєні поліцаї. 
Арештовано 60 жінок, яким 
пред'явлено обвинувачення в 
порушенні декрету, що забо
роняє комуністичну діяльність 
на території Аргентіни.

На підставі того ж декрету 
в Буенос-Айресі були арешто
вані В. Алегре і Р Кабальєро 
лише тому, що вони є членами 
Компартії Аргентіни.
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ГІДНЕ ПОПОВНЕННЯ

У ВУЗАХ ЛЬВОВА

325 юнаків і дівчат, які 
успішно витримали вступні ек
замени, зараховано в цьому 
навчальному році у Львівський 
сільськогосподарський інститут. 
З великим ентузіазмом і мо
лодечим запалом вони взялися 
за навчання. Найбільшу кіль
кість студентів — 125 чоловік 
прийняв факультет механізації 
сільського господарства. 100 
юнаків і дівчат навчаються на 
першому курсі факультету еко
номіки 1 організації сільсько
го господарства, по 50 першо
курсників — на агрономічному 
1 землевпорядному факульте
тах.

Дуже приємно, що 1 цього 
року, як і в попередні, до 
вузу прийшла чудова молодь 
безпосередньо з виробництва, 
з колгоспник 1 радгоспних ла

нів і тваринницьких ферм, Із 
заводів і фабрик. Серед пер
шокурсників 56 комуністів, 
решта майже всі — комсомоль
ці. члени бригад 1 ударники 
комуністичної праці, демобілі
зовані воїни, які мають чима
лий досвід практичної роботи 
на виробництві. Таких 217 чо
ловік. Багато з них направлені 
на навчання промисловими під
приємствами, колгоспами, рад
госпами.

В цьому році Інститут по
повнився в основному за раху
нок сільської молоді. Безпосе

редньо з сільської місцевості 
цо нас прибуло 284 чоловіка.

Прагнення молоді збагачу
вати себе сільськогосподар
ськими знаннями рік у рік на
буває все більшого розмаху. І 
це цілком природно. Наш на
род, озброєний новою Програ
мою КПРС. під керівництвом 
свого випробуваного вождя — 
Комуністичної партії успішно 
будує комунізм. У боротьбі за 
комунізм велика і відповідаль
на роль належить радянській 
молоді, комсомольцям — ак
тивним помічникам партії.

Молодь йде навчатись до 
вищої школи, щоб озброїтись 
передовою наукою 1 практи
кою, стати активними будівни
ками комунізму.

В інституті створені всі умо
ви для успішного навчання. В 
Дублянах виросло благоустроє
не студентське містечко з чи
сленними обладнаними гурто
житками, лабораторіями, па
вільйонами, аудиторіями

Як рідна мати, дбає наша 
соціалістична держава про 
успішне навчання радянської 
молоді. В інституті є великий 
загін наукових працівників, до
свідчених викладачів.

— Радянська держава, •— 
говорить першокурсник меха
нічного факультету Михайло 
Барабаш, — подбала про нас, 
щоб ми успішно вчились. До
кладемо всіх сил. щоб гідно 
віддячити любимій матері-Віт
чизні.

Михайло Барабаш народив
ся в селі Конюхові, Стрийсько- 
го району на Львівщині. Юнак 
закінчив Стрийський технікум 
механізації сільського госпо
дарства і три роки працював 
на виробництві. Михайло брав 
активну участь в освоєнні ці
линних земель Казахстану. За 
це він нагороджений медаллю

«За освоєння цілинних зе
мель»

Три роки чесно і сумлінно 
відслужив у рядах Радянської 
Армії колишній вихованець 
Вишнянського сільськогос п о- 
дарського технікуму комуніст 
Дмитро Білинський. Команду
вання військової частини, в 
якій служив Білинський, наді
слало в інститут на нього від
мінну характеристику. Юнак 
успішно склав вступні екза
мени. його також зараховано 
на мехфак.

