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НАРАДА В UK КП КАЗАХСТАНУ
Генеральний секретар ЦК 

КПРС, Голова Президії Вер
ховної Ради СРСР Л. 1. Бреж
нєв провів 28 серпня нараду в 
ЦК КГ1 Казахстану.

У нараді брали участь член 
Політбюро ЦК КПРС, перший 
секретар ЦК Компартії Казах
стану Д. А. Кунаев, члени бю
ро ЦК Компартії Казахстану, 
заступники Голови Ради Міні
стрів республіки, завідуючі 
відділами ЦК КП Казахстану, 
{міністри республіки, перші се
кретарі обкомів партії, голови 
виконкомів обласних Рад на
родних депутатів Казахстану.

У роботі наради взяли та
кож участь кандидат у члени 
Політбюро ЦК КПРС, секре
тар ЦК КПРС М. С. Горба
чов, член ЦК КПРС. заступ
ник Голови Ради Міністрів 
СРСР 3. Н. Нуріев, кандидат 
у члени ЦК КПРС, помічник 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС А. М. Александров, за
ступник керуючого справами 
ЦК КПРС М. Є. Могилевець.

Товариш Д. .4. Кунаев у 
своєму виступі від імені учас
ників наради, всіх трудівни
ків Радянського Казахстану 
сердечно подякував Леоніду 
Іллічу Брежнєву за виявлену 
високу честь — розділити ра
дість торжеств, присвячених 
славному 60-річчю Казахської

РСР і Компартії Казахстану.
Десята п’ятирічка для Ка

захстану, як і всієї країни, за 
масштабами звершень не має 
собі рівних, продовжував він.

Буквально на наших очах 
оновлюється життя найвідда- 
леніших районів, на краще 
змінюється вся наша дійсність.

Настрій у комуністів, усіх 
трудящих республіки піднесе
ний, надзвичайно діловий. 
Цьому найзначнішою мірою 
сприяли підсумки червневого 
(1980 року) Пленуму ЦК 
КПРС. доповідь товариша 
Л. І. Брежнєва на цьому Пле
нумі.

У багатогалузевій промисло
вості республіки, її капітально
му будівництві, сільському 
господарстві, науці і культурі 
відбулись і відбуваються ве
ликі зміни, визначені рішення
ми XXV з’їзду КПРС і XIV 
з’їзду Компартії Казахстану,

В цілому промисловість рес
публіки успішно справилася з 
річними завданнями чотирьох 
років п'ятирічки і восьми мі
сяців поточного року. Основ
ні фонди в цій п’ятирічці зрос
ли майже на ЗО мільярдів 
карбованців. За цей час про
мисловість освоїла понад 300 
нових видів машин, механіз
мів і приладів. Помітно про

сунулось вперед виробництво 
товарів народного споживан
ня. Підвищився якісний рівень 
виробництва.

Разом з тим не на всіх під
приємствах промисловості і 
будовах справляються з пла
ном. В окремих галузях слабо 
використовуються досягнення 
науково-технічного прогресу, 
недостатньо освоюються введе
ні потужності. Усунення наяв
них недоліків. зокрема, не
ув'язок з плануванням, невід- 
регульованості матеріально- 
технічного постачання зале
жить великою мірою від союз
них інстанцій.

Д. А. Кунаев підкреслив, що 
капітальне будівництво є пред
метом постійної турботи пар
тійної республіканської орга
нізації. Хочу особливо відзна
чити, сказав він, що після 
розмови з Вами, Леоніде Іл
лічу, по телефону в сере піні 
липня, коли Ви детально спи 
нились на великих недоліках і 
упущеннях капітального будів
ництва, зусиллями всієї рес
публіканської партійної орга
нізації вдалося багато в чому 
змінити стан справ на краще.

Д. А. Кунаев відзначив ве
ликі зміни в усіх галезях сіль
ського господарства. За чотири 
роки Казахстан перевиконав 
план виробництва зерна. В се

редньому за рік воно станови
ло 27,5 мільйона тонн, на 27 
процентів вище рівня минулої 
п ятирічки. За ці роки серед
ньорічний продаж хліба дер
жаві досяг 996.5 мільйона пу
дів. В результаті цього дер
жаві понад план було прода
но 235 мільйонів пудів, або З 
мільйони 854 тисячі тонн.

Ми повністю розуміємо, яке 
значення має і тепер для на
шої країни великий казахстан
ський хліб, усіма силами праг
немо. щоб знову порадувати 
ним любиму Батьківщину.

