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РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ РАТИФІКУВАВ 
МОСКОВСЬКИЙ ДОГОВІР

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
ПРО РАТИФІКАЦІЮ ДОГОВОРУ ПРО ЗАБОРОНУ ВИПРОБУВАНЬ 

ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ В АТМОСФЕРІ, В КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ 
1 ПІД ВОДОЮ

Договір про заборону випробувань ядерної 
зброї в атмосфері, в космічному просторі і під 
водою, підписаний у Москві 5 серпня 1963 року 
від імені уряду Союзу Радянських Соціалістичних

Республік, затверджений Радою Мі-ністрйч СРСР, 
схвалений комісіями в закордонних справах Ради 
Союзу і Ради Національностей Верховної Ради 
СРСР і поданий на ратифікацію, РАТИФІКУВАТИ.

Голова Президії Верховної Ради СРСР Л. БРЕЖНЄВ.
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль, 25 вересня 1963 р.

В інтересах усього людства
Люди доброї волі всієї зем

лі вітають Договір про забо
рону випробувань ядерної 
зброї в атмосфері, в косміч
ному просторі і під водою. 
Цей договір — ще одне свід
чення того, що можливий шлях 
до мирного розв'язання спір
них питань, що є реальна 
можливість пом’якшення між
народної напруженості.

Радянський народ палко 1 
одностайно схвалив історичну 
акцію свого уряду, який під
писав московський Договір. 
Виражаючи волю радянських 
людей, Рада Міністрів СРСР 
внесла на розгляд Президії 
Радянського парламенту про
позицію про ратифікацію цьо
го договору.

25 вересня в Кремлі на за
сіданні Президії Верховної 
Ради СРСР було обговорено 
питання про ратифікацію мос
ковського Договору. Засідання 
проходило під головуванням 
Голови Президії Верховної 
Ради СРСР Л. І. Брежнєва.

На засіданні були присутні 
також Міністр оборони СРСР 
Р. Я. Малиновський і заступ
ник голови Державного комі
тету по використанню атомної 
енергії СРСР В. О. Левша.

Слово для повідомлення від 
імені уряду СРСР надається 
першому заступникові міністра 
закордонних справ СРСР В. В. 
Кузнецову. Він говорить про 
те. що укладення Договору 
про заборону випробувань 
ядерної зброї в атмосфері, у 
космічному просторі і під во
дою є плодом безустанних зу
силь Радянського уряду і осо
бисто Микити Сергійовича 
Хрущова по ослабленню між
народної напруженості.

Укладення московського До
говору, що відповідає життє-

■ .«;!?.. Ituepr-.-.-SM народів, про 
довжує промовець, з радістю 
зустріли мільйони й мільйони 
людей в усіх кутках земної 
кулі. Під договором уже по 
ставили свої підписи представ
ники 101 держави. Як відомо, 
договір 24 вересня ратифіко
вано сенатом США.

Проти Договору про заборо
ну випробувань ядерної зброї 
виступають тільки ті, кому не 
дорогий мир, хто хотів би й 
далі підштовхувати людство до 
безодні термоядерної війни. 
Це — американські «скаже
ні», західнонімецькі реван
шисти, французькі екстре
місти. На глибокий наш жаль, 
в один ряд з ними стали те
пер китайські керівники, які з 
усіх сил намагаються опорочи- 
ти, очорнити ленінську політи
ку мирного співіснування, що 
її послідовно проводить Радян
ський Союз.

Наприкінці В. В. Кузнецов 
закликав членів Президії Вер

ховної Ради СРСР одностайно 
підтримати поданий Радою 
Міністрів СРСР на ратифіка
цію Договір про заборону ви
пробувань ядерної зброї в 
атмосфері, у космічному про
сторі і під водою.

Виступає голова Комісії в 
закордонних справах Ради На
ціональностей Верховної Ради 
СРСР О. В. Куусінен. Він до
повідає про те, що на спільно
му засіданні комісій у закор
донних справах обох палат ра
дянського парламенту одно
стайно було вирішено реко
мендувати Президії Верховної 
Ради СРСР ратифікувати мос
ковський Договір.

З почуттям великої відпові
дальності обговорювали члени 
Президії Верховної Ради СРСР 
Договір про заборону випробу
вань ядерної зброї в атмос
фері, у космічному просторі і 
під водою. В дебатах виступи
ли Голова Президії Верховної 
Ради Литовської РСР Ю. І. 
Палецкіс, Голова Президії 
Верховної Ради Узбецької 
РСР Я. С Насріддінова, Мар
шал Радянського Союзу С. М. 
Вудьонний, прядильниця комбі
нату «Трехгорная мануфакту
ра» Д. П. Смирнова (Москва), 
голова колгоспу імені XXII 
з’їзду КГІРС В. М. Кавун (Він
ницька область, УРСР).

Всі промовці говорили, що 
радянські люди схвалюють ле
нінську політику мирного спів
існування. яку проводять Ко
муністична партія 1 Радянський 
уряд. Вони палко підтримали 
пропозицію про ратифікацію 
московського Договору.

З промовою на засіданні ви
ступив Голова Президії Вер
ховної Ради СРСР Л. І. Брєж
нєв. Він заявив, що характер
ною рисою обговорення, яке 
тут відбулос є та одностай
ність, з якою всі учасники за
сідання схвалили рішення ЦК 
КПРС і Радянського уряду 
укласти Договір про заборону 
випробувань ядерної зброї.

З почуттям великої полег
кості народи всього світу, ска
зав тов. Брежнєв. зустріли 
звістку про те, що тепер над 
землею не зніматимуться біль
ше смертоносні грибовидні 
хмари ядерних вибухів, що на
ша планета буде врятована від 
гидоти радіоактивних осадів, 
які завдають шкоди здоров'ю 
нинішнього і майбутніх поко
лінь людей.

Народи вітають укладення 
Договору про заборону випро
бувань ядерної зброї в атмо
сфері, в космічному просторі 
1 під водою також і тому, що 
розглядають його як перший 
камінь у фундаменті будови 
загального миру та безпеки. 
Звичайно, попереду вперта, не
легка боротьба за здійснення

дальших заходів по пом як- 
шенню міжнародної напруже
ності, за припинення гонки 
озброєнь, за роззброєння. У 
світі все ще існують сили, що 
всіляко протидіють розрядці 
міжнародної напруженості. Це 
— сили імперіалізму, які на
магаються будь-іцо, не спиня
ючись пі перед чим, зірвати 
будь-які кроки, спрямовані на 
зміцнення миру. В цьому не
ма нічого дивного, такою є 
агресивна природа імперіаліз
му.

Викликає жаль той Факт, 
сказав далі товариш Брежнєв', 
що а одній компанії з силами 
імперіалістичної реакції, які 
перешкоджають розрядці між
народної напруженості, опини
лись тепер китайські керівни
ки. Виступаючи проти Догово
ру про заборону випробувань, 
китайські керівники фактично 
змикаються з тими, хто нама
гається штовхнути світ на 
шлях, який веде кінець кінцем 
до війни. Вони відкрито три
мають курс на розкол міжна
родного комуністичного руху, 
на розкол соціалістичного та
бору.

Можна, однак, з впевненістю 
сказати, що позиція китай
ських керівників не зупинить 
боротьби народів за мир. Ра
дянський Союз, інші соціалі
стичні країни твердо стоять на 
позиціях ленінської політики 
мирного співіснування. Ніщо 
і ніхто не похитне їх ріши
мості послідовно боротися за 
встановлення міцного, неруши
мого миру на землі, за тор
жество соціалізму і комуніз
му. Ми, марксисти-ленінці, 
впевнені в тому, що в цій 
важкій І суворій боротьбі сили 
миру здатні здобути перемогу. 
Укладення Договору про забо
рону випробувано ядерної 
зброї є в цьому розумінні доб
рою ознакою.

Тов. Л. І. Брежнєв говорить 
далі, що ЦК КПРС і Радян
ський уряд роблять 1 робити
муть все необхідне для того, 
шоб добитися дальших успіхів 
у галузі поліпшення відносин 
між державами, зміцнення 
взаємного довір'я. Радянський 
Союз висунув конкретну про
граму заходів, спрямованих до 
цієї мети.

Бажаючи всемірно сприяти 
переговорам про роззброєння. 
Радянський уряд запропонував 
скликати в першому кварталі 
або в першому півріччі 1964 
року нараду держав, які вхо
дять до Комітету 18-ти по 
роззброєнню, з участю керів
них діячів найвищого рівня. 
Така нарада може бути скли
кана, якщо це відповідає ба
жанням країн—учасниць Комі
тету 18-ти, в столиці нашої 
країни — Москві.

Наприкінці свого виступу 
Л. І. Брежнєв зачитує проект 
Указу Президії Верховної Ра
ди СРСР про ратифікацію До
говору про заборону випробу
вань ядерної зброї в атмосфе
рі, в космічному просторі І під 
водою. Учасники засідання од
ноголосно приймають цей указ.

Президія Верховної Ради 
СРСР ратифікацією москов
ського Договору ще раз одно
стайно виявила волю радян
ського народу — жити t в мирі 
з усіма державами, розв'язува
ти всі спірні міжнародні пи
тання мирним шляхом.

А. ДЕНИСОВИЧ.
А. СЕРБІВ. 

Спецкор. ТАРС.

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Про день виборів депутата до Ради Союзу 
по Львівському виборчому округу № 523 

Львівської області Української РСР
У відповідності з статтею 108 «Положення про вибори до 

Верховної Ради СРСР». призначити вибори депутата до Ради 
Союзу по Львівському виборчому округу № 523 Львівської об
ласті Української РСР на неділю, 27 жовтня 1963 року.

Голова Президії Верховної Ради СРСР Л. БРЕЖНЄВ. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
24 вересня 1963 р.

Про склад Львівського виборчого округу № 523 
по виборах до Ради Союзу Верховної Ради СРСР

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 6 січня 1962 року 
Львівський виборчий округ № 523 по виборах до Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР утворено в складі Залізничного району міста 
Львова, Пустомитівської, Щирецької селищних, Вовківської, Во
линської, Годовицької, Дмитрівської, Зубрянської, Красівської, 
Малечковицької, Містківської, Наварійської, Никонковичівської, 
Оброшинської, Бортнянської, Пісківської, Раковецької, Семенів- 
ської. Скнилівської, Сокольницької, Солонківської та Тернопіль
ської сільських Рад, ІІустомитівського району; Івано Франківської 
селищної, Вірківської, Великопільської, Вороцівської, Доброста- 
нівської, Домажирської, Дубровицької, Лелехівської, Лозинської, 
Мальчицької, Міланської, Повітненської, Порічанської, Ряснен 
ської, Ясниської сільських Рад, Яворівського району.

Про строки виборчої кампанії при виборах 
депутатів до Верховної Ради СРСР 

по окремих виборчих округах
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 11 листопада 

1940 р. встановлено, що при проведенні виборів депутатів до Вер
ховної Ради СРСР по окремих виборчих округах виборча кампа
нія повинна починатися за місяць до дня виборів у даному вибор
чому окрузі, замість двох місяців, передбачених для загальних 
виборів «Положенням про Вибори до Верховної Ради СРСР».

У відповідності до цього:
а) списки виборців для загального ознайомлення вивішуються 

відповідною Радою депутатів трудящих за 20 днів до виборів;
б) створення виборчих дільниць та затвердження Дільничних 

виборчих комісій проводиться не пізніше, ніж за 25 днів, а затвер
дження Окружних виборчих комісій — не пізніше, ніж за 28 
днів до виборів;

в) кандидати в депутати Верховної Ради СРСР реєструються 
в Окружних виборчих комісіях не пізніше, ніж за 15 днів до ви
борів. а дані про зареєстрованого кандидата в депутати і найме
нування громадської організації, що висунула кандидата, публі
куються не пізніше, ніж за 12 днів до виборів.

БАГАТІ МОЖЛИВОСТІ ПОЛИВНИХ ЗЕМЕЛЬ
ТОВАРИШ М. С. ХРУЩОВ У РАДГОСПАХ

КУБАНІ
КРАСНОДАР, 26 вересня. 

(Прес група). Вчора сюди при
був Перший секретар Цент
рального Комітету КПРС, Го
лова Ради Міністрів СРСР то
вариш М. С,- Хрущов. Разом 
з ним на Кубань прибув член 
Президії ЦК КІІРС, Голова 
Ради Міністрів РРФСР тов. 
Г. 1. Вороні і.-.'

На аеродромі серед зустрі
чаючих були перші секретарі 
Краснодарських крайкомів пар
тії: сільського — Г. І. Воро- 
бйов, промислового — О. І. 
Качанов, голови крайвиконко
мів І. Т. Трубілін 1 А. М. Чур- 
кін та інші керівні працівники 
краю.

З аеродрому товариші М. С. 
Хрущов і Г..ЧІ. Воронов поїха
ли в Красно» рмейський рисо- 
радгосп Слав'янського вироб
ничого управління. Робітники 
1 спеціалісти господарства теп
ло зустріли дорогих гостей.

Товариш М. С. Хрущов 
оглянув радгоспні поля, спо
стерігав механізоване збиран
ня рису, розмовляв з комбай
нерами, поливальниками, агро
номами, побував у відділках 
господарства.

ГІІд час розмови з керівни
ками і спеціалістами радгоспу 
і Слав’янського виробничого 
управління ІЙ. С. Хрущов ці
кавився питаннями підвищен

ня врожайності рису, правиль
ного викорнАтапия землі, си
стемою^ опл ііи праці, резерва
ми збільнуяня виробництва 
с і льеьнТи иєїпіда р< ької продук
ції.

» * *
Як уже повідомлялося, вчо

ра в Крає»юарменському рад
госпі побував Перший секре
тар Центрального Комітету 
КІІРС, Голова Ради Міністрів 
СРСР товариш М. С. Хрущов.

На рисоз^х плантаціях зараз 
гаряча пора — збирання вро
жаю. На одних чеках рис тіль
ки косять, укладають у валки, 
на інших він вже просох і йо
го обмолочують. Всі основні 
роботи механізовано.

Машини зупиняються біля

краю поля. Товариш М. С. 
Хрущов тепло вітається з ро
бітниками 1 спеціалістами.

— Який урожай на цій ді
лянці? — запитує Микита Сер
гійович.

— Сподіваємося намолотити 
по 50 — 55 центнерів зерна, — 
каже директор радгоспу А. І. 
Майстренко.

— А на круг по радгоспу 
скільки думаєте зібрати? — 
запитує М. С. Хрущов.