Серед першокурсників ми 
бачимо 1 молодого колгоспника 
з артілі «Радянська Україна», 
Жидачівського району, комсо
мольця Василя Барана, і демо
білізованого воїна Івана Вов
чику. уродженця села Розгір- 
ча. Стрийського району, і Бог
дана Бецеля з Сокальщини. 
демобілізованого з Радянської 
Армії, і Василя Бака, випуск
ника Свіржської середньої 
школи, Пустомитівського райо
ну. і багатьох інших.

Славне. гідне поповнення 
прийшло у багатотисячний ко
лектив вузу!

О. ЯЦЕНКО.
Відповідальний секретар ба
гатотиражної газети «За 
агрономічну науку» Львів
ського сільськогосподарсько
го інституту.

Микола ГНИДЮК

(Продовження. Поч. див. 
«Вільну Україну» за 31 серп
ня, 1, 3, 6 і 8 вересня).

2. ЛЕГІОНЕРІВ, 
15? ЛЬОЛЯ?..

Я повернув портфель Кузне
цову, але більше він не міг з 
ним ходити і купив собі інший. 
Після цього випадку він став 
значно обережнішим у пово
дженні з Лісовською. Тепер 
уже від нього не можна було 
почути, що Лідія Іванівна пра
цює на дві сторони, хоч зустріч 
з Гітелем 1 була для нього ду
же несподіваною. Майор Гітель 
почав запідозрювати Пауля 31- 
берга в шпигунстві на користь 
англійської розвідки. Валя Дов- 
гер дізналася про це 1 попере
дила Кузнецова. 1 от якраз піс
ля цього вони зустрілися на 
квартирі Лісовської.

Але остаточну відповідь на 
питання, хто ж така Лідія Іва
нівна, 1 Кузнецов, 1 я одержали 
пізніше.

Та про це — в іншому роз
ділі.

3. ІСТОРІЯ 
одного 
ПІСТОЛЕТА

Ще під час «рухомої заса
ди» (про яку я розповідав в 
одній з глав, надрукованих в

«Ленінській молоді») поблизу 
другої автомашини, яку ми 
підбили на шосе, я підібрав но
вий пістолет марки «Вальтер». 
Коли ми підраховували свої 
трофеї, то виявилось, що пі
столетів було вісім, а німців
— тільки сім. Коля Струтин- 
ський тоді сказав:

— Мені здається, що один 
німець втік.

— Я теж так вважаю, — 
підтримав його Миша Шевчук.

Але більшість партизанів, у 
тому числі Микола Іванович, 
були чомусь впевнені, що ми 
взяли всіх німців. А те, що 
виявився один зайвий пістолет
— то міг же хтось з офіцерів 
мати два. На допиті ми не ста
ли з’ясовувати цієї обставини.

Пістолет був незвичайний, чо- 
іирнадцятизар.чдний — новин
ка німецького озброєння. Всі 
вирішили, що його треба від
дати Миколі Івановичу Кузне
цову. Він погодився і завжди 
брав його з собою, коли від
правлявся із загону в Ровно. 
Не раз у компанії німецьких 
офіцерів він хвалькувато пока
зував цей пістолет, викликаю
чи у них заздрість.

Одного разу (це було влітку 
1943 року) ми з Миколою Іва
новичем влаштували на квар
тирі в «Льолі» чергову вечір
ку. Господиня запросила на неї 
з десяток знайомих офіцерів: 
штабістів і гестапівців. Під час 
таких вечірок чого тільки не 
виказували п’яні «завойовни
ки». Кожний з них старався

ПЦИГОЛОМШИТИ інших чимось 
новим, оригінальним, цікавим. 
Точилися приблизно такі роз
мови:

— Я був Із фюрером на од
ному вечорі у Франкфурті- 
на-Майні.

— А я в Парижі організу
вав охорону Версальського па
лацу.

— Я двічі літав у Туреччи
ну. Супроводив зброю.

— Тиждень тому я відправ
ляв на Східний фронт цінний 
вантаж. Кажуть. з'явилися 
якісь нові, шестиствольні мі
номети. Хай бережуться тепер 
більшовики'..