Нинішнє збирання проходить 
у непростих умовах. Незва
жаючи на всі скла шості, рес
публіка дасть у цьому році 
мільярд пудів хліба.

Говорячи про тваринництво, 
Д. А. Кунаев підкреслив, що 
партійні, радянські, господар
ські органи республіки вжи
вають необхідних заходів до 
різкого піднесення галузі на 
основі дальшого зм'цнення її 
кормової бази. Далі він від- 
іначнв чималі позитивні зру
шення в інших галузях народ
ного господарства республіки— 
в роботі всіх видів зв’язку, за
кладів науки і культури, охо
рони здоров’я, торгівлі, служ
би побуту.

Як і в усій країні, в рес

публіці успішно втілюється в 
життя програма дальшого 
підвищення матеріального до
бробуту трудящих.

Ювілей республіки партійна 
організація Казахстану вико
ристовує для того, щоб мобі
лізувати трудящих на більш 
рктнвну підготовку до найго
ловнішої події — наступного 
XXVI з’їзду КПРС. Тепер 
проходять звіти і вибори в 
первинних партійних організа
ціях. Незабаром почнуться 
районні, міські та обласні пар
тійні конференції. Відповідно 
до вказівок товариша Л. І. 
Брежнєва, висловлених па чер
вневому (1980 року/ Пленумі 
ЦК КГІРС, звітно-виборна 
кампанія проходить в обста
новці глибокого аналізу про
веденої роботи. критики та 
усунення недоліків.

У республіці широко розгор
нулося соціалістичне імагаин.1 
за гі дну зустріч XXVI ї ї іду 
партії, який трудящі Казах
стану мають намір ознамену
вати новими трудовими досяг
неннями на всіх ділянках гос
подарського і культурного 
будівництва, в громадському 
житті.

Потім виступив тепло зустрі-
■ нутпй учасниками наради то
вариш Л. І. Брежнєв.

Виступ товариша Л. /. БРЕЖНЄВА
Леонід Ілліч Брежнєв пере

дав учасникам наради привіт 
і поздоровлення від членів 110- 
літбюро ЦК КПРС.

Далі він сказав:
Останній раз ми зустрічали

ся з вами тут у вересні 1976 
року. Це був початок десятої 

^'ятирічки. А тепер вона на
ближається до кінця. Настав 

, час гідно її завершити і поду/ 
..чаги про дальше.

Центральний Комітет КПРС 
вражає, що ЦК Компартії 
Казахстану, його бюро, обкоми 
партії республіки багато і пло
дотворно працюють по реаліза
ції наших планів економічного 
і соціального розвитку. За ос
танні роки у вас багато зроб
лено по розвитку промислово
сті, сільського господарства, 
капітального будівництва в 
місті і на селі, збільшенню 

1зипуску товарів народного 
споживання.

З інтересом я вислухав інфор
мацію тов. Кунаева. Сказане 
гут зміцнило мою впевненість, 
що трудящі республіки, ЯК 1 
весь наш народ, прийдуть до 
XXVI з’їзду партії з гідними 
-результатами.

Для цього треба, природно, 
добре попрацювати.

Найбільш невідкладне зав
дання — дати і в нинішньому 
році державі мільярд пудіз 

■ хліба. Я бачу, шо ви серйоз
но врахували свої можливості 

.і впевнено берете це зобов’я
зання. Заздалегідь впевнений, 
шо весь радянський народ зу
стріне це повідомлення з вели
чезним задоволенням. Бажаю 
вам з честю викопати взяте 
зобов'язання.

Користуючись нашою зу
стріччю, хотів би привернути 
вашу увагу до деяких конкрет
них справ і проблем.

Спочатку про сільське гос
подарство. Ми повинні ще на
полегливіше працювати нат

розв'язанням продовольчої 
проблеми. Насамперед йдеться 
про зерно. Думаю, що Казах
стан може сказати тут своє 
нове слово.

Мільярдний рубіж, який ми 
з вами намічали зробити нор
мою, можна сказати, освоєно. 
В поточній п’ятирічці три роки 
з п’яти ви вже дали державі 
по мільярду і . більше пудів 
зерна. Очевидно, треба вихо
дити на нові рубежі.

У 1976 році ви здали дер
жаві 1 мільярд 200 міль
йонів пудів, у минулому 
році — 1 мільярд 262 мільйо
ни пудів. Поставки техніки і 
добрив колгоспам і радгс.спам 
республіки зростають з кож
ним роком.