— Приблизно 40—45 цент
нерів, — говорить директор 
радгоспу.

Микита Сергійович цікавить
ся, який вегетаційний період 
у різних сортів рису, за скіль
ки днів до збирання спускаєть
ся вода з чеків, як використо
вується рисова солома.

Красноармейський радгосп 
—■ високорентабельне господар
ство. У 1961 році він одержав 
більш як 1,6 мільйона, а в 
1962 році — близько двох 
мільйонів карбованців прибут
ку. Кожен гектар орної землі 
тут дає по 400—500 карбо
ванців доходу. Найбільший до
ход — від рисосіяння. Собі
вартість центнера рису стано
вить 8—9 карбованців.

Близько двох годин Микита 
Сергійович Хрущов оглядав 
поля красноармейського рад
госпу. Машини йдуть повз ри
сові чеки, кукурудзяні планта
ції, виноградники, сади. То
вариш Хрущов побував у від
ділках господарства, знайомив
ся з системою зрошення полів. 
Потім він прямує на централь
ну садибу. Тут біля будинку 
культури його тепло зустрічає 
велика група робітників 1 спе
ціалістів.

У конторі радгоспу відбу
лась розмова М. С. Хрущова 
з керівниками і спеціалістами 
господарства. В ній взяли та
кож участь працівники Сла
в’янського виробничого управ
ління.

Особливу увагу в ході роз

мови було приділено найбільш 
раціональному використанню 
землі.

Потім мова заходить про ку
курудзу.

— Які врожаї зерна дає у 
вас поливна кукурудза? — ці
кавиться товариш Хрущов.

— Ми сіємо кукурудзу тіль
ки на богарі, — пояснює ди
ректор радгоспу. — На кращих 
ділянках гібрид «ВІР-156» дає 
по 90 —116 центнерів зерна в 
качанах.

— Це добре, — зауважує 
М. С. Хрущов.

На стіл перед Микитою Сер
гійовичем кладуть великі, важ
кі качани.

Микита Сергійович цікавить
ся системою оплати праці в 
радгоспі, підкреслює, що мате
ріальна заінтересованість лю
дей — одна з головних умов 
і підвищення врожайності, і 
збільшення валових зборів ри
су, і кращого використання 
землі. Він просить розповісти, 
як оплачується праця рисово 
Дів.

Розмова закінчена. Микита 
Сергійович бажає її учасникам 
успіхів у роботі.

Товариш М. С. Хрущов звер
тається до робітників і спеціа
лістів, які зібралися біля кон
тори, з словами привіту. Він 
поздоровляє їх з досягнутими 
результатами. закликає працю
вати ще краще, рік у рік під
вищувати врожайність рисових 
плантацій,

* * *
Радгосп «Кубанец» Тимашев- 

ського виробничого управління 
славиться як фабрика виробни
цтва свинини. В минулому ро
ці на сто гектарів сільськогос
подарських угідь тут було ви
роблено 294,8 центнера м’яса. 
Таких високих показників ще 
не досягло жодне господарство 
краю.

Т’їора ввечері товариші 
М. С. Хрущов і Г. І. Воронов 
відвідали радгосп «Кубанец».

Микита Сергійович підходить 
до збирального агрегату, роз
мовляє з ланковим Олексієм 
Євтушенком і трактористом 
Григорієм Сальниковим. Ланка 
W. Євтушенка вирощує куку
рудзу на 240 гектарах полив
них земель. Наче молодий ліс, 
піднялась вона, висока, з ваго
витими качанами.

Мйкита Сергійович оглядає 
посіви кукурудзи сорту «Уз
бецька біла зубовидна».

— Ца цій ділянці кукурудза 
вирощується на насіння, — ка
же директор радгоспу Б. М. 
Баканов. — Своє вирішили за
вести.

Товариш М. С. Хрущов до
кладно розпитує про вартість 
зрошення гектара плантації, 
про те, як здійснюється полив, 
яка собівартість центнера зеле
ної маси кукурудзи на полив
них діпянках.

— Ми одержали по 600 
центнерів зеленої маси з гек
тара. Собівартість центнера — 
33 копійки. А на богарі май
же в півтора раза більша, — 
повідомляє тов. Баканов. — 
Але кукурудзу на силос на по
ливній ділянці ми скосили ра
но, коли качани тільки зав'я
зались. Коли б збирали куку
рудзу в такому вигляді, як те
пер, коли качани воскової стиг
лості, то одержали б до тисячі 
центнерів маси з гектара.

Керівники радгоспу говорять 
про шляхи зниження собіварто
сті продукції.

— Вдш досвід щуже цікавий. 
Він заслуговує уваги, — заува
жує М. С. Хрущов. — Особли
во він може бути корисним 
для спеціалізованих молочних 
господарств,, створених навколо 
таких промислових центрів, 
як Донбас, Ростов та інших.

Під час зустрічей товариша 
М. С. Хрущова з трудівниками 
радгоспів «Красноармейский» і 
«Кубанец» було розглянуто 
актуальні питання розвитку по
ливного землеробства, розкрито 
великі можливості збільшення 
виробництва сільськогосподар
ської продукції.

СОБІ І СУСІДАМ
Ще 150.000

добротвірських кіловат
Скільки років ви не були у 

Добіютворі?
Сказати за традицією, що 

ви б не впізнали цього села, 
було б надто банально. Не 
можна залишитися байдужим, 
коли замість вузенької стрічки 
Бугу бачиш створене будівель
никами «мере», замість неве
личкого села — місто у мініа
тюрі, а головне — справді ве
личну і гарну індустріальною 
красою багатоповерхову будів
лю ДРЕС,

...Державна районна елек
трична станція. Тут, у Добію
творі, її спорудили на добро 
нам, львіг. янам, трудівникам 
сусідніх областей. І не тільки 
нам. Енергетичне серце заходу 
України пульсує так могутньо 
і ритмічно, що його снага вли
вається вже і в народне госпо
дарство угорських друзів.

Такий наш Добротвір сьогод
ні. Ні, скоріше був позавчора. 
А 24 вереї пя тут сталась по
дія. буденна для добротвіоців 
і урочиста для Львівщини, на

віть більше — пам'ятна для 
історії. Саме цього дня об 1 1 
годині вечора черговий елек
трик Доброгвірської ДРЕС Ми
кола Боєчко включив новий 
енергоблок в мережу Львів
ської енергосистеми.

Промисловий струм високої 
напруги пішов. Ще 150 тисяч 
добротвірських кіловат потекли 
по дротах, щоб живити верста
ти на заводах і фабриках, щоб 
привести в рух молотарки на 
колгоспних токах, щоб засяяти 
яскравим світлом у сільській 
хаті.

Після введення в експлуата
цію на Добротвірській ДРЕС 
чергового блока додатковий 
струм одержали не тільки про
мисловість і сільське господар
ство Львівського економічно
го району. Опори високовольт

ної лінії перейшли держав
ний кордон. Промисловий струм 
одержать наші сусіди — Угор
щина 1 Чехос.ловаччина.

...У невеличкій кімнаті, де мі
ститься виконробська, — так би 
мовити, штаб будівельників,— 
шумно. Тут весь час повно лю
дей. Заходять виконроби, інже
нери, техніки, монтажники. У 
всіх святковий, піднесений на
стрій. І для цього є всі підста
ви. Енергобудівники одержали 
велику виробничу перемогу. За 
рекордно короткий строк вони 
змонтували все обладнання но- ■ 
воі'о енергоблока. Якщо на мон
таж котла і турбіни за норма
тивами треба 216 робочих днів, 
то фактично його було закінче
но на 144-й день.

— Турбіна такого типу, як 
наша, — розповідає головний 
інженер Львівської монтажної 
дільниці тресту «П>і вдентепло- 
енергомонтаж» Володимир Ва
сильович Савчин, — працює 
зараз на Придніпровській елек
тростанції. На її монтаж було 
витрачено близько 200 днів. А 
найкоротші відомі строки такої 
роботи — 170 днів. Так що без 
перебільшення можна сказати, 
що наш нолектив встановив 
всесоюзний рекорд.

У розмову втручаються ви
конроб по монтажу турбіни Ва
лерій Зеленяк, старший викон
роб турбінного цеху Анатолій 
Мамишев, старший виконроб 
котельного цеху Микола Цвет
ков. Ми від душі поздоровляє
мо їх з виробничою перемо
гою. Інженери зауважують:

— За перемогу треба дяку
вати нашим славним робітни
кам. Це справжні герої. Щоб 
вкластися у намічені строки, 
вони не шкодували сил, не ра
хувалися з часом.

Ентузіазм, творчі пошуки, 
жива раціоналізаторська думка 
— ось що відзначало трудові 
будні енергобудівників. Робо
та велась цілодобово. Монтаж 
обладнання проводили блочним 
методом. Усе це дозволило 
майже вдвоє скоротити строки 
монтажних робіт.

До 46-х роковин Великого 
Жовтня колектив приходить із

славною перемогою. Після вве
дення в дію нового блока До- 
бротвірська ДРЕС стала най
більшою електростанцією у 
західних областях України.

...Турбінний зал, велетен 
ський котел висотою до 15 по
верхів, блочний щит управлін
ня. Сьогодні тут уже господа
рюють експлуатаційники.

Ну, а наші знайомі іенерго- 
будівники? Вони готуються до 
нового наступу. Попереду — 
монтаж останнього котлоагре
гату.

А. ЛУГОВА.

На фото: група енергобудів
ників Львівської дільниці тре
сту « Південтеплоенергомонтаж» 
(зліва направо) слюсарі-турбі- 
ністи В. Денисов, В. Мицик, 
виконроб В. Зеленяк, слюсарі- 
турбіністи О. Смусь та І. Ключ
ников.

Фото Б. Васютинського.

Товариш М. С. ХРУЩОВ 
прибув на Україну

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, 
26 вересня (РАТАУ). Сьогодні 
сюди з Краснодара прибув Пер
ший секретар ЦК КПРС, Голо
ва Ради Міністрів СРСР това
риш М. С. Хрущов.

На аеродромі товариша М С. 
Хрущова зустрічали перший 
секретар ЦК КП України П Ю. 
Шелест, Голова Ради Міністрів 
УРСР І. П. Казанець, Голова 
Президії Верховної Ради УРСР 
Д. С. Коротченко, секретар ЦК 
КП України В. Г. Комяхов, 
секретар Херсонського сіль
ського обкому партії А. С. Ко
чубей, секретар Миколаївсько
го промислового обкому партії 
О. В. Іващенко, секретар Ми
колаївського сільського обкому 
партії Т. Г. Варильник, голова 
Чорноморського раднаргоспу 
І. С. Прибильськнй, голова Ми
колаївського облвико н к о м у 
В. С. Ведніков та інші.

Товаришеві М. С. Хрущову 
за старовинним українським 
звичаєм піднесли на вишиваних 
рушниках хліб-сіль.

Трудящі тепло вітали това
риша М. С. Хрущова, керівни
ків республіки.

ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ МОЛОДІ
Перший секретар ЦК КПРС. 

Голова Ради Міністрів СРСР 
М. С Хрущов надіслав приві
тання учасникам зльоту моло
дих будівників ударних комсо
мольських будов Сибіру і Да
лекого Сходу.

В ньому говориться, що. вір
ний своїм трудовим традиціям, 
комсомол — заспівувач слав
них справ на 160 ударних все
союзних комсомольських будо
вах країни, серед яких велике 
місце займають будови Сибіру 
1 Далекого Сходу.

У привітанні відзначається, 
що головне тепер для молодих 
будівників — постійно підви
щувати свою майстерність, вчи
тись на практичній роботі, 
вдосконалювати організацію ви
робництва, знаходити 1 краще 
використовувати резерви бу
дов.

Наприкінці привітання това
риш М. С. Хрущов бажає мо
лодим будівникам нових успі
хів, щастя в особистому житті, 
великих трудових перемог в 
ім’я торжества комунізму в на
шій країні.



ПРОПАГАНДИСТ АНДРІЙ ТОКАР

Г7 ЕРШЕ знайомство пропа-
* «гандиста Андрія Андрійо

вича Токаря з слухачами гурт
ка по вивченню конкретної 
економіки сільського господар
ства відбулося в полі. Як і при 
яких обставинах? Досить ціка
во. Ось послухайте.

Торік на заняттях рекоменду
валося обговорити патріотичний 
лист відомої ланкової з Жито
мирщини Надії Григорівни За
гляди. Щоб розмова в гуртку 
була більш конкретна, діловита, 
пропагандист вирішив оглянути 
поля, побувати біля тракторів, 
поговорити з людьми.

Андрій Андрійович — викла
дач Крукеницького сільськогос
подарського технікуму. До за
твердження пропагандистом тіс
них зв'язків з артілю ім. 
Б. Хмельницького в нього не 
було. Просто не доводилося 
вникати у виробництво. А ось 
тепер.-

Він стоїть на краю поля. 
Щойчо заміряв глибину зябу і 
чекає, коли підійде агрегат, 
щоб з’ясувати, під яку культу
ру готують площу. Якщо під 
цукрові буряки або картоплю, 
то оранка мілка. Він агроном 
1 вимоги агротехнії знає.

Аж он з видолинка показав
ся трактор. На підйомі машина 
натужно загуділа. Було поміт
но, як причіплювач енергійно 
завертів коліщам регулювання 
глибини, підтягуючи леміші з 
ріллі. Машина відчула «полег
шення», рвонула з підвищеною 
швидкістю, залишаючи позаду 
мілкі борозни.

«Ой, щось підозрілий почерк, 
лихацький, бракоробський», — 
подумав Токар.

Кивком руки Андрій Андрі
йович зупинив агрегат.

— Під яку пашницю земель
ку гогуємо? — запитав.

Григорій Шумило, зрозумів

ши, що розмова може 
піти по небажаному 
руслу, відбувся жар
том:

— Трактор на об
катці. А в таких ви
падках не рекоменду
ється машину наван
тажувати...

— А ти, бачу, мас
так вдаватися до гли
боких висновків на 
мілкому місці.

Токар зажадав від
регулювати плуг 1 не 
робити жодних відхи
лень від агрономічних 
вимог.

— А хто ви такі для 
нас? — розійш о в с я 
тракторист. — Не на
чальство. не контроль, 
а звичайний перехо
жий. От 1 йдіть своїм 
шляхом...