Так 1 на цей раз зібралися 
за столом «вершки» німецького 
офіцерства. Виголошували то
сти: «за фюрера», «за райх». 
«за перемогу німецької ар
мії»... Хоч огидно було пити 
з цією мерзотою, та що вдієш 
— цього вимагали обставини.

— Панове! — перервав не- 
стихаючий гомін п’яних голо
сів Микола Іванович. — Я вам 
зараз покажу таке. що. мабуть, 
ніхто з вас ніколи не бачив.

Заінтриговані гауптманом 
німці жадібно вп’ялись у нього 
очима. А він спритним рухом 
вихопив з кобури пістолет 1 за
взято вигукнув:

— Дивіться! Прогрес Німеч
чини! Нова німецька марка 
«Вальтер». Чотирнадцятизаряд-

ний дев’ятиміліметровий пісто
лет випуску 1942 року! Як ба
чите, наш фюрер любить не 
лише шестиствольні міномети. 
Він до всього має смак! Наша 
робота теж вимагає елегант
ності, панове. З такого пісто
лета приємно за одну хвилину 
уколошкаїи чотирнадцять ко
муністів. Скажіть, чи не так, 
панове? Чотирнадцять!

Офіцери почали аплодувати 
й вихваляти ораторські здібно
сті гер гауптмана. (На цей час 
Микола Іванович Кузнецов за
мінив погони оберлейтенанта 
на погони гауптмана).

Але не всіх здивував Пауль 
Зіберт.

Майор Вайнер, який уперше 
потрапив на вечірку до фрау 
Льолі, трохи скоса глянув на 
Миколу Івановича, надпив з 
бокала лікеру, пройшовся, не 
поспішаючи, по кімнаті 1 вимо
вив:

— Ви, пане гауптман, схо
вайте цю іграшку. Я вам за
раз розповім дуже цікаву 1 в 
той же час сумну історію з та
ким же пістолетом.

Майора вислухали уважно, 
терпеливо, хоч і говорив він 
дуже нудно і час від часу на
ливав собі лікер, щоб змочити, 
як він казав, горлянку.

— Було це в грудні минуло
го року. Ми з підполковником 
Райсом, імперським радником,

поверталися з Києва з нара
ди...

Я відразу ж здогадався, про 
що йтиме мова. А Микола 
Іванович, хоч І почув прізвище 
Райса, та не дав зрозуміти, що 
воно йому знайоме Він ще 
ближче підсунувся до оповіда
ча і уважно слухав історію.

— На київському шосе на 
нас напали партизани, — про
довжував майор Вайнер. — Всі 
загинули в перестрілці. А мене 
поранили в руку, і я загубив 
свій пістолет.

— Яким чином ви залиши
лись серед живих? — запитав 
офіцер з гестапо.

Майор Вайнер косо подивив
ся на гестапівця і продовжу
вав:

— Не буду перебільшу
вати. — це звичка мисливців 
і рибалок, але завдяки тому, 
що я прямо в паразитів випу
стив дві обойми, мені вдалося 
викликати серед них паніку, і 
вони повтікали.

Далі він почав описувати 
всякі вигадані ним сутички. Він 
не був скупий на слова і дав 
волю своїй бурхливій фантазії. 
Мені аж важко було втрима
тись од сміху.

— А як же все-таки ви ви

брались живим з цієї пастки?
— ще раз запитав гестапівець.

— Можете бути певним: у 
полон партизанам я не здався, 
1 вони мене не завербували,
— сердито відрубав Вайнер.— 
Поранений в руку, я по кювету 
добіг до моста, розташованого 
за півкілометра від місця на
паду, і під ним сховався від 
партизанів. Надворі знялася 
шалена хуга з снігом. Парти
зани постріляли, постріляли й 
поїхали. А я попутною маши
ною дістався у Ровно. Я навіть 
номер свого пістолета пам’я
таю. Він у мене записаний в 
зольдбуху.

Вайнер дістав з кишені до
кумент і назвав номер.

— Як бачите, гер майор. — 
спокійно сказав Микола Іва
нович, — мій почуває себе 
трохи краще. А номер... — 
Кузнецов подивився на пісто
лет. — номер набагато біль
ший од вашого.