Недавно на ваше прохання 
ми розглянули і прийняли по
станову щодо освоєння солон
цевих земель у Казахстані. 
Уже в найближчі роки ви змо
жете ввести в оборот більш 
як 2 мільйони гектарів таких 
земель. У вас е можливості 
збільшення виробництва рису 
і зерна кукурудзи. Досвіду 
ведення землеробства у вас 
стало більше.

Тому завдання закріпитись 
на здачі державі як мінімум 
1 мільярда пудів у звичайний 
середній рік стає цілком ре
альним. А в сприятливі роки 
виробництво товарного зерна 
може бути і вище них цифр.

Закликаю вас, товариші, 
розгорнути активну роботу 
по дальшому збільшенню ви
робництва і продажу зерна 
державі.

Друге питання — про тва
ринництво. Добре, що у вас 
в цьому році досягнуто зрос
тання виробництва м'яса, мо
лока, яєць і вовни і півріч
ний план по всіх них продук
тах виконано з перевищен
ням.

І все ж справами цієї галу

зі треба займатися більше. 
Казахстан тепер може швид
ше розвивати тваринництзо. 
Особливо підкреслюю необхід
ність нарощування виробни
цтва м'яса.

За останні чотири роки у 
вас зросла вага худоби, що 
здаєтьея державі, на 62 кг. 
Тепер вона становить по рес
публіці більш як 400 кіло
грамів. Це вже непогано. Але 
для Казахстану це, я б сказаз, 
малувато. Вже тепер багато 
господарств у вас добиваються 
більш високих показників.

У Кустанайській області ми
нулого року в цілому зда
ли державі худоб>' ва
гою 438 кг, а от у Павло
дарській — лише 374 кілогра
ми. Як бачите, на кожній 
тварині втрачається м'яса 
близько 60 кілограмів.

Великий резерв, як ми від
значали на попередніх наших 
зустрічах, — вівчарство. Рік 
тому ЦК КПРС і Рада Міні
стрів СРСР розглянули ваші 
пропозиції і прийняли спе
ціальну постанову «Про захо
ди по розвитку вівчарства в 
Казахській РСР». Республіці 
виділено необхідні капітало
вкладення і матеріальні ре
сурси, подано іншу допомогу. 
Ми сподіваємось, шо постав
лене перед вами завдання — 
довести поголів'я овець до 
50 млн. — буде успішно реа
лізоване.

І, звичайно, треба більше 
уваги приділяти якісним по
казникам тварігнництва. Вра
ження таке, що деякі праців
ники звикнися з низькою про
дуктивністю худоби і ненор
мальностями у відтворенні 
стада.

Я маю на увазі низький ви
хід молодняка: він у вас ста
новить 60—65 телят, 80—90 
ягнят на сотню маток. Є об
ласті, де ці показники навіть

нижчі. Думаю, не треба дово
дити, якої величезної шкоди 
від цього зазнають колгоспи і 
радгоспи, та и держава.

Згадайте минуле — не 
одержати від корови теля
ти для селянина оуло вели
ким горем і страшним ударом. 
Не можна далі залишати цю 
справу в такому стані. Іреба 
добре попрацювати з спеціа
лістами і тваринниками, ви
правити становище.

Деякі зауваження по про
мисловості. Бідрадно, що у 
вас випереджаючими темпами 
розвиваються галузі, які визна
чають технічний прогрес. 
Стають до ладу все нові й 
нові об'єкти, значення яких 
виходить за межі Казахстану. 
Це і перший енергоблок Екі
бастузької ДРЕС-1 на 500 ти
сяч кіловат, і нові потужнос
ті на найбільшому в світі ву
гільному розрізі «Богатир», на 
Соколовсько - Сарбайському і 
Донському гірничо-збагачу
вальних комбінатах, Єрмаків- 
ському і Актюбінському заво
дах феросплавів і т. д. Доб
ре й те, що при цьому ве
деться велике житлове і куль
турно-побутове будівництво.

Казахстан став однією з 
найважливіших баз кольорової 
металургії країни. Ми одер
жуємо тут ЗО процентів усьо
го випуску міді, 50 процентів 
— цинку, більш як 70 процен
тів — свинцю. Але й на цій 
ділянці у вас е серйозні не
доліки. Назву деякі.

Завдання на 1976—1979 
роки щодо введення в дію по
тужностей по видобуванню 
мідних і свинцево-цинкових 
руд викопано лише на 86 
процентів. Нам відомо, шо ЦК 
Компартії Казахстану вживає 
заходів для поліпшення стану 
справ у капітальному будів
ництві. У цьому питанні у ме
не була розмова з керівниками

республіки. І слід відзначити, 
що .в нинішньому році наміти
лось деяке поліпшення. Вза
галі в цій