ГТ ІД ЧАС заняття пропаган- 
* • дист на буденних прикла
дах з колгоспного життя пока
зав, у кого яка совість. Згадав 
1 про випадок у полі. Тракто
рист Шумило сидів мовчазний, 
дивився у розкритий зошит і 
горів від сорому. А потім не 
витримав 1 сказав:

— Прошу за бракоробство з 
мене вирахувати. Огріхи за
втра ж усуну. І ще таке хочу 
сказати: щоб постійно всі наші 
пропагандисти в поле навідува
лися. Це тільки на користь 
справі.

Саме так пропагандист т. То
кар і робить. Тому кожне тео
ретичне положення, кожну еко
номічну формулу намагається 
розкрити за допомогою близь
ких і знайомих місцевих фак
тів.

V ГУРТІГУ — колгоспні ак- 
тивісти, командири вироб

ництва. Правда, у декого осві
та скромна, бо так склалося 
життя, що продовжувати на
вчання не довелося. Але у всіх 
великий потяг до знань. На за
няття систематично приходили 
ланкова Стефа пі я Заморило 1 
тракторист Тарас Мандзяк, 
бригадир рільничої бригади 
Іван Сокирко 1 доярка Каролі- 
на Бацьора, механік Павло 
Жейков і обліковець Омелян 
Осідач. Та всіх і не перелічиш.

Наступна тема: «Собівартість 
сільськогосподарської про д у к- 
ції». У багатьох до цього жи
вий Інтерес. З надзвичайною 
увагою колгоспники слухали 
розповідь про те, що таке пря
мі 1 непрямі затрати, з яких 
елементів складається собівар
тість. У зошитах слухачів з’я
вилися схеми, конкретні цифри 
економічної діяльності свого 
колгоспу.

Андрій Андрійович пояснив: 
•— Торік артіль на кожному 

з 621 гектарів зібрала по 7,7 
центнера зерна. Показник Мі-

зерний. Собівартість одного 
центнера зерна становила 4.8 
карбованця, а трудові заграти 
— 2,1 людино-дня. Теж не
втішно. Чому продукція далася 
такою дорогою ціною? По-пер
ше, низька культура землероб
ства — на гектар ріллі було 
внесено лише 4,2 тонни орга
нічних добрив. Дуже мало! А 
по-друге, артіль зазнала знач
них матеріальних витрат ще й 
тому, що використовувала руч
ну працю. 20 процентів посівів 
збиралося косами та іншими 
примітивними знаряддями. А 
що це означає? Треба заплати
ти за косовицю, в’язання і 
складання снопів у копиці, 
скиртування. А скільки трудо
днів пішло на розрахунки з 
молотильними бригадами! Ко
ли б господарство навіть при 
тій врожайності, яка була, смі
ливо застосувало механізацію, 
то й тут можна було б мати 
виграш. Який саме?" 3.135 тру
доднів. Собівартість прямо за
лежить від методів праці. Про
гресивні вони — дешева про
дукція, дідівські, застарілі — 
не чекай відрадних результатів.

На заняттях детально було 
проаналізовано економ і ч н й й 
стан у тваринництві. Галузь ця 
принесла торік значні збитки. 
Свинину, наприклад, артіль ре
алізувала в середньому по 95 
карбованців за центнер, а гос
подарству вона обійшлася май
же в два рази дорожче. Слуха
чі самі знайшли причини збит-

ків —• дорогі корми, купували 
їх на стороні.

ДД А БУТЬ, це було б класич- 
* * ним зразком самоцілі і про
світительства, якби слухачі 
гуртка з авторитетних джерел 
довідувалися про гіркі невдачі 
свого колгоспу і нічого не ро
били для виправлення станози- 
ща. Колгоспники ж озброюють 
себе теорією для того, щоб не 
повторювати сумного досвіду 
минулого, щоб знати, як, де і 
коли класти край марнотрат
ству, надійно закривати щілини 
втратам, послідовно, із знанням 
справи боротися за режим еко
номії.

Навесні проводилися підсум
кові заняття. І при відповіді 
ланкова Стефанія Заморило по
відомила, як її подруги ведуть 
рахунок ощадливості. Послала
ся на конкретний факт.

Спочатку для обслуговування 
двох посівних агрегатів з лан
ки виділили вісім жінок. Але 
потім побачили, що з обсягом 
роботи сміливо може справи
тися шість колгоспниць. Так і 
зробили. Двох трудівниць пере
вели на іншу виробничу ділян-

ку. Завдяки цьому ланка за
ощадила лише на весняній сів
бі 33 трудодні. Ніби й небага
то, та ощадливість потрібна 
скрізь: у малому 1 великому.

На догляді за посівами лан
ка С. Заморило застосовувала 
механізацію. Проріджува н п я 
цукрових буряків, підгортання 
картоплі, вибирання льону — 
все це було покладено на дужі 
плечі машин. І легше рукам, і 
вигідніше артілі.

ЩЕ ОДИН характерний епі
зод. У цьому році з до

помогою викладачів Крукениць- 
кого технікуму, і насамперед 
пропагандиста т. Токаря, кол
госп запровадив господарський 
розрахунок. Контроль карбован
цем найбільш дійовий і кон
кретний. Кожний бригадир, 
кожна лайкова без олівця тепер 
і кроку не ступлять.

У розпалі жнив сталося так, 
що в рільничій бригаді Івана 
Тимофійовича Сокирка вийшов 
з ладу комбайн. Прихильники 
дідівських методів збирання по
жвавішали, підняли голови. Де
хто навіть перевесла почав 
в’язати, сподіваючись, що без 
снопів жнива не обійдуться. 
Але вдумливий господар пере
городив шлях косам.

— Зібраний машинами хліб 
— дешевший. І економія трудо
днів буде, — доводив Іван Ти- 
мофійович.

На допомогу комбайнеру Іва
ну НІумилу бригадир виділив

досвідчених ремонт
ників. Незаба ром 
агрегат знову ви
йшов у поле. Жод
ного гектара зерно
вих тут не збирали

вручну. Бухгалтер Пелагія Гри
горівна Наконечна дає довідку, 
яка свідчить про економічну 
ефективність механізації: пше
ниця видала по 17 центнерів з 
гектара собівартістю по 3 кар
бованці, затрати праці на цент
нер продукції—1,1 людино-дня. 
Бригада впоралася з косовицею 
кодоскрвих за вісім робочих 
днів. Додатково до виробничо
го пиану там вироблено 329 
центнерів хліба. Оплата праці 
хліборобів відповідно збіль
шиться. .

А Іван Тимофеевич Сокирко 
так пояснює удачу колективу:

-— Конкретна економіка до
помогла. Певна заслуга в цьо
му і пропагандиста, який зка- 
зав найзручніший шлях до ме
ти.

НАБЛИЖАЄТЬСЯ новий на
вчальний рік в системі по

літичної освіти. Пропагандист 
Андрій Андрійович Токар ді
яльно готується до нього. Бін 
подбав, щоб кожний слухач 
гуртка мав потрібну літерату
ру. Приміщення, в якому від
буватимуться заняття, побілене. 
Виготовлені схеми 1 діаграми 
економічної діяльності госпо
дарства.

Так працює комуніст т. То
кар, так він виконує важливе 
партійне доручення.

В. ГРОМАК.
Колгосп їм. Б. Хмельницького, 
Городоцького району.

СЕМІНАР ПРОПАГАНДИСТІВ
25 вересня закінчив свою ро

боту триденний обласний семі
нар пропагандистів при Львів
ському обласному Будинку по
літичної освіти. У ньому взяло 
участь понад 130 партійних і 
радянських працівників, спе
ціалістів народного господар
ства, викладачів шкіл, техніку
мів та 1н.

До роботи семінару були за
лучені досвідчені викладачі 
Львівського ордена Леніна дер
жавного університету їм. Ів. 
Франка, політехнічного, зоове
теринарного та Інших Інститу
тів. Найважливіше місце на се
мінарі відведено вузловим пи
танням теорії і політики КП'РС, 
Історичним рішенням XXII з’їз
ду КПРС, новій Програмі пар
тії. Викладачі вищих учбових 
закладів тт. Тивончук, Голов
ко, Баленок, Петров, Бунякін, 
Веремєєва та інші виступили 
перед учасниками семінару з 
висококваліфікованими лекція
ми.

Головна увага була зосере
джена на підготовці цропаган-

дистів до наступних занять в 
різних ланках системи політич
ної освіти. На семінарі працю
вали секції діалектичного та 
історичного матеріалізму, на
укового атеїзму, марксистсько- 
ленінської естетики, питань 
міжнародного становища та зов
нішньої політики Радянського 
Союзу. Поряд з читанням лек
цій з теоретичних питань вели
ка увага приділялась методич
ній роботі, підвищенню май
стерності пропагандисте ь к и х 
кадрів усіх ланок сітки політ
освіти.

Вся робота семінару була 
спрямована на здійснення ви
мог червневого Пленуму ЦК 
КГІРС та липневого Пленуму 
ЦК КП України про необхід
ність тісного поєднання маркси
стсько-ленінської теорії з прак
тикою комуністичного будівни
цтва,

IE. ГРУШЕВИЙ.
Консультаит-методист облас
ного Будинку політичної ос
віти.

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ

«ВІЛЬНОЇ УКРАЇНИ»

Г

«КОЛИ пяниця
ЗА КЕРМОМ»

В кореспонденції В. Марти
нова під таким заголовком, на
друкованій 17 серпня, розпові
далося про те, що окремі водії 
Глинянського відділення «Сіль
госптехніки» допускають пору
шення трудової дисципліни, 
під час роботи пиячать, викори
стовують державні автомашини 
в корисливих цілях.

В. о. керуючого Глинянським 
відділенням «Сільгосптехніки» 
т. Литвиненко повідомив ре
дакцію, що кореспонденція 
«Коли п’яниця за кермом» об
говорювалась на зборах робіт
ників та службовців. Наведені 
в ній факти підтвердились. 
Шоферів тт. Братейка і Поль- 
иого за порушення трудової 
дисципліни суворо попередже
но, а водія т. Мельника, який 
під час роботи був п’яним, пе
реведено на посаду слюсаря.

— ♦ —

«НА ПОЛЯХ
І В МАГАЗИНАХ»

Під таким заголовком в га
зеті «Вільна Україна» за 28 
серпня було надруковано ко
респонденцію, в якій йшла мо
ва про хід збирання овочів у 
радгоспі «Перемога», а також 
вказувалось на недоліки, які 
мали місце в роботі фірмених 
магазинів радгоспів.

Директор Львівського тресту 
радгоспів т. Щербина повідо
мив редакцію, що факти, наве
дені в кореспонденції, дійсно 
мали місце. Вжито заходів для 
прискорення збирання овочів і 
поліпшення роботи фірмених 
магазинів радгоспів.

На 20 вересня в радгоспах 
було зібрано і продано державі 
10.671 тонну овочів, в тому 
числі 3.785 тонн огірків і 
3.329 тонн помідорів.

ГАЗЕТИ 
ПРИЙШЛИ ДО 
КОЖНОЇ ХАТИ
За часів панської Польщі в 

селі Підліссі можна було на 
пальцях перелічити людей, які 
вміли читати і писати. Зовсім 
інакше тепер. Усі члени артілі 
ім. Енгельса, Яворівського ра
йону, щодня одержують газе
ти і журнали, регулярно слу
хають радіо, цікавляться по
діями міжнародного життя.

Радянська влада принесла 
знання в маси, залучила кол
госпників до активного гро
мадського життя, виховала чу
дових активістів.

Одним з активних помічни
ків партійної організації в бо
ротьбі за підвищення ідейного 
рівня трудівників села є кол
госпний листоноша Наталія 
Миколаївна Кремінець. Якщо 
правлінню артілі чи партійній 
організації необхідно провести 
якусь відповідальну роботу се
ред населення, то вони дору
чають це Наталії Миколаївні. 
І можна сміливо сказати: все 
буде зроблено відмінно.

Близько п’ятнадцяти років 
т. Кремінець працює розповсю
джувачем преси серед насе
лення. З цією справою вона 
справляється добре. Відомо, 
що у хліборобів завжди бага
то роботи, не кожний має час 
піти до контори або у філію 
зв’язку передплатити ті чи ін
ші видання. Тоді на допомогу 
приходить активістка. Вона 
добре вивчила запити кожної 
сім’ї, знає, хто що любить чи
тати. Обходячи двори, Ната
лія Миколаївна пропонує улюб
лені видання, 1 люди охоче 
передплачують їх. Тепер у 
колгоспі ім. Енгельса немає 
сім’ї, де б не передплачували 
газет, журналів.

Зв’язківці Магерова, де 
працює т. Кремінець, обслуго
вують також машиновипробу- 
вальну станцію. Тут розповсю
дження преси доручено брига
диру Василю Івановичу Лозі, 
який у 1963 році добився на
сиченості газет 1 журналів на 
тисячу чоловік населення 527 
примірників — набагато біль
ше середньообласного показ
ника. Щодня в Магерівське 
відділення зв’язку надходить 
нонад 2.700 примірників газет 
1 журналів.

Що ж приносять листоноші 
в кожну хату? Ось приклади. 
Сім'я тракториста Миколи 
Шая отримує газети «Сель
ская жизнь», «Вільна Украї
на», «Зоря», журнали «Трак
тора и сельхозмашины», «Пе
рець». Кілька видань перед
платив шофер машиновипро- 
бувальної станції Степан Пех- 
ник та багато інших робітни
ків 1 службовців.

Велику і корисну справу 
роблять працівники 1 громад
ські розповсюджувачі преси 
Магерівської філії зв'язку. їх 
приклад вартий широкого на
слідування.

П. АЛЕКСАНДРОВ.
Начальник обласного відділу 
«Союзпечати».УСПІХ СКОМОРОХІВСЬКИХ КАРТОПЛЯРІВ

Багата нинішйя осінь. Щед
рою рукою вона' віддячує кол
госпникам за їх старанну пра
цю. В колгоспі ім. Лопатіча, 
Сокальського району, добре 
вродили цукрові1 буряки, куку
рудза. Але особливо радує уро
жай картоплі.

— Накопуємо в середньому 
з гектара по 120 центнерів 
бульб, — заявляють картоп
лярі.

На окремих пдощах картопля 
вродила ще краще. По півтора
ста центнерів виростили ланки 
Ярослави Лободи, Теклі Гаврон- 
ської.

Торік у скоморохівській арті
лі валове виробництво картоплі 
становило близько 7.400 цент
нерів. Цього року ця цифра

перевершить 13 тисяч центне
рів. Успіху досягнуто в основ
ному за рахунок підвищення 
врожайності, яка зросла на 
кожному гектарі з 74 центнерів 
до 120. Як бачимо, зроблено 
значний крок уперед.