Він поклав пістолет у кобу
ру і повів мову на цілком іншу 
тему.

Після цього випадку коман
дир загону заборонив Кузне
цову користуватися «небезпеч
ною» новинкою.

(Далі буде).

ДІД ЗАХАР
Тепла травнева 

ніч. Ми сидимо з 
дідом Захарок, біля 
хати у вишневому 
садку. Над голова
ми гудуть йрущі. 
Дід Захар, пихкаю
чи люлькою, ! при
слухається (о не
повторної музики 
травневої ночі...

На півдні розки
нув сизу бороду 
старий дідуган Діл. 
(Він такий близь
кий, що, здається, 
можна рукою ді
стати...).

Дід кліпає по
червонілими очи
ма і говорить ти
хим задушев ним 
голосом:

— Колись із не
біжчиком вітчимом 
Гринем Гавпиликом 
ходили-смо ІПО тім 
Ділу на полюван
ня... Одної осені 
три дики забили- 
смо... Колись я був 
стрілець. Орла в 
льоті ціляв-їм...

Дід помовчав і 
продовжував: —
Минулося... Не вер
неться... А все ж 
таки в старое т і 
приємно згадувати 
про молоді літа... 
На Покропи вісім
десят і два роки 
минуло мені. Лиш

два мої ровесники 
ще живуть. Один 
— на Вітівській 
горі, а другий — 
братанич небіжчика 
Гаврилика — в го
рішнім кінці. В 
неділю зайду до 
нього: занесу йому 
бакунцю...

В неда л е к и х 
Тросниках затьох
кав соловей. Дід

ЕТЮД І

весь перемінився в 
слух...

Через хвили н у 
сказав:

— Брат Іван ду
же любив слухати 
солов’їв... Ми во
дили на ніч коней 
в Тросники. Іван 
цілісіньку ніч не 
спить: лежить на
сіряку (той сіряк 
залишився по на
шому батькові) і 
дивиться на зорі... 
Як починає на світ 
благословитися, як 
затьохкає соловей 
один, другий, тре
тій, Іванко повер
тається на бік і 
слухає-слухає. аж 
поки йому не по
злипаються нові- '

ки... Я тулюся до 
його голови і та
кож засинаю...

Дід Захар по
сміхнувся.

— А коли сон
це, що за Уняти- 
чами зійшло, ста
вало над Тросника 
ми і світило вгорі 
над вершком Івано- 
вого дуба (той дуб 
тепер вже не та
кий, як був колись, 
він розрісся в ши
рину і височінь), 
тихцем підходив до 
нас небіжчик віт
чим. гладив кучері 
Івана (у мене їх не 
було) і лагідним 
батьківським голо
сом до нас промов
ляв:

— Встава й т е, 
вставайте, хлоп’ята! 
Мати з сніданням 
давно вже чекає 
па вас...

Дід Захар торк
нувся неслухня
ного чуба.

— Давно те бу
ло. Минулося. Тіль
ки слава Іванова 
по світу пішла. 
Слава Івана Фран
ка. А тут вона на
родилась. тут пов

нилося його серце 
піснями і думами...

Д. БАНДРІВСЬКИЙ.ЗОБРАЖЕННЯ НА ГЛЯНЦЕВОМУ ПАПЕРІ
J -

ДО РЕДАКЦІЇ НАДІЙШЛА ФОТОГРАФІЯ

ЩОЖНОГО
1 1 дня ми зу

стрічаємося в 
р е д а к ції з 
привіт н о ю і 
життєрадісною 
жінкою — лис
тоношею Софією Маруняк. Від
бираючи від неї пошту, цуже 
обережно відкриваємо конверти 
з надписом: «Фотографія». 
Радіємо, коли зустрічається ці
кава і хороша ілюстрація. Але, 
на жаль, певну частину їх скла
дають неповноцінні, з істотни
ми недоліками зображення. 
Тут 1 дріб’язковість тематики, 
і нечіткість композиції, і шаб
лон у підході до різних за 
своїм змістом явищ і подій, і, 
нарешті, технічний брак.

Все це робить фотографії 
недоброякісними, непридатни
ми для друкування. А деякі 
непогані фото не потрапляють 
на газетну сторінку тільки то
му, що автори не врахували 
суворої вимоги до всіх інфор
маційних матеріалів — опера
тивності.

Щоб допомогти цим товари
шам, ми вирішили поговорити 
про деякі питання, зв’язані з 
фотоілюстрацією для газети.

Багато знімків присилає до 
редакції т. А. Лапокниш. Вид
но, що автор уважно пригляда
ється до життя, прагне відобра
зити різні за характером теми. 
Чому ж тоді ці фото не були 
надруковані?

Щоб не бути голослівним, 
наведемо кілька прикладів. На 
одній з чютографій автор хотів 
показати збирання кукурудзи. 
Але, підійшовши до геми спро
щено, він зафіксував тільки ро
бочі механізми. Дві машини 
без людей, що їх обслуговують, 
звичайно, не можуть відобрази
ти всього напруження роботи 
на колгоспному полі. Зображен
ня вийшло «мертвим».

Дещо примітивна за своїм 
змістом також виконана ним 
інша фотографія. Задум був 
цікавим: тракторист доповідає 
голові колгоспу про готовність 
техніки до збирання. Проте 
т. А. Лапокниш не знайшов 
відповідної художньої форми 
для втілення цього задуму, не 
збагатив ілюстрацію свіжими 
авторськими враженнями. В ре
зультаті — прикра невдача.

Або ще один знімок. На цей 
раз фоторепортер пішов про
топтаною стежкою застарілого 
штампу. Фотограф дав колгосп
нику в руки в’язку льону. Лю
дина, зображена на знімку, по
сміхається. Але якою вимуше

ною. неприродною виглядає ця 
посмішка! Це І — позування, яке 
свідчить про .’відсутність видум
ки. іїодібкимг є фото «На буря
ковій плантації». Тут також 
усе псує позування.

Останнім часом, до речі, нам 
присилають фотографії, на яких 
надзвичайно багато посмішок 
Гірник з відбійним молотком 
повернув голову і сміється. 
Комбайнер і зупинив трактор, 
щоб порадувати фотолюбителя 
своєю посфішкою. Авторами 
цих знімків Іє різні люди, але 
вони ніби зловились і зробили 
схожі зображення.

Показні посмішки в невідпо
відних ситуаціях не тільки не 
прикрашають фотографію, але 
й створюють невідрадне вра
ження, яке 'завжди викликає 
всяка підробка.

Фотографіям т. О. Беняка 
властивий в, основному один 
недолік — примітивність ком
позиційної пізбудови. На одній 
— у два р; ди за ростом роз
ставлені са юдіяльні артисти; 
на другій -,- біля озера спи
нами до глядача повернулись 
риболови. АРтор на шкоду змі
сту захоплюється лише фор
мальною стороною справи.

Характерна у цьому відно
шенні робота т. Я. Тимуся «Ро
бітниця птахоферми». Широко 
відкритими очима дівчина ди
виться в об’єктив. Фотографія 
виконана дуже спрощено. І це 
не дивно, бо автор знімка пе
редав тільки зовнішність люди
ни. А мистеіітво портрета стає 
значним лише тоді, коли фото 
граф уміє ві явити в людині її 
індивідуальні, характерні риси.

Бувають і такі випадки, ко
ли приносять знімки, на яких 
людина зображена так, що до
лоні ї; рук виходять крупні
шими, ніж обличчя. Здається, 
навіть початкуючий фотолюби
тель зміг би пояснити, що в 
композиції цього зображення 
допущена помилка. Об’єктив 
фотоапарата, напевно, був на
ближений майже впритул до 
рук людини (фото т. А. Мерка).

Досвідчені’ фотографи знають, 
що світло — це могутній засіб

створення високохудожніх зо
бражень. Ним можна підняти 
і принизити, виявити головні 
деталі і, навпаки, відвернути 
увагу від головного. Залежно 
від освітлення зображення мо
же стати плоским, невиразним 
і важким для сприйняття або 
навпаки красивим, поетичним.