Нелегко давались картопля
рам ці успіхи. Засушливе літо 
створило значні труднощі. Не
стача вологи сповільнювала 
ріст рослин. Були перешкоди й 
під час обробітку посівів. Та 
все це подолала старанна пра
ця колгоспників, які не шко
дувала сил, щоб виростити ви
сокий урожай.

■— Ще жодного року ми не 
приділяли картоплі такої ува
ги, як нині, — розповідає агро
ном артілі М. Бурлака. — її

МІСЦЕ ШТАБУ-В НАСТУПІ
їх двадцять чотири: агроно

ми, зоотехніки, економісти, вет
лікарі, будівельники, організа
тори виробництва. Половина з 
них — люди з вищою спеціаль
ною освітою. Є й молоді, але 
переважна більшість має за 
плечима чималий практичний 
досвід.

Двадцять чотири комуністи 
•— ядро колективу Стрийського 
виробничого колгоспно-радгосп
ного управління. Землероби 
покликані зробити ще родючі
шою громадську ниву; прямий 
обов’язок тваринників — збіль
шувати м’ясний 1 молочний до
робок; механізаторів — впро
ваджувати нові машини на по
лях і фермах. А всі загалом 
повинні, як кажуть, іти в од
ній упряжці.

Нині, в пору золотої осені, 
вони вже бачать наслідки сво
го майже щоденного перебуван
ня в колгоспах, результати 
своїх порад, вимог, а часом 1 
конфліктів з окремими консер
ваторами. Скажемо відразу, що 
особливо радіти немає з чого, 
але агрономам Михайлові Ко
зицькому, Лідії Копистянській, 
Михайлові Сулимку, , Ганні

Швидкій не дорікнеш у зни
женні врожайності цукрових бу
ряків, зернових, картоплі, ку
курудзи і льону, як це було в 
минулі роки. Жниво є дорідні- 
шим. Завідуюча планово-еконо
мічним відділом Євгенія Гопта- 
ревська з своїми помічницями 
чимало зробила для поліпшен
ня планової роботи в колгоспах 
і впровадження господарського 
розрахунку. Здобутками зоо
техніка Василя Кузіва, ветліка
ря Дмитра Максименка, дирек
тора держплемстанції Степана 
Кондратюка слід вважати деяке 
підвищення зооветеринарної 
культури на фермах, спеціаліза
цію окремих галузей тваринни
цтва. Одним словом, кожен з 
двадцяти чотирьох вніс свою 
дещицю в загальну справу.

Однак зробленого, як у на
роді кажуть, кіт наплакав. Ма
ло того, в галузі тваринництва 
навіть здано торішні позиції, 
зокрема по виробництву моло
ка і м’яса. Поточні банківські 
рахунки майже всіх господарств 
«тріщать» від прострочок. Жо
ден з відстаючих колгоспів — 
а їх в управлінні вісім — не 
зробив ще значного кроку впе
ред у розвитку економіки.

На нашу думку, саме про це 
й повинні були говорити кому
ністи, підсумовуючи свою ді
яльність за рік. А розмова 
звелася по суті до дрібного, 
другорядного.

Виступає Степан Кондратюк, 
який очолює держплемстанцію. 
Якіцо конспективно викласти 
його промову, то вона зводи
лась ось де чого: у колгоспі 
«Радянська Україна» немає 
де розмістити свиней на зиму, 
в артілі «Прогрес» не налаго
джено каналізацію на свино
фермі і тому подібне. Жодного

слова про недоліки в постанов
ці племінної роботи, про те, 
яких заходів вживав і вживає 
очолюваний комуністом Кондра
тюком колектив для ліквідації 
яловості корів. Тимчасом у 
більшості господарств управлін
ня яловість маточного поголів’я 
ще залишається досить висо
кою, погано працюють пункти 
штучного осіменіння, серйозні 
недоліки допускаються у пле
мінній справі. Ось на чому по
винен був, насамперед, наголо
сити т. Кондратюк.

А чого треба було чекати у 
виступі зоотехніка Василя Ку
зіва? Перш за все аналізу 
причин зменшення виробництва 
молока 1 м’яса. Бо ж одного 
молока недобрано в порівнянні

з минулим роком 10.600 цент
нерів. Лише два господарства 
— артілі ім. 40-річчя Жовтня 
і «Прогрес» — збільшили м’яс
ний доробок. Проте т. Кузів, 
обминаючи головне, тільки по
інформував про те, що в ра
йоні заготовлено мало копмів.

В цілому по управлінню й 
досі залишається невирішеною 
насінна проблема. Минулої вес
ни колгоспам району довелося 
закупити 92 проценти насіння 
ярих культур. Зараз із ство
ренням золотого фонду майбут
нього врожаю теж явно небла
гополучно. То чому ж голов
ний агроном Михайло Козиць- 
кий промовчав про все це? Ад
же насінництво — це корінне 
питання землеробства, і за йо
го розвиток відповідає не хто 
інший, як комуніст т. Козиць- 
кий.

Взагалі в промовах комуні
стів переважали інформатив
ність і реєстрація фактів. Ніхто 
з них не наважився копнути 
глибше. Створювалося вражен
ня, що в усіх недоліках і про
валах винні колгоспи, їх керів
ники і спеціалісти. «А де ж бу
ли керівники і спеціалісти уп
равління? — захотілося запи
тати промовців. — А що ви 
зробили для того, щоб не допу
стити провалу? Ви ж повинні 
бути організаторами, а не реє
страторами».

Чому на зборах ніхто не

торкнувся головних проблем 1 
болячок розвитку колгоспів та 
радгоспів району? На нашу 
думку, ось чому: партійне бю
ро (секретар т. Асфаєв) слабо 
прищеплювало кожному кому
ністу почуття особистої відпо
відальності» за доручену спра
ву. Яким чином це можна бу
ло зробити? Узагальненням ро
боти бойових, ініціативних, 
працьовитих товаришів і діло
вою критикою тих, хто працює 
без горіння. Наполегливим 1 
послідовним запровадженням 
досвіду спеціалістів Кагарлиць
кого виробничого управління. 
Підвищенням ідейної загарто
ваності членів і кандидатів у 
члени партії. А хіба мало Ін
ших засобів виховання комуні
стів? Партійне бюро недостат
ньо використовувало арсенал 
виховних засобів. Наслідок — 
послаблення особистої відпові
дальності.

Не може не стурбувати й те, 
що жоден з виступаючих на
віть словом не згадав про най
ближчі перспективи розвитку 
колгоспів і радгоспів району. 
А хто ж, як не спеціалісти уп
равління, повинні визначати ці 
перспективи? Кому-кому, а 
тт. Козицькому, Горбачу, Гоп- 
таревдькій, Товкачу, Кузіву не 
можна жити лише сьогоднішнім 
днем.

Ідучи на збори, ми сподіва
лися почути ділову, принципо
ву розмову про головне. На 
жаль, такої розмови не відбу
лося.

Б. ЗАГОРУЛЬКО.
Кор. «Вільної України».

розмістили на кращих площах. 
На кожний гектар внесли до 
ЗО тонн органічних добрив та 
но гойні мінеральних. Протягом 
літа ділянки тримали в чисто
ті. грунт — розпушеним.

Треба зауважити, що всі ро
боти по догляду за посівами ви
конали механізатори, чого не 
було раніше. Ще навіть торік 
тут переважала ручна праця. 
Отже, не дивно, що затрати 
праці на центнер вироблюваної 
продукції становили 1,28 люди
но-дня, а її собівартість — 3,84 
карбованця. Попередні підра
хунки показують, що тепер за
трати праці на центнер картоп
лі не перевищать 0,6 людино- 
дня, значно знизиться її собі
вартість.

У картоплярів зараз відпові
дальна пора. Настав час зби
рання врожаю. А в колгоспі ім. 
Лопатіна є що копати. Картопля 
займає тут 114 гектарів, •—• на 
14 гектарів більше, ніж торік.

Кілька днів тому я побував у 
всіх трьох бригадах колгоспу. 
Всюди кипить робота. І це зро
зуміло. Адже картоплярі артілі 
дали слово до кінця вересня зі
брати врожай. Запорукою їх ус
піху є висока організація праці.

Подбали в колгоспі і про те, 
щоб не допустити найменших 
втрат урожаю. Накопана кар
топля зразу береться на облік, 
проводиться підбирання бульб 
після переорювання та борону
вання картоплищ. Вперше цієї 
осені тут зразу на полі бульби

сортують: на продовольчі цілі, 
фураж і насіння.

Кожному, хто проїжджає 
скоморохівськими полями, впа
дає у вічі така характерна де
таль." Тут поряд з організова
ним проведенням копання кар
топлі з усією відповідальністю 
поставились до того, щоб за
класти міцний фундамент під 
майбутній урожай.

—- Весною наступного року 
плануємо розширити площі під 
картоплю до 150 гектарів, — 
говорить голова правд і н п я 
І. Коробко. — І боротьбу за 
тисячопудовий врожай уже ши
роко розгорнули сьогодні.

Під картоплю відведено ді
лянки з-під зернових. На них 
проведено лемішне лущення 
стерні на глибину 8—10 санти
метрів. На всі площі вже вне
сено по 6—7 центнерів каїніту. 
Крім того, взимку на них бу
дуть вивозитись ще органічні 
добрива. Серед сортів основне 
місце займуть «Островський» 1 
«Парнасія». Одночасно буде 
розширено посіви кращих сто
лових сортів «Львівського бі
лого» і «Приєкульського ран
нього». Насіння останнього 
придбано в сусідньому колгоспі 
«Дружба».

Сумлінна праця скоморохів- 
ських картоплярів, їх досвід 
варті наслідування.

Р. ФЕДЮК.

СВЯТО ЛЬОНАРІВ СТРИЙЩИНИ
Цього року трудівники 

Стрнйського району добилися 
чималих успіхів у розвитку 
льонарства — важливої галузі 
господарства, яка зміцнює еко
номіку колгоспів, радгоспів, 
підсобних господарств.

Щоб відзначити самовіддану 
працю льонарів району, бюро 
парткому Сгрийського виробни
чого управління та виконком 
районної Ради депутатів трудя
щих вирішили провести 27 
жовтня свято льонарів.

Свято буде проведено в кол
госпі «Зоря комунізму» — на 
батьківщині знатної льонарки 
Героя Соціалістичної Праці 
М. В. Гаврилів. У ньому візь
муть участь усі льонарі госпо
дарств, ланки, бригади, колгос
пи і радгоспи, які організува
ли успішну переробку трести, 
забезпечать вихід волокна ви-

сокими сортономерами та ви
конають державний план про
дажу продукції до 27 жовтня.

Для проведення свята затвер
джена спеціальна комісія у 
складі 27 чоловік. Для премію
вання переможців змагання 
встановлено три премії — в 
150, 100 і 50 карбованців. Ще 
три премії у 100, 50 1 ЗО кар
бованців встановлено для ма
шиністів агрегатів «ТЛ-40».

У день свята кращим май
страм льоноводства вручати
муть «Почесні грамоти льона
ря», цінні подарунки. Передо
вому господарству району буде 
вручено перехідний Червоний 
прапор парткому та райвикон
кому.

Свято льонарів завершиться 
великим концертом кращих ко
лективів художньої самодіяль
ності району.

ДОРІДНІ качани кукурудзи дозріли у колгоспі «Прогрес*. Стрийського району.
Особливо хороші показники у ланці Ганни Каличак. Кожний гектар кукурудзи 

дає по 55 центнерів при зобов’язанні ЗО.
На фото: колгоспниця Ольга Парута за збиранням кукурудзи.

Фото Ю. Ромася.



О А стародавньою традицією сажотруси в Данії носять чорні 
циліндри. Але в наші дні для сажотруса купити новий ци

ліндр — значить зробити помітну прогалину в сімейному бю
джеті.

Датські сажотруси розгорнули кампанію по збиранню поно
шених циліндрів. Кампанія почалась в Оденсі, де народився .зна
менитий казкар Ганс Крістіан Андерсен, який за свою казку 
«Пастушка 1 сажотрус» був удостоєний звання почесного члена 
гільдії сажотрусів.

На фото: учасники кампанії збирають поношені циліндри в 
Оденсі.

Фото Нордіск Прессе—ТАРС.

«НАМ ДОРОГА ДОЛЯ ВСІХ НАРОДІВ»
БУДАПЕШТ, 26 вересня. (ТАРС). Заява Радянського уря^у, що ви

криває авантюристичну позицію китайських керівників у питаннях 
війни і миру, дістає повну підтримку з боку угорських трудящих. Га
зета «Неосабадшаг» публікує повний текст другої частини заяви. Ви
клад цього важливого документа не раз передавало угорське радіо 
і телебачення.

«Нам дорога доля всіх народів», — пише газета «Мадьяр немзет».
Радянський уряд, вказує газета «Непсаеа», і в дальшому всіма си

лами прагнутиме до ліквідації незгод, які виникли. Проте він ні на 
крок не відступить від принципів марксизму-ленінізму, відзначає га
зета.

ЗУСТРІЧ ЖУРНАЛІСТІВ П’ЯТИ КОНТИНЕНТІВ
ПЕРЕБУВАННЯ НА АЛЖІРСЬКІИ ЗЕМЛІ

АЛЖІР. 26 вересня. Корес
пондент ТАРС А. Токарев пе
редає:

Другий день перебування на 
алжірській землі учасники 
міжнародного форуму журна
лістів присвятили знайомству з 
підприємствами соціалістично
го сектора країни. Вони від
відали кооперативне господар
ство Аіссат Ідір, яке включає 
в себе торговельні, промисло
ві 1 сільськогосподарські під
приємства. Це господарство, 
адміністративний центр якого 
перебуває в місті Бліда, має 
свої філіали на всій території 
Алжіру 1 налічує близько 
50.000 робітників 1 фелахів.

Журналісти були свідками 
пам’ятної події: одне з підпри
ємств кооперативу, готель Жі-

ронда. який належав францу
зові Раміт, що втік з країни. 
б>в урочисто перейменований 
у готель «Патріса Лумумби».

Учасники зустрічі відвідали 
також тваринницькі ферми 
кооперативу, виноробний 1 кон
сервний заводи, завод по ви
робництву безалкогольних на
поїв та ряд магазинів 1 торго
вельних баз, які перебувають 
у віданні комітету самовряду
вання.

Потім журналісти відвідали 
дитячий будинок Загана, на
званий ім’ям замученого фран
цузькими колонізаторами героя 
алжірської революції. Тут ви
ховуються 350 дітей, батьки 
яких загинули у боротьбі за 
визволення країни.ДЕ Ж РЕЗИДЕНЦІЯ БОГА?

у ЖОВТНІ минає шість ро- 
* ків з того дня, коли в
нашій Батьківщині вперше в 
історії людства здійснено за
пуск першого штучного супут
ника навколо Землі.

За кілька місяців до за
пуску австрійський католиць
кий пате-р Ленц писав: «Політ 
у космічний простір... це дав
ня мрія синів Землі. Але на
віть наш технічний вік ще не
спроможний надійно поручити
ся, що ця мрія може здійсни
тися... Горда своєю технікою 
людина 1 тепер, і завжди в 
майбутньому має досить під
став. щоб молитовно схилити
ся перед інженером, архітек
торам і творцем усього сві
ту...», тобто богом.

Але не минуло й року після 
цього твердження католицьно- 
гс «пророка», як у володіння 
божественного «інженера і ар
хітектора» вторгся перший 
радянський штучний супут
ник, створений руками радян
ських учених. Інженерів, кон
структорів і робітників, а слі
дом за цим радянські люди по
чали масовий штурм неба.

Давня мрія людства — зле
тіти в небо — здійснилася. 
Людина залишила колиску сво
го дитинства і почала еру 
освоєння космосу, завоювання 
інших світів. Цей нищівний 
удар по релігійних вигадках 
про обмеженість людського ро
зуму. про неможливість його 
проникнення у «іволодіння бо
га» — небо, за своєю силою 
перевершує удар Коперника, 
завданий ним по релігійних ви
гадках у середні віки.

Уже тепер ні в кого не за
лишається сумнівів щодо мож
ливостей людини не тільки від
відати планети сонячної систе
ми, але й проникнути в більш 
віддалені галактики Всесвіту. 
Це станеться раніше, ніж ми 
думаємо. Справді, від першого 
літального апарата Можай- 
ського до сучасних реактивних 
надзвукових літаків минуло 
близько 80 років, а від запус
ку першого штучного супутни
ка до групових багатоденних 
польотів радянських космонав
тів — менше шести років. 
Так була розбита вщент «бо
жественна теорія» про Існу
вання «триповерхового всесві
ту».

Як відомо, релігія запере
чує можливості нескінченного 
пізнання світу людьми. На цих 
же позиціях залишаються 1 су
часні захисники релігії, для 
чого вони стараються викори
стати «білі плями», неминучі в 
науці в силу нескінченності 
матерії Всесвіту. Така пози
ція примушує їх все далі й да
лі переносити резиденцію бога 
в нескінченні простори Все
світу, відмовляючись від при
мітивних релігійних вигадок 
минулого.

Які ж це «ІВІЧНІ істини» ре
лігії. якщо під натиском на
укових даних її захисникам до
водиться всіляко викручуватись 
і шукати пристановища своєму 
богові? Наприклад, адвентисти, 
з легкої руки сучасного бого
слова Філіппа Нокса, уже пе

ренесли резиденцію бога в су
зір’я Оріона. Ось яке «відкрит
тя» з цього приводу дає Нокс: 
«Коли ми дивимось на Оріон, 
то перед нашими очима постає 
чудове видовище. Якщо поди
витися через досить сильні 
апарати в цю безодню, то 
ми побачимо золоті ворота 1 
місто вічного царя». Не маю
чи таких апаратів, адвентисти 
повірили на слово своєму «уче
ному» ідеологові.

Сучасні захисники релігії не 
зупиняються і перед постанов
кою каверзних питань про кос
мічні польоти: «Бог дозволив, 
1 людина полетіла, а не дозво
лив би — не полетіла б», тоб
то в досягненнях радянської 
науки про космос вони нав’я
зують віруючим втручання бо
га.

Ні, не «чудо», не «чудесне 
втручання бога» дозволило 
людині відірватися від Землі, 
подолати її страшенну притя
гальну силу, а сума знань, на
громаджених незліченними по
коліннями людей, наполеглива 
творча праця. Треба було роз
в'язати безліч найскладніших 
науково-технічних завдань, ви
рвати у природи багато таєм
ниць. Наприклад, досягнення 
швидкості у 8 кілометрів за 
секунку. необхідної для виве
дення супутника на орбіту, і 
особливо швидкості в 11,2 кі
лометра за секунду для подо
лання земного тяжіння вима
гало створення реактивних дви
гунів, що витримують плюсові 
температури в багато тисяч 
градусів і працюють на спе
ціальному пальному, якого в 
природі в готовому вигляді не
ма: це вимагало дуже складної 
автоматичної апаратури, яку 
створив знову-таки не бог, а 
люди.

Між іншим, щодо технічного 
прогресу і зокрема синтезу 
матеріалів, яких у готовому 
вигляді в природі нема, то 
церковники пояснюють це тео
рією «безперервного творіння», 
відмовившись від біблійної ле
генди про створення світу за 
шість днів. Ось що говорить з 
цього приводу західнонімець
кий богослов Ф. Дессауер: «Бог 
передав людям своє творіння 
иезакінчениім. Творення продов
жується, 1 воно використовує 
людей, щоб розвивати творін
ня за власним планом...», тоб
то бог є ніби головним інжене
ром, який склав план розвитку 
науки 1 техніки, а виконують 
його, самі того не підозрюючи, 
учені 1 техніки всіх країн 1 на
родів, у тому числі й радянські 
інженерно-технічні працівники, 
робітники-раціоналізатори 1 ви
нахідники. Ну, а атомна й вод
нева бомби теж включені до 
плану творення «головним ін
женером»? Навіщо він їх за
планував? Відповідаючи на це 
запитання, Ф. Дессауер видає 
себе з головою. Він заявляє: 
«Мабуть, скидання бомби біль
ше врятувало б людей, ніж 
знищило..,». Від чого б вряту
вало? Виявляється, від більшо
визму 1 безбожності. Бонн
ський архієпіскоп Дебеліус у 
свій час висловився ще відвер
тіше, твердячи, що застосуван
ня атомної бомби не супере- 
чить принципам християнства. 
І хоч одна атомна бомба за 
хвилину уб’є мільйон людей, 
зате тим скоріше вони одер
жать вічне життя на небі, а не 
стануть більшовиками-безбож- 
никами.

Наша країна не є країною 
одинаків-винахідників. Тільки 
тісна співдружба працівників 
усіх галузей наук дозволила 
нам створити ці «чудеса» XX 
століття. А така співдружба 
можлива лише в соціалістич

ному, комуністичному суспіль
стві І неможлива в капіталі
стичному суспільстві, де зако
ни конкуренції ревно оберіга
ють таємниці наукових від
криттів. У цьому і тільки в 
цьому секрет випередження 
радянською наукою про космос 
досягнень у цій галузі такої 
передової капіталістичної краї
ни, як США.

Хто ж тепер може вірити 
якійсь байці про «твердь не
бесну», якщо штучні супутни
ки, космічні кораблі і міжпла
нетні станції вільно подолали 
космічні відстані, не зустрівши 
на своєму шляху цієї «твер
ді»?

Хто ж тепер може вірити 
біблійним баєчкам про престол 
«Всевишнього» в небесах, про 
райські селища, душі правед
ників, вознесения на небо 
Христа у плоті, якщо сучасні 
засоби радіозв'язку з косміч
ними кораблями і міжпланет
ними станціями, надчутлива 
апаратура уловлювання звуків 
і фотографування не виявили 
нічого подібного до цих релі
гійних вигадок. Маяковський 
не дожив до наших днів, а про
роче писав:

«Небо осмотрено 
и внутри

и наружно,
Никаких богов 

ни ангелов 
не обнаружено».

Зрозуміло, у своєму демаго
гічному f безпринципному за
хисті ідей релігії церковники 
знову можуть нам заперечити, 
відмовляючись від легенд ста
рого 1 нового завітів біблії, 
що, мовляй, «твердь небесну» 
треба розуміти алегорично. 
Згаданий раніше сучасний бо
гослов Ф. Нокс так 1 тлума
чить біблію, яка ніби випереди
ла відкриття Ньютоном закону 
всесвітнього тяжіння. У свій 
час великий мислитель Нью
тон намагався з’ясувати, на 
чому тримається Земля. Він 
прийшов до висновку, що Зем
ля тримається у Всесвіті сила
ми тяжіння і відштовхування 
інших планет. Біблійський ви
слів: «...1 повісив Землю ні на 
чому» якраз вказує на це тя
жіння, твердить Нокс.

Справді, сперечатись з дур
нем — все одно, що черпати 
воду решетом. «Ні на чому»— 
значить на пустоті, а тяжіння 
і відштовхування — фізичний, 
матеріальний закон.

Шість неповних років осво
єння космосу радянською на
укою настільки розширили на
ші знання про нього, що на 
черзі дня стоїть питання про 
політ людини на Місяць. Сума 
одержаних за цей короткий 
строк знань дозволяє швидко 
вирішувати ще не розв'язані 
проблеми. Ще недавно відбу
валися відчайдушні суперечки 
про так звану метеоритну не
безпеку для космічних кораб
лів. Якби це підтвердилось, 
церковники святкували б пере
могу, доводячи, що бог скидає 
з небес грішні творіння рук 
людських. Космічні досліджен
ня не підтвердили цієї небез
пеки. Поки що за шість років 
польотів супутників, космічних 
кораблів і міжпланетних стан
цій (а їх уже запущено в СРСР 
1 США не одну сотню) не було 
жодної аварії з цієї причини.

Виявлено нові явища, про 
які вчені до практичного до
слідження космосу й не підо
зрівали. Наприклад, про те, 
що недалеко від Землі розта
шовані два пояси, які склада
ються з великої кількості за
ряджених часток. Це протони 
—- ядра атомі® водню і елек
трони. Нижня межа першого 
радіаційного пояса проходить

приблизно на висоті 400—500 
кілометрів над Землею. Спо
стереження з космічних кораб
лів показали, що цей рівень 
не є постійним. Крім того, в 
деяких районах від нього ніби 
звисають до Землі своєрідні 
грона

Раніше вважали, що Місяць, 
як і Земля, має своє магнітне 
поле. Тепер встановлено, що 
такого поля Місяць не має. 
Одержано нові’ цінні відомості 
про поведінку .живих організ
мів у космічному просторі, про 
вплив космічного середовища на- 
фізіологічні функції 1 спадкову 
властивості різних організмів. 
З кожним новим польотом лю
дини в космос відкриваються 
можливості нових досліджень, 
таких, як вивчення Сонця в 
різних ділянках спектра, фото
графування зірок і сузір’їв за 
межами земної атмосфери, спо
ете реження за хмарним по
кривом Землі, а також з’ясу
вання природи цілого ряду ін
ших явищ, які були раніше не
доступними для вивчення із 
Землі.

Всі ці кількісні нагрома
дження нових знань про Все
світ у недалекому майбутньо
му приведуть до такого якіс
ного стрибка радянської на
уки в освоєнні космосу, який 
важко передбачити.

Вплив усіх цих досягнень 
у вивченні 1 освоєнні космосу 
на людей — величезний. Во
ни, щ досягнення, примушу
ють віруючих більш критично 
ставитися до релігійних вига
док захисників релігії, до їх 
демагогічних проповідей про 
обмеженість людського розуму, 
їх спроб пристосувати релігію 
до сучасних умов, одягти в 
нарядні ідейні костюми Ідею 
«боженьки».

Завдання науково-атеїстич
ної пропаганди полягає в то
му. щоб довести до широких 
мас віруючих 1 невіруючих 
найновіші досягнення радян
ської вауки в дослідженні і 
освоєнні космосу.

Г. КАЛІНІН.
Працівник позаштатного від
ділу атеїзму.

ТЕЛЕГРАФ ПОВІДОМЛЯЄ
На сесії Генеральної Асамблеї ООН

НЬЮ-ЙОРК, 26 вересня. 
(ТАРС). В загальній дискусії 
на денному пленарному засі
данні Генеральної Асамблеї 
ООН 25 вересня виступили 
делегати Сенегалу, Панами, 
Бірми 1 Уганди. Міністр за
кордонних справ Сенегалу Ду
ду Тіам від імфіі країн—учас
ниць організації африканської 
єдності, створеної в травні 
на конференції глав африкан
ських держав і урядів в Аддіс- 
Абебі, вносить пропозицію ви
ключити з ООН Португалію. 
Блок африканських країн, ка
же він, доб’ється знищення 
гідри португальського коло
ніалізму. В недавній промові 
Салазар вперто додержувався 
абсурдної теорії, нібито Анго
ла, Мозамбік і Португальська 
Гвінея є «заморськими тери
торіями» Португалії. Своєю 
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поведінкою — зневажанням 
вимог ООН про надання пор
тугальським колоніям в Афри
ці права на самовизначення— 
Португалія ставить себе поза 
рамками ООН. Дуду Тіам за
кликав також «до дійових 
санкцій проти південноафри
канських расистів».

Міністр закордонних справ 
Панами Галілео Соліс говорив 
про взаємовідносини його краї
ни з Сполученими Штатами в 
питанні про Панамський канал. 
Він заявив, що США силою 
нав’язали Панамі договір про 
канал, який фактично позбав
ляє панамські власті сувере
нітету над цією частиною те
риторії країни. Галілео Соліс 
сказав, іцо американські вла
сті в зоні Панамського каналу 
проводять політику яскраво 
виявленої расової дискриміна
ції. Заробітки панамських ро
бітників набагато нижчі від 
заробітків американців.

Активно підтримав Договір 
про заборону ядерних випро
бувань І міністр закордонних 
справ Бірми У Ті Хан.

Глава делегації Уганди по
стійний представник в ООН 
Аполло Кіронде вітав пропо
зиції , міністра закордонних 
справ СРСР А. А. Громико 
про скликання наради держав, 
які входять у Комітет 18 по 
роззброєнню, з участю керів
них діячів найвищого рівня.

Відзначивши, що Уганда 
приєдналася до московського 
Договору, він закликав великі 
держави використати свій 
вплив для перетворення Афри
ки в справді без’ядерну зону 
1 відмовитись від нагрома
дження на африканській тери
торії запасів ядерної зброї.