Переглядаючи знімки, при
слані тт. М. Федишиним, І. Гу- 
сейновим га іншими, ми помі
тили, що вони не вміють ко
ристуватися освітленням. А без 
цього неможливо добитися по
мітних успіхів у роботі.

Чомусь прийнято думати, що 
фотографія, яка зображує, на
приклад, машину, повинна по
казати весь предмет. Це зовсім 
не обов’язково. В багатьох на
ших газетах 1 журналах є фо
тографії. на яких показана час
тина машини. Але зроблені во
ни так, що читач має чітке 
уявлення про те, що залишило
ся поза кадром.

Нерідко присилають до газе
ти пейзажні фотографії. Це 
добре. Але не треба забувати, 
що «голий» пейзаж не завжди 
задовольняє читача. У більшо
сті випадків без людини він 
«мертвий». Присутність люди
ни оживляє пейзаж, наповнює 
його новим змістом, у ряді ви
падків посилює виразність знім
ка. У цьому разі велике зна
чення має і композиційне вирі
шення. Воно передбачає гармо-

*■" » ’ 4 нійне заповнення кадру елемен
тами композиції без переванта
ження окремих частин знімка, 
без непотрібної пустоти. На 
високохудожній фотографії всі 
елементи кадру повинні завжди 
утворювати гармонійну цілість.

Не звертаються чомусь наші 
позаштатні автори до такого 
популярного інформаційного 
жанру, яким є фоторепортаж. 
Адже одне, навіть дуже вдале 
фото може висвітлити певне 
явище або подію тільки з од
ного боку. І це цілком природ
но. В той же час фоторепортаж 
через серію знімків, об’єднаних 
загальним задумом і літератур
ним текстом, знайомить читача 
з різними сторонами життя.

Радянська дійсність багата, 
змістовна, окрилена великими 
ідеями. Фотографії, вміщені в 
газеті, повинні бути такими ж 
повнокровними 1 різноманітни
ми. Треба яскраво і цікаво по
казувати не тільки працю ра
дянських людей, але й їх від
починок, улюблені заняття.

Хороша ілюстрація пропагує 
завдання сьогоднішнього дня 
так само, як і змістовна інфор
мація. А через багато років во
на перетвориться в наочне сві
доцтво наших героїчних днів 1 
справ.

В цій статті ми не змогли, 
звичайно, розповісти про всі 
вимоги, які ставляться сьогодні 
до газетної фотоілюстрації. Ці 
питання будуть докладно обго
ворені на нараді фотожурналі
стів Львівщини, яка відбудеть
ся найближчим часом.

Р. ЯНИШЕВСЬКИИ.

В ТЕАТРАХ І КІНО
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ їм. їв. ФРАНКА. 

Лебедине озеро. Завтра — Бідний сту
дент. Поч. о 19 год. ЗО хз.

14 ВЕРЕСНЯ ВІДКРИТТЯ СЕЗОНУ У 
ЛЬВІВСЬКОМУ РОСІЙСЬКОМУ ДРА
МАТИЧНОМУ ТЕАТРІ РАДЯНСЬКОЇ 
АРМІЇ.

ЮНОГО ГЛЯДАЧА їм. М. ГОРЬКОГО. 
Сьогодні і завтра Нічне чудо. Поч. с 
15 год ЗО хб.

Д Е Р Ж Ц И Р К 
ВПЕРШЕ У ЛЬВОВІ 

музичний атракціон ЛІЛІПУТІВ.
Велика циркова програма.
Поч. о 20 год

«УКРАЇНА» — широкоекранний фільм
Родинний талісман. 

«ЛЬВІВ» — Чоловік у нашому домі 
(І і 2 серії). 

«СУПУТНИК» — Третя ракета. 
«ДРУЖБА» — Жених без диплома. Ро

сійське чудо (І і 2 серії).
«ДНІПРО», «КИЇВ». «МАЯК», 
ім. ГАЛАНА — Іоланта.