Делегат Уганди вітав «смі 
ливу і пряму промову прези
дента Кеннеді» проти расової 
дискримінації. Однак, підкрес
лив наприкінці Кіронде, «те. 
що американці роблять в Ала
бамі 1 Міссісіпі, говорить за 
себе настільки голосно, що 
моїм співвітчизникам надзви
чайно важко чути те. що го
ворить президент Сполучених 
Штатів Америки».

ЗАЯВА ПРЕЗИДЕНТА США 
КЕННЕДІ

ВАШІНГТОН, 26 вересня. 
(ТАРС). Президент США Кен
неді, який здійснює поїздку 
по країні, зробив в Ньюбергу 
заяву, в якій висловлюється 
задоволення рішенням сенату 
США, що ратифікував Договір 
про заборону ядерних випро
бувань.

Широка підтримка, яку се
натори від обох партій вияви
ли договорові після тривалих 
1 детальних дебатів, вказав 
президент, свідчить не тільки 
про широку підтримку догово
ру громадськістю, але й . про 
колективну думку, що цей до
кумент відповідає інтересам 
народу Сполучених Штатів І 
всіх народів світу.
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УСПІШНО
ГАВАНА, 26 вересня. 

(ТАРС). Група артистів Дер
жавного академічного театру 
опери та балету УРСР їм. 
Т. Г. Шевченка продовжує 
гастрольну поїздку по острову 
Свободи. 24 вересня вона дала 
концерт у столиці провінції 
Лас-Вільяс.

З СВЯТОМ ВАС, ЛЮДИ!..
З великою теплотою говори

ли комуністи країни на червне
вому Пленумі ЦК КП'РС про 
робочу людину, яка у своїх 
трудових звершеннях піднялась 
до рівня творця 1 твердою хо
дою крокує до найповнішого 
достатку, до вимріяного кому
ністичного суспільства.

Рішення Пленуму пройняті 
піклуванням про людину праці, 
про її матеріальний достаток, 
духовне багатство. Йшлося на 
історичному форумі комуністів 
і про звеличення роботящих 
рук, їх прославлення.

Партійні організації Львівщи
ни проводять у життя настано
ви Центрального Комітету пар
тії, ширять нові трудівничі об
ряди, звичаї, в яких на першо
му місці — людина праці.

* * *
У Федорівні нині свято. Йо

го вирішили відзначати щоро
ку першого тижня вересня на 
ознаменування закінчення пер
ших жнив хлібороби артілі 
«Більшовик», Сокальського ра
йону.

На широкій галявині зібра
лись люди. Між двома струн
кими соснами — транспарант: 
«Ласкаво просимо на свято 
колгоспного трудівника!»

До відкриття свята ще лиши
лось трохи часу, отже, можна 
оглянути «Галерею слави ро
ботящим рукам». Тут портре
ти маяків — гордості артілі, 
розповіді про їхні здобутки в 
труді.

Ось розповідь про Софію 
Дмитрівну Шот, ланкову льо
нарів. Трудівниці на кожному 
гектарі зібрали по 6 центнерів 
насіння. Стільки іце не збирав 
тут ніхто.

Дізнаємось і про роботящу 
сім’ю Миколи Йосиповича Ко
вальчука, четверо членів якої 
вже виробили 700 трудоднів.

Прославляються ветерани 1 
ті, хто далі понесе їх естафе
ту.

Та ось урочисто звучить Дер
жавний гімн СРСР, піднімаєть
ся прапор свята.

На трибуні — керівник ар
тілі Григорій Прокопович Ти
мошенко.

— Спасибі вам, люди, за 
сумлінну працю. Потрудились 
ми добре на жнивах. Особливо 
хочеться відзначити механізато
рів, які успішно провели весня
ну сівбу, старанно обробили по
сіви. зібрали все до зернини на 
20 днів раніше, ніж торік.

Зросли врожаї. От перша 
бригада Івана Васильовича 
Орисюка зібрала пшениці з 
кожного гектара посіву на 3,5 
центнера більше, ніж минуло
го року. Так само і в другій 
бригаді.

Зараз головне — успішно 
завершити другі жнива, загото
вити досить корму худобі на 
зиму, переробити вчасно льон.

З святом вас, товариші! Сла
ва трудівникам колгоспного се
ла! Хай живе великий могутній

Радянський Союз, наша славна 
КПРС, яка веде всіх трудящих 
до комунізму!

Розступились люди, дають 
дорогу героям жнив, які їдуть 
з рапортом правлінню артілі I 
партійній організації на ком
байні передовика Володимира 
Киби. Він 1 рапортує:

— Жнива проведено за 35 
робочих днів. Зібрали й обмо
лотили 1.331 гектар зернових. 
Намолочено 17.293 центнери 
хліба.

— Шана вам! Спасибі від 
громади!

Ці слова голови колгоспу 
підтримав вихор оплесків.

А слідом — жінки з колос
ковим вінком. Заспів веде лан
кова четвертої бригади Яросла
ва Федчина. їй така честь від 
зборів колгоспників за найкра
щий льон. ч

Здавалось, були названі іме
на всію трудівників артілі. Під
німались вони один за одним 
на трибуну, як на п’єдестал 
слави і почесті. Що ж, заслу
жили.

Перша бригада виборола пе
рехідний Червоний прапор 1 
найбільшу грошову премію.

Механізатори, тварини и к и 
одержують вимпели кращих. 
На подачу — коштовні пода
рунки; килими, фотоапарати, 
іменні годинники, вишивані 
шовкові сорочки, відрізи на 
плаття:-

А Володимиру Кибі ■— ра
діоприймач.

Подружжя Євгенія 1 Михай
ло Кусі винагороджуються від
різом на плаття і вишиванкою. 
Це їм за те. що доглянули 240 
високопородних теличок.

Пастух Петро Дубак примі
ряє новенький костюм.

То, звісно, не дивина для се
лян. Але це будуть берегти, бо 
коли до доброго слова подяки 
за старанність і совість дода
ється пам’ятний сувенір, то та
кі хвилини мусять лишитись у 
пам’яті на все життя.

Чим же відповів голова жін
кам на вінок?

Кожній — іменний годинник.
Що ж, тепер час і гостей 

послухати. Від них першим го
ворить начальник Сокальського 
виробничого управління Степан 
Йосипович Чикатович:

— Дорогі товариші! Ваше 
сьогоднішнє свято майже спів
пало із знаменною датою — де
сятиріччям з дня вересневого 
Пленуму ЦК КПРС, який прий
няв Історичне рішення про 
дальший розвиток сільського 
господарства. З того часу зміц
ніли наші колгоспи, підняли 
економіку

Десь років шість тому при
єдналась ваша артіль до на
шого району. Чим могли похва
литись? Тоді виробляли по 
8—10 центнерів м’яса на 100 
гектарів ріллі, по 40 — 50 цент
нерів молока на 100 гектарів 
угідь.

А чи знаєте ви, що з того

часу ці показники в усіх кол
госпах Сокальщини збільши
лись у 10 раз? Якщо в 1953 
році тут виробляли в середньо
му по 6 центнерів м’яса в за
бійній вазі на 100 гектарів ріл
лі, то нині — по 48—50. А 
молока по 280—300 центнерів. 
Неподільні фонди артілей ста
новлять 26 мільйонів карбован
ців. У цьому й ваша заслуга!

Кипить, вирує свято. Кожно
му знайшлось заняття до душі. 
Якщо ти болільник—будь лас
ка, на матч колгоспних футбо
лістів з сусідами новоукраїнця- 
ми. А забаглось випробувати 
щасгя —■ купуйте білет лоте
реї. Правда, тут всім щастить. 
Лотерея ж безпрограшна. У 
затінку на столиках шахи, шаш
ки. Зводьте рахунки з «про
тивником», коли в силі.

Дівчата пробують свої голо
си. То виступають самодіяльні 
артисти колгоспу. На свято за
просили й сусідів. хор-ланку 
села Забужжя, переможця об
ласного огляду художньої са
модіяльності. Буде видно ще, 
хто кого переможе.

Слухає їх знатний механіза
тор Львівщини Гаврило Чола- 
вин, а в перерві між концертом 
слова просить:

— Мені дуже приємно, що 
я серед вас. Як гарно співають 
дівчата, не наслухаєшся. А оце 
з друзямч-механізаторами роз
мовляємо. Впорались з перши
ми жнивами, тепер клопіт, щоб 
допомогти нашим жінкам зібра
ти механізмами й цукрові бу
ряки, забезпечити худобу кор
мом. Будемо трудитись, будемо 
змагатись, щоб у вас і у нас 
все було гаразд.

йому у відповідь федорівців- 
ський комбайнер Володимир 
Киба:

— Одним словом, Гавриле, 
щоб наступного року на кол
госпнім святі нам заспівати 
знов — про наші дні крилаті, 
про щастя і любов.

ф Молоді працюють, змагають
ся, співають. їх вітає секретар 
Сокальського комітету комсо
молу Іван Каспрук:

— І далі ведіть перед, не 
шкодуйте сил. Від цього буде 
кращим наш хліб, багатшим 
сніп, міцнішою держава.

Успіх сам не приходить, йо
го виборюють люди...

А сьогодні правління й скли
кало їх для того, щоб усі дізна- • 

. лись про добрі діла своїх мая
ків в ім’я колгоспної громади, 
щоб прославити руки працьо
виті, які кують спільне щастя, 
людські серця, в яких тепліє 
любов до артільної землі.

Колгоспне свято продовжува
лось, аж поки у синій чаші не
ба не проросли зорі... І хоч 
вечір війнув прохолодою, всім 
було тепло-тепло. Від людської 
радості і щастя.

У Федорівні — День кол
госпного трудівника...

К. ПЛАКСЮК. 
Б. МАШТАЛЯРЧУК.

ФУТБОЛЬНИЙ огляд <КАРПАТИ»-ЛІДЕР СЕРЕД УКРАЇНСЬКИХ КОМАНД
О ОСТАННЬОМУ ТУРІ чем- 
" піонату країни з футбола 
львівські «Карпати» приймали 
у себе «Алгу». Згадаємо, скіль
ки розмов було про цю коман
ду на першому етапі змагань. 
Молодий, мало кому відомий 
колектив добився шести пере
мог підряд, став лідером. По
тім за цим блискучим зльотом 
настала серія невдач. І ось за
раз фрунзевці — у нижній ча
стині турнірної таблиці, аутсай
дери.

Але це абсолютно не зна
чить, що гості львів’ян •— 
команда, яку легко примусити 
скласти зброю. Ми б сказали, 
навпаки. Киргизькі футболісти 
— дуже небезпечний супер
ник. боєздатний, дружний ко
лектив. У цьому переконує, 
зокрема, зустріч з нашими 
земляками.

Перша половина матчу бу
ла досить безбарвною. Коман
ди діяли обережно, грали за
надто вже спокійно. Боротьба 
в основному точилася в центрі 
поля, атаки велись малими си
пами. Окремі прориви не ство
рювали справді гострих мо
ментів. Деяка територіальна

перевага була на боці госпо
дарів.

Другий тайм докорінно від
різнявся від першого. Коман
ди (1 це. до речі, характерно 
для матчів останнього часу) 
почали грати з винахідливістю, 
темпераментно. Атаки нароста
ли одна за одною. Ініціативу 
захопили львів’яни. Правда, у 
перші хвилини після відпочин
ку прихильникам «Карпат» до
велось перехвилюватися. Єм- 
цов вийшов сам на сам з Сус- 
лою. і тільки якесь «чудо» 
врятувало нашу команду від, 
здавалося, неминучого голу.

Однак цей епізод не змінив 
загальної ситуації. Нападаючі 
комбінації господарі поля вели 
по широкому фронту, гравці 
часто переміщувались, дезор- 
ганізуючи дії захисних ліній 
«Алги». Певне пожвавлення в 
гру вніс Юзефович, який за
мінив Шутильова,

Гол, що вирішив долю мат
чу, був забитий так. Диковець 
одержав м'яч майже на своєму 
штрафному майданчику. Він 
обвів кількох гравців, швидко 
просунувся по правому краю. 
Хтось із суперників кинувся 
йому навперейми, проте невда
ло. Точний пас в центр, і ка-

визнати, що одесити останні 
зустрічі проводять явно невда
ло, не виправдують надій. 
Істотної поразки зазнав і чем
піон нашої республіки «Тру
дові резерви». Луганці про
грали горьковській «Волзі» —• 
1:3.

Дві зустрічі закінчилися вні
чию: «Трактор» (Волгоград) — 
СКА (Новосибірськ) — 1:1 1 
«Кубань» — «Уралмаш» — 
0:0. Ще у двох матчах зафік
совано однаковий рахунок 2:0: 
«Жальгіріс» виграв у гомель
ських залізничників і воронезь
кий «Труд» — у «Шахтаря».

Як виглядає турнірна таб
лиця тепер?

Попереду ярославці — 39 
очок, на другому місці «Вол
га» — 37, «Труд» і «Карпа
ти» мають по 34. за ними 
йдуть «Металург», «Трудові 
резерви» і «Дніпро» — по 
33 очка.

О. МАТОВ.

■

пітан «Карпат» Філяєв забив 
м'яч у ворота гостей.

Час, що залишився до кін
ця зустрічі, минув в обопіль
них атаках, причому суперни
ки мали майже однакову мож
ливість змінити рахунок у той 
чи інший бік. Захисникам до
велося попрацювати з повним 
навантаженням. Фінальний сви
сток судді К. Радзинського за
фіксував перемогу львів’ян.

Не менш гострі поєдинки 
відбувались у цей день і на 
інших полях країни. Справа в 
тому, що турнірне становище 
команд, особливо у першій де
сятці, таке, що кожний матч 
істотно впливає на розстанов
ку сил. Варто кому-небудь 
зазнати втрат, як усе зміню
ється. Якщо «Шинник», який 
в останньому турі переміг за
лізничників Челябінська (2:0), 
є найбільш імовірним пере
можцем підгрупи, то на друге 
місце можуть реально претен
дувати принаймні 5—6 команд. 
Запорізький «Металург» знову 
поліпшив своє турнірне ста
новище. У себе вдома він зав
дав поразки екс-чемпіону Укра
їни «Чорноморцю» — 1:0. Пів 
захисник гостей Романов за
бив м’яч у свої ворота. Треба



ЛЮБЛЯТЬ КНИГУ 
ХЛІБОРОБИ

Завідуючий сільською бібліо
текою Дмитро Сурма з гордістю 
розповідає, wo в невеличкому 
селі, яке є бригадою колгоспу 
ім. Паризької комуни, Пустоми- 
тівського району. налічується 
500 читачів — по два на один 
двір.

Люблять книгу хлібороби. Во
на стала їх вірним другом., по
радником у роботі. Механізатори 
Іван Тростянчин, Роман Саіади- 
ло. Олег Ковалишин і Степан Ко
шик — найактивніші читачі 
Кожний з них від початку року 
про гитав по 15—20 книг худож
ньої, сільськогосподарської і на
уково-популярної літератури, ви
вчив брошуру «Передові методи 
використання тракторів».

Подружилась з книгою і кра 
ща доярка Стефанія Ковтун. Ли
ше в липні вона прочитала бро
шури «Ферма комуністичної пра
ці», «Підвищення якості молока 
і його обл;к» та ін. Багато кни 
ж.ок прочитали бригадир рільни
чої бригади т. Лазуркевич, лан
кова Павлина Пукальська, кол
госпник Дмитро Подвірний та 
тш'- Ф. АНДРІЄНКО.

...У цьому розсаднику вирощу
ються тисячі майбутніх сосен.

РЕПОРТАЖ
•

U АПРОЧУД красивий ліс 
1 1 уранці. Крізь крислаті кро

ни дерев со-нце ажурним узо
ром лягає на землю. Приємна 
прохолода охоплює тебе, і ле
гені із задоволенням вдихають 
свіже, чисте повітря.

— Цілюще воно! — зауважує 
М'ІЙ супутник, лісник шостого об
ходу Іван В ар фол ом і новим Ко
вальчук.

Так, людина, що багато років 
життя віддала розвитку і збере
женню природного багатства, 
добре знає ціну цьому повітрю. 
Кількагодинне перебування серед 
краси лісу ніби рукою чарівника 
знімає втому. Цілюще повітря 
приводить людей у хороший на
стрій, сприяє творчому натхнен
ню.

Ось чому у вихідні дні, у віль
ний від роботи час сотні льві
в'ян приїжджають у зелену зо
ну, щоб на лоні природи по- 
справжньому відпочити, набрати 
ягід, грибів.

ГГ АСІВСЬКЕ лісництво займає 
4,5 тисячі гектарів. Розки

нулося воно недалеко, за 12 кі
лометрів від Львова. Не все на
вколишнє багатство є споконвіч

ним творінням матері-природи. 
Чимало тут зроблено людськими 
руками. Лише за десять років (з 
1951 по 1960) посаджено 1.080 
гектарів різноманітних лісових 
культур.

Разом з інженером Борисом 
Степановичем Кузиком ми об’їж
джаємо володіння «цеху цілю
щого повітря», як любовно на
зивають своє лісництво його 
працівники.

Яких тільки порід дерев не 
знайдеш тут! Сосна, модрина, 
каштан, ясень, смерека, жовта 
акація, дуб звичайний і черво
ний, клен гостролистий і туя...

Усе милує око, в усьому вид
но дбайливу руку господарів 
цього чудового куточка землі.

Працівники лісництва ведуть 
наполегливу боротьбу не лише 
за збереження флори, фауни, 
без якої немислиме життя лісу. 
Справжні друзі зеленого друга, 
вони дбають про вирощення 
швидкорослих лісона^ад ж е н ь, 
які б дозволили якомога швид
ше поповнити лісові ресурси на
шої країни.

Взяти, наприклад, обхіід, .яким 
керує Іван Ковальчук. Є тут лан
ка ударників комуністичної пра
ці, очолювана Софією Лопчак. 
Вона та її товариші Євген Кова- 
гевич, Мирослав Кельман, Марія 
Маслюк та інші з 1956 року по
садили дерева на площі 56 гек
тарів. І не тільки посадили, а за
безпечили своєчасний догляд за 
молодняком, вирубали всі менш

цінні породи — осику, вербу, лі
щину, граб, що заважали зро
станню дерев.

Саме в господарстві т. Коваль
чука у тимчасовому розсаднику 
з корисною площею в 0,24 гек
тара цього літа вирощено близь
ко 390 тисяч саджанців різних 
деоевних порід, якими можна 
забезпечити лісокультури на 
площі 50 гектарів.

— А це новий дендрарій — 
наша нинішня гордість і майбут
ня краса, — звертається до нас 
лісничий т. Кузин.

Так, силами цього невеликого 
працелюбного колективу закла
дено прекрасний дендропарк. 
Чітко розплановане поле. На чо
тирьох гектарах розсаджено 130 
порід різних дерев — 6 видів

ясеня, стільки ж клена, пірамі
дальний, червоний, сидячий та 
інші види дуба, різноманітні по
роди акацій, горіха, туї.

— Ми зібрали сюди кращі 
види дерев з різних республік 
нашої Батьківщини і різних країн 
світу, щоб згодом прикрасити ни
ми землю Львівщини, — пояс
нює т. Ковальчук.

Мине кілька років, і не одне 
похвальне слово буде сказано на 
адресу творців цієї краси.

Л^ЕРЕД кращих працівників з 
повагою називають ім'я най

старішого керівника лісокультур- 
ної ланки N9 11 Андрія Яковича 
Яремчука. Йому вже понад 70 
років, а він досі по-юнацьки за
коханий у ліс, якому присвятив 
більше 40 років життя. Лише у 
Басівському лісництві т. Ярем
чук працює 16 років. Важко те
пер підрахувати, скільки дерев 
посадив він за цей час. Відомо 
одне: Андрій Якович завжди слу
жив для всіх зразком свідомої 
дисципліни, високої вимогли
вості до себе і підлеглих. Тому 
не дивно, що саме його ланка 
завоювала перше місце по всіх 
видах робіт і їй одній з перших 
присвоїли почесне і високе 
звання ланки комуністичної 
праці.

На відміну від т. Яремчука 
Петро Іванович Щербатий — 
молодий лісник, однак ентузіаз
му і завзятості у нього не мен
ше. Цього літа керована ним 
ланка здійснила справжній трудо
вий подвиг: заклала так звану 
школу лісокультур, в, якій виро
щується 150 тисяч майбутніх цін
них дерев.

У кожній розмові про творців 
цього безцінного зеленого ба
гатства обов'язково згадується 
також ім’я об'їждчика дільниці 
№ 2 Миколи Павловича Остров- 
ського. Він теж ветеран лісовод- 
ства, нагороджений значком «За 
бездоганну роботу у державно
му лісовому господарстві», ме
даллю ВДНГ, похвальною гра
мотою Міністерства сільського 
господарства. За 15 років праці 
у лісництві він посадив понад 
400 гектарів лісових культур різ
них порід. І не лише посадив, а 
й виростив, бо всі вони знахо
дяться у доброму стані.

Ми ретельно оглядаємо роз
садники, новостворені лісосмуги, 
якими справедливо пишається 
колектив. Керівники лісництва 
називають прізвища десятків ро
бітників, які вкладають в роботу 
душу і які є творцями виробни
чих успіхів господарства. Це зав
дяки їх зусиллям план посадки 
ricv виконано на 110,1 процента: 
на площі 137 гектарів висаджено 
мільйон 30 тисяч сіянців і са
джанців різних лісових культур.

Перевершено плани догляду за 
лісокультурами, піджив л е н н я 
грунту, відведення лісосік під ви
рубку і т. д. Кращі з кращих ви
робничників відзначені преміями, 
багатьом присвоєно почесне 
звання ударників комуністичної 
праці.

І ще одне: за зразкові показ
ники в роботі колективу Басів- 
ського лісництва присуджено 
звання лісництва комуністичної 
праці.

♦ ♦ *

Г1 РИЄМНО слухати розповіді
* * про людей, які не жалкують 

зусиль і часу, щоб прикрасити 
нашу землю, створити умови для 
кращого відпочинку трудящих.

Складна це справа. Дуб виро
стає за 100—150 років, сосна — 
за 70—100, смерека — за 60— 
80. Отже, щоб виростити ліс, по
трібно 80—100 років, а щоб зни
щити його...

Тому тут різким дисонансом 
звучать історії про тих, хто бай
дуже ставиться до збереження 
природної краси. На жаль, є й 
такі. Приїде відпочивати і без 
жалю зламає верхівку смереки, 
другий почне полювати у забо
роненій парковій зоні, третій без 
потреби знищує лісову фауну. Є 
чимало таких, які бездушно топ
чуть траву, залишають у лісі піс
ля собе «згадку» у вигляді па
пірців від їжі, розбитих пляшок, 
консервних банок.

Чи не час громадськості, народ
ним дружинникам та міліції 
прийти на допомогу лісникам в 
їх благородній справі охорони 
цехів цілющого повітря?

Н. МАРКОВ.
Фото автора.

...Хороший настрій у об'їждчика дільниці № 2 Миколи Остров- 
ського і лісника 6-го обходу ІВАНА КОВАЛЬЧУКА. 1 це закономірно: 
адже Басівському лісництву Львівського лісіоснзагу, де вони працю
ють, недавно присвоєно почесне звання лісництва комуністичної 
праці.

5 0.0 0 0
Три дні тривав у Львові се

мінар викладачів суспільство
знавства, естетичного вихован
ня і помічників директорів по 
культурно-масовій роботі учи
лищ професійно-технічної осві
ти, механізації сільського гос
подарства двох міжобласних 
управлінь—Львівського і Чер
нівецького. Було обговорено за
вдання по навчанню і вихован
ню ЗО тисяч учнів.

Учасники семінару заслухали 
доповідь секретаря Львівського 
промислового обкому КП' Укра
їни т. Маланчука про підсумки 
червневого Пленуму ЦК КПРС 
і липневого Пленуму ЦК КП 
■України з ідеологічних питань.

З доповіддю про завдання 
працівників і викладачів су
спільних наук в світлі сучасних 
вимог виступив начальник 
Львівського міжобласного 
управління професійно-технічної 
освіти т. Батраков.

Передові викладачі, праців
ники училищ обмінювались до
свідом збагачення навчального 
процесу, позаклас.ної виховної 
роботи різноманітними метода
ми і формами.

Учасники семінару прийняли 
звернення до всіх працівників 
учбових закладів професійно- 
технічної освіти семи областей, 
в якому закликають підвищити 
якість викладання, цілеспрямо
ваність ідеологічної роботи з 
тим, щоб виховувати гідне по
повнення робітничого класу і 
колгоспного селянства.

Р. АНІСІМОВА.

НАШ КАЛЕНДАРЕЛЕКТРОХІД Б. С. ЯКОВІ
Подія, про яку розповідаєть

ся нижче, сталася 125 років 
тому в Петербурзі. У вересні 
1838 року на набережній Неви 
зібралося багато людей, які 
спостерігали цікаве 1 досі небу
вале видовище. По Нені про
пливало дивне судно. На ньому 
не видно було ні гребців з 
веслами, ні високих щогл з па
русами. Відсутня була й димо
ва труба від котла парової ма
шини. до якої вже звикли Пе
тербурзі. Проте судно з 12

чоловіками на борту при силь
ному зустрічному вітрі пливло 
вгору проти течії з швидкістю 
понад 3 кілометри на годину, 
А рухалось воно такими ж ко
лесами, як і у пароплава

Так в Росії значно раніше, 
ніж в інших країнах, 125 ро
ків тому проплив перший в 
історії людства електрохід, йо
го творцем був видатний ро
сійський учений, академік Бо
рис Семенович Якобі (1801 — 
1874 рр,)_

Ще за чотири роки до цієї 
події Б. С. Якобі створив ори
гінальну конструкцію електрич
ного двигуна. З приводу цього 
вчений писав до Петербурзької 
академії наук: «Механізм мо
тора дуже нескладний порівню
ючи з паровою машиною. Він 
дає безпосередньо обертовий 
рух. який набагато легше пере
творювати в інші види руху, 
ніж зворотно - поступаль ний 
рух». І дійсно, навіть на ще 
не досконалому двигуні Якобі 
ми пізнаємо риси сучасних 
електричних машин: статор, ро
тор. колектор, або кільця для 
машини змінного струму. Тому 
двигун російського вченого і 
став в історії техніки основою 
перетворення електричної енер
гії в механічну.

Прагнучи застосувати свої 
винаходи на благо людства. 
Б. С. Якобі встановив удоско

налений електричний двигун на 
човен і цим самим створив 
перший у світі електрохід. При 
цьому вія щиро бажав. щоб 
«Нева раніше Темзи або Тібрв 
вкрилася суднами з магнітни
ми двигунами».

В історію світової науки 1 
техніки Б. С. Якобі вписав не 
одну яскраву сторінку. Після 
основоположника вітчизн я н о ї 
електротехніки В. В. Петрова 
він був першим ученим, що ви
користав електричну енергію в 
широких промислових цілях, 
зокрема в електрохімії та 
електрометалургії. Електрич
ний двигун (винайдений у 1834 
році), гальванотехніка, підводні 
електричні міни, акумулятори, 
телеграфні апарати (в тому 
числі й букводрукуючий) — 
це далеко не повний перелік 
винаходів Б. С. Якобі. Росій
ському вченому належить 1 
перша спроба електрифікації 
залізничного транспорту. У 
цьому ж 1838 році він встано
вив свій електродвигун на за
лізничну платформу і пустив 
перший в історії залізничного 
транспорту електричний вагон

Проте в тяжкі часи царсько
го самодержавства не були 
тільки мрії. Думки великого 
вченого-патріота повністю збу
лися лише за Радянської вла
ди.

В. САВИЧ.

Страйк нафтових прашвників у 
всіх осередках нафтової промис
ловості був flvwe серйозним. 
Страйкували в Бориславі, Дро
гобичі, Східниці, Кросніі, Яслі, 
Пшебіні, Биткові. Одночасно у 
Львові працівники всіх нафтових 
фірм рівно о десятій годині по
кинули приміщення підприємств 
і пішли на мітинг, що відбувся 
у залі поштових працівників.

(«Діло»].

Реєстрація безробітних вчите
лів на 1 вересня показує, що 
6.425 вчителів не мають роботи, 
серед них 788 чоловіків і 5.637 
жінок. Треба підкреслити, що 
найбільша кількість безробітних 
припадає на Малопольщу (ко
лишня Західна Україна — ред.).

(«Вєк нови»].

Університетські коридори 
справляють враження бандит
ських льохів. Гидко ходити по 
них. Студентські будинки, як 
стверджують органи безпеки, 
перетворюються в місця органі
зації злочинів. Куди тільки не 
потрапляють ендеки (польські 
фашисти — ред.), там вони сі
ють безправ'я і деморалізацію.

(«Газета поранна»).

Дам 200 злотих за надання 
мем будь-якої посади. Добре 
було б у магістраті. Пропозиції 
надсилати до редакції «Вєку 
нового» для «Заслуженого».