Копилевич Емма Абрамівна, яка про
живає у Львові, вул. Коперніка, 18 по
рушує справу про розлучення з Копиле- 
вичем Наумом Векіаміновичем, який про
живає там же Справа підлягає розгляду 
в нарсуді Ленінського району м. Львова.

Патер Богдана Григорівна, яка прожи
ває у Львові, вул. Леніна, 63, порушує 
справу про розлучення з Алексашиним 
Валентином Григоровичем, який прожи
ває там же. Справа підлягає розгляду 
в нарсуді Ленінського району м. Львова.

Гончарук Нагалія Григорівна порушує 
справу про розлучення з Гончаруком 
Дмитром Ісаковичем. Справа підлягає 
розгляду в Львівському обласному суді.

«ПАРК* — Російське чудо (112 серії). 
Іоланта.

ім. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, «ВОКЗАЛ» — 
Три плюс два.

ім. КОПЕРНІКА -
вдень — Російське чудо (1 серія), 
ввечері — Два кроки до помилки.

«ПІОНЕР» -
вдень — Російське чудо (1 і 2 серії), 
ввечері — Трагічне полювання.

«КОМСОМОЛЕЦЬ» ім. ЗОЇ КОСМОДЕ- 
М’ЯНСЬКОІ, У ПРИМІЩЕННІ ТЕАГРУ 
ЛЯЛЬОК — Саша,
ім. КОРОЛЕНКА — вдень — Саша, 

ввечері — Ми — вундеркінди.
ім. ШЕВЧЕНКА, ім. ЩОРСА, 
ім. ЧКАЛОВА -• Недоторклива

(1 і 2 серії), 
ім. Ів. ФРАНКА —

За подружнє життя — трійка. 
«СПАРТАК» — Два кроки до помилки, 
ім КОТЛЯРЕВСЬКОГО - Російське чу

до (1 12 серії). Життя без шастя< 
«ЗІРКА» — Російське чудо (1 і 2 серії).

Саша.

Переверзій Євген Федорович, який про
живає у Львові вул. Пекарська. 18. по
рушує справу про розлучення з Перевер
зій Ніною Геннадіївною, яка проживає 
у Львові, вул. Марченка, 2. Справа під
лягає розгляду в нарсуді Ленінського ра
йону м. Львова.

Грачова Зінаїда Миколаївна, яка про
живає у Львові вул. Кузнецова, 9, по
рушує справу про розлучення з Нецьком 
Ярославом Павловичем, який проживає 
там же. Справа підлягає розгляду у 
нарсуді Шевченківського району міста 
Львова,

ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛСПОЖИВСШЛКА 

ПРОДАЄ 
сільському населенню 

Львівської області: 
цеглу, 
черепицю, 
вапно (пушонка), 
цемент «М-300» 

та інші будівельні матеріали 
і паливо.

Продаж проводиться по роз
дрібних цінах.

Звертатися до правлінь рай- 
споживспілок та споживчих то
вариств за місцем проживання.

Облспоживспілка.

Буді в*1 льно-монтажне 
управління Львівської 

облспоживспілкн
ПРОДАЄ

віконні 1 дверні блоки, 
електроосвітлювальну фур

нітуру.
штахетник
та інші матеріали.
Звертатися на адресу; Львів, 

вул. Замкова, 29, склад буді
вельно-монтажного управління. 

Адміністрація.

Кожний милується чарівною красою Синєвірського озера. То
му зрозуміле бажання фотолюбителя Є. Булавіна. який прислав 
нам це фото, щоб поділитись з читачами своїм захопленням.

9 Дитяча смертність у Поль
щі. З «Малого статистичного що
річника» за 1938 рік дізнаємось, 
що в Польщі на 1.000 дітей у 
першому році життя вмирає 170, 
іншими словами, на кожних 5—6 
дітей у віці до одного року при
падає одна домовина. На 1.000 
дітей чоловічої статі у віці до 
4 років у Польщі вмирве 49 ді
тей, в той час як у Швейцарії 
тільки 14, у Голландії та Швеції 
— 15, Англії — 23, Бельгії — 27.