(«Вєк нови»].

Скільки ламп освітлює наше 
місто. В 1926 ооці була 421 
електрична лампа, в 1937— 1.797 
електричних ламп; нафтових 
ламп було в 1926 році — 158, 
в 1937 році — 142.

(«Хвіля»].

ПОВІДОМЛЕННЯ
27 вересня, п в готннї 30 хвнлив ве

чора в приміщенні Львівського .МІСЬ
КОГО лекторію (проспект Т Шевчен
ка 19) відбудеться вечір запитань та 
відповідей на правові теми:

І Про житлове і трудове законо
давство.

2. Про охорону державного I су- 
спільного майна.

З Про бооотьбу з правопорушни
ками ТОЩО

У вечорі беруть участь прокурор 
Льв'в-ької області Б. Т. Антоненко, 
помічники прокурора В П. Павлова 
А. А Пронін. ’

Після зечора — кінофільм.

ЗНАХІДКА РОЗПОВІДАЄ
Проходячи повз будинок Львів

ської міськради, на площі, Ринок. 
Іван Леонтійович Величко помі
тив якусь незвичайну колоду. 
«Чому і як вона потрапила сю
ди?» — подумав він і пильніше 
придивився до дерева.

Іван Леочтійович працює нау
ковим співробітником у Львів 
ському історичному музеї. Пиль
не око науковця помітило носе 
редині колоди пропалену дірку, 
в яку легко можна було просу 
ну ти руку. Колоду витяглії ро
бітники ка поверхню під час ре
монту каналізації.

Знахідка багато про що розпо
віла. Виявляється, дерев'яна тру
ба використовувалась для пода
чі води в житлові будинки. І хоч 
у землю її поклали ще в XVI 
столітті, знахідка добре зберег
лася.

Іван Леонтійович тут же ви
явив ще кілька дерев'яних труб. 
Вони примикали до міської си
стеми водопроводу, укладеного 
в древньому Львові. Водопровід 
розгалужувався на території, об
меженій теперішніми вулицями 
Валовою, Підвальною. Лесі Ук 
раінни та проспектом Леніна.

Встановлено, що водопровід ь 
Львові почали будувати в 1404 
році з цегли. Оскільки ж це ви
магало величезних коштів. тру 
би незабаром почали випалюва
ти з дерева. їх і виявив Іван 
Леонтійович.

БУДИНОК, У ЯКОМУ 
ЖИВЕ МУЗИКА

Цей будинок вікнами зверне
ний до сонця, і в його кімна
тах завжди звучить весняна, 
сонячна музика. Хто не знає 
пісечь Євгена Козака, Анато
лія Кос-Ачатольського, симфо 
нічних творів Станіслава Люд- 
кевича. Адама Солтиса, Мико
ли Колесси! їх твори часто за
вершуються саме тут, у ньому 
будинку, де міститься Львів
ське відділення Спілки компо
зиторів УРСР.

Зараз, після червневого Пле
нуму ЦК КПРС, львівські ком
позитори працюють з особли
вим піднесенням і напружен
ням. Недавно Євген Козак ство
рив «Пісню про Україну», 
Анатолій Кос-Анатольський — 
«Пісню про Дніпро». Ісидор 
Вимер — твір «Чорне море — 
Балтійське море».

Нові твсри готують компози
тори до 46-х роковин Великого 
Жовтня. Олександр Тетілицький 
закінчив твір для сольного 
виконання «Серце Ілліча». 
Над «Баладою про комуніста» 
працює композитор Кос-Ана
тольський.

— Балада буде написана 
для баритона у супроводі сим
фонічного оркестру. — гово
рить Анатолій Йосипович. — 
Вокальна партія вже закінчена, 
незабаром буде готова орке
стровка. Твір присвячений ге
роєві Закарпаття комуністові 
Олексі Борканюку.

Один з найстаріших україн

ських композиторів Станіслав 
Пилипович Людкевич виношує 
задум симфонічної фантазії 
«Карпати». А наймолодший 
наш композитор Мирослав Ско
рик (його нещодавно прийняли 
до Спілки композиторів) пра
цює над музикою до кінофільму 
«Тіні забутих предків».

З сонячних вікон цього бу
динку, що на вулиці Чайков 
ського, ластівками вилітають 
мелодії, які приносять людям 
радість.

СПРАВУ
РОЗГЛЯДАТИМЕ СУД

«ХІМІКИ»
Завод побутової хімії, його 

продукцією користувалося ба
гато людей. Алежкупуючи ма
лярні фарби, гиньку, цинкові 
білила тощо, трудящі не могли 
знати, що на заводі діє вели
ка група розкрадачів соціалі
стичної власності, ділків, які 
шляхом ріономаїїітних комбі
націй наживали великі гроші.

Коли тепер внЯчаєш багато
томну справу, слідство по якій 
закінчено прокуратурою обла
сті. то переконуєшся, що при
йоми, методи шахрайства тут 
по суті нічиїм ні відрізнялись 
від тих. якими користувались 
нині засуджені розкрадачі, що 
діяли на інших підприємствах 
місцевої промисловості. І тут 
так само, шляхом різних пору
шень технологічного процесу, 
створювали необліковяін'і лиш 
ки продукції, які. через «СВОЇХ» 
людей у торговельній сітці 
збували покупцям. «Ліва» про
дукція проштовхувалась за до
помогою фіктивних, подвійних

накладних. Крадені гроші ді
лили між собою. Частину у ви
гляді хабарів віддавали нині 
засудженим керівникам облміс- 
певпрому за сприяння, невтру
чання 1 «хороше ставлення».

Слідством встановлено, що 
за яких-небудь три роки ділки 
Львович, Бондар, Левітан. 
Хмельнюк, Хоржепський, Мар- 
куніи, діючи під безпосереднім 
керівництвом директора заводу 
Митиченка 1 головного бухгал
тера Давермана. вкрали у дер
жави понад 170 тисяч карбо
ванців (у новому масштабі 
цін).

Органами слідства було ви
лучено (лише в грошах і облі
гаціях трипроцентної позики) у 
Вондаря близько двадцяти ти
сяч карбованців, у Давермана 
— близько сорока тисяч, у 
Митиченка — понад сімнад
цять тисяч, у Львовича -— 
близько п’яти тисяч.

Частина з цих ділків, нажи
ваючи нечесним шляхом великі 
гроші, займалася незаконними 
валютними операціями. У Да- 
Еермана. крім інших цінно
стей, було вилучено дваїдцяти- 
доларову золоту монету, у 
Бондаря — 580 золотих кар
бованців дореволюційної чекан
ки 1 т. д. Займався також ва
лютними операціями і Хмель
нюк.

Навряд чи є необхідність до
кладно описувати тут всі де
талі махінацій, визначати міру 
вини кожного злочинця. Це 
зробить суд.

Варто задуматись над ін
тим: чи не можна було запо
бігти злочину? Безперечно, 
можна, бо в діяннях розкрада
чів було немало дивного і пі
дозрілого.

Хіба ж не повинно було ви
кликати настороженості, на
приклад, те, що серед усіх 
восьми «виробничників», які 
проходять по справі, нема жод
ного спеціаліста-хіміка?

Взяти хоча б цинікоібілиль- 
еий цех. Тут «компаньйонами» 
були Хоржевський. Маркунін 
і Хмельнюк. Перший за осві
тою інженер-економіст, другий 
за спеціальністю паровозний 
машиніст, який, до речі, в 
1956 році був засуджений ра
дянським судом за контрабанд
ні операції; Хмельнюк ні спе
ціальності, ні освіти не має 
(лише розписуватись уміє). Ні
кого чомусь не дивувало, що 
Інженеру- економісту Хоржев- 
ському вигідно було працюва
ти майстром-бригадиром, що 
його самолюбство не стражда
ло від того, що ним керує як 
начальник цеху безграмотний 
Хмельнюк.

Чомусь не викликало підо
зри й те, що начальником це
ху малярних фарб був призна
чений шофер Левітан. який не 
мав зеленого поняття про хі
мію, так само, до речі, як і йо
го «компаньйони» Львович і 
Бондар, які теж у різний час 
очолювали цей цех.

Нарешті, чому директором 
заводу побутової хімії був при
значений Митиченко, людина, 
яка до цього керувала... муко- 
мольними підприємствами 1 в 
хімії абсолютно нічого не тя
мила?!

Зрозуміло, що колишні ке
рівники облмісцевпрому не 
хотіли завдати собі подібних 
питань, бо, як тепер встанов
лено. регулярно одержували 
хабарі від того ж Митиченка. 
Давермана та інших ділків-«хі
міків». Але ж більш ніж див
ний добір кадрів на цьому за
воді повинен був все-таки при
вернути до себе увагу.

Уроки з Цієї справи досить 
повчальні. Вони ще раз гово
рять про те. що не можна до
ручати керівництво спеціаль
ним підприємством людині, яка 
має лише спеціальність «ке
рівника». як це сталось з Ми- 
тиченком. Треба пильніше І

уважніше придивлятись до тих 
випадків, коли людина, яка за 
державні кошти одержала вишу 
освіту, працює не за спеціаль
ністю. коли інженер-економіст 
стає майстром-хіміком. як це 
сталось з Хоржевським. або 
коли філолог стає продавцем 
пива, агроном — офіціантом 
тошо.

Оправа показує, що створен
ня лишків продукції стало 
можливим тому, що цьому 
сприяли затверджені (не за 
«спасибі», зрозуміло) облміс- 
певпромом технологічні норми 
виробництва.

Адже (якщо відкинути вироб
ничі тонкощі) лишки створю
валися тут за рахунок того, що 
збільшували вологість продук
ції, доливаючи звичайну воду. 
З -неї й «робили» десятки ти
сяч карбованців, гуляли, пили 
(не воду!), купували автомаши
ни тощо за рахунок чесних 
трудівників.

Відомо, що безпосередня ви
дана товарів з цеху в торго
вельну сітку створює нерідко 
лазівку для зловживань. Але 
керівники заводу зуміли доби
тися спеціального дозволу на 
таке проходження продукції. 
Що їм це було вигідно — те
пер ясно. Але чому ж не звер
нули на це уваги ті, кому на
лежало контролювати підпри
ємство?

Розкрадачі, безумовно, одер
жать по заслузі. Але непра
вильно було б заспокоїтись на 
цьому. З цієї справи слід зро
бити конкретні і ділові ви
сновки: закрити назавжди
будь-які лазівки для шахраїв, 
злодіїв, злочинців.

К. ОВСІИЧУК.

Редактор
Л. В. СТУПНИЦЬКИЙ.

До відома керівників підприємств, установ 
та організацій!

ВІДКРИТО ПРИЙОМ ПЕРЕДПЛАТИ
на 1964 рік 

РАДЯНСЬКИХ І ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, 
призначених для колективного користування і службових 
потреб.

Львівський обласний відділ 
«Союзпечати».

В ТЕАТРАХ І НІНО
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ їм. Тв ФРАНКА. 

Бідний студент. Завтра — Циганський 
барон. Поч. о 19 год. ЗО хв.

ДРАМТЕАТР РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ. 
Встреча на карусели. Завтра — Аргонав
ты. По. о 19 год. 30 хв.

ЮНОГО ГЛЯДАЧА ім. М ГОРЬКОГО. 
Зайка-зазнайка. Поч. о 15 год.
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ДЕРЖЦИРК
ЗАКРИТТЯ CF3OHV.

28 і 29 вересня — останні два дні
«ЛИСТИ з СЮРПРИЗАМИ».

Великі циркові вистави.
Музичний атракціон ЛІЛІПУТІВ.
На манежі комік Валерій МУСІН.
Завтра поч. о 20 гой4
Сьогодні в цирку вихідний день.
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«УКРАЇНА». «ДРУЖБА» «ДНІПРО», 
ім. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО. «ПАРК»,

«МАЯК». Ім. ГАЛАНА — Під чорното 
маскою, 

«ЛЬВІВ» — Сентиментальна повість. 
«СУПУТНИК» — Скільки слів потрібно 

для кохання.
«КИЇВ» — Срібний тренер.
«ВОКЗАЛ» — Пан учитель Ганнібал, 
ім. КОПЕРНІКА — вдень Російське

чудо (1 І 2 серії), ввечері — Срібний 
тренер.

«ПІОНЕР» — вдень — Михайло 
Ломоносов, ввечері — Іоланта.

«СПАРТАК» — Третя ракета.
ім ЗОЇ КОСМОДЕМ’ЯНСЬКОЇ — 

Серенада сонячної долини.
У ПРИМІЩЕННІ ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК — 

Я буду танцювати?
ім. КОРОЛЕНКА — Жених без диплома, 
«КОМСОМО ПЕ.ЦЬ» - Іоланта.
ім ШЕВЧЕНКА — широкоекранний 

фільм Родинний талісман.
ім. Ів ФРАНКА — Аннушка. Шофер 

мимоволі.
ім. ІПОРСА — Два кроки до помилки, 
ім. КОТЛЯРЕВСЬКОГО, їм. ЧКАЛОВА— 

Штрафний удар.

Гулин Іван Васильович, який прожи
ває у Львові вул. Залізнична 36. пору
шує справу про розлучення з Поздєєвою 
Євдокіею Павлівною. яка проживає у 
Львові вул. Стрілочна 39 Справа під. 
лягає розгляду в нарсуді Залізничного 
району м. Львзва.

Салишев Олександр Михайлович, який 
проживає у Львові вул Кпаківгцк» .’•> 
порушує справу при розлучення з Мату- 
совою Ніною Михайлівною яка прожи
ває v Львові вул. ГІеліховська 6 Спра
ва підлягає розгляду в нарсуді Шевчен
ківського району м. Львова.

Копко Йосип Гматлччч порипує справу 
про розлучення з Копко Катериною Сте

панівною. Справа підлягає розгляду у 
Львівському обласному суді.

Каневська Марія Антонівна, яка про
живає у Львові вул. Московська 8-а. 
порушує справу про розлучення з Реф- 
тем Йосипом Йосиповичем, який прожи
ває там же Справа підлягає розгляду 
в нарсуді Залізничного району міста 
Львова.

Коротун Петро Антонович. який про
живає у Львові, вул. Головна 19-а. по
рушує справу про розлучення з Коротун 
Анастасією Гаврилівною яка проживає 
гам же Справа підлягає розгляду в 
нарсуді Залізничного району м. Львова.

Газете виходить у вівторок, середу п’ятнипю, суботу ^неділю.
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