(«Діло»].

9 Проведено обслідування 
школярів у східних воєводствах. 
Виявилося, що із 200.000 дітей, 
охоплених перевіркою, 7 про
центів — це каліки і фізично 
недорозвинені хлопці і дівчата, 
31 процент хворіє на ту чи іншу 
хворобу, у решти різні недоліки. 
15 процентів дітей харчуються 
нижче всяких вимог, велика 
кількість проживає в жахливих 
санітарних умовах.

(«Вєк нови»].

О У Києві почала свою робо
ту конференція оповідачів дум, 
кобзарів і збирачів матеріалів 
народної творчості на Україні, 
що її скликав Інститут фольк
лору Академії наук УРСР. Се
ред делегатів конференції є 
колгоспники і робітники, автори 
дум і віршів, збирачі матеріалів 
народної творчості.

(«Діло»].

• Чудовий плавець з Волині 
Олександр Бутинський може пе
ребувати під водою 2 хвилини 
40 секунд. Протягом останніх 
років він врятував 47 чоловік, 
що тонули. За це вій не одер
жав ніякого відзначення, живе 
дуже скромно, а інколи немає 
в нього шматка хліба.

(«Газета вечорна»}.

• Пророчиця Сарбарі, посі
даючи дар божий, відчуває на 
відстань у трансі долю кожного, 
його майбутнє, може допомогти 
цінними порадами вибратися із 
злиднів. Посилайте поштою 
1 злотий на адрес уі Львів, го
ловпоштамт, скринька № 62 і 
отримаєте відповідь.

(«Вєк нови»].

Перед міським судом відбув- 
с» процес проти Яніни Вальчак, 
яка вкрала двоє дітей — 4-річ- 
ну дівчинку і 5-річного хлопця, 
щоб використовувати їх як жеб
раків. Суд засудив жебрачку 
умовно до двох років тюрми.

(«Гонєц вєчорни»).
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Богдан СТЕЛЬМАХОСІНЬ
Щирого золота осінь насипала 
Просто на трави, на квіти 

прив'ялі.
Іскри пожовклого листя 

розсипали 
В тиху блакить явори 

полум’яні.
Клени палають, підпалені 

осінню, 
Факелом стала тут гілочка 

кожна.
Навіть небес океанною 

просинню 
Того вогню погасити 

не можна.• • »
Ніч над ланом. 
Скінчено роботу.
Иду по стернях росяних 

до тебе...
І краплини золотого поту 
Мерехтять в натрудженому 

небі.
» • »

— Про що шумиш, сосновий
бір?

— Війні шумлю наперекір. 
Ти чуєш дзвін соснових струн? 
Я — для колисок, не для

трун!

ЗАНЬКІВЧАНИ 
ПОВЕРНУЛИСЯ 

ДО ЛЬВОВА
Першого вересня виставою 

«Ой, не ходи, Грицю, та й на 
вечорниці» закінчив свої га
стролі у Волгограді державний 
ордена Трудового Червоного 
Прапора Львівський україн
ський драматичний театр ім. 
М. Зг^ьковецької. За два
дцять п’ять днів свого пере
бування у місті-герої заньків- 
чани дали 58 вистав та 6 кон
цертів, на яких побувало понад 
ЗО тисяч глядачів Волгограда, 
районних центрів та колгоспів 
області, міста Волжська.

Чотири вистави — «Неволь
ник» 1 «Ой, не ходи, Грицю, 
та й на вечорниці» М. Ста- 
рицького. «Юстина» X. Вуаліо- 
кі та «Син генерала» І. Рача- 
ди — подивилися тисячі теле
глядачів.

За успішне проведення га
стролей Волгоградський обком 
КПРС, обласний виконавчий 
комітет нагородили Львівський 
театр ім. М Заньковецької 
почесними грамотами.

Четвертого вересня остання 
група артистів театру ім. 
М. Заньковецької повернулася 
з Волгограда до Львова

С. БОБРЬОНОК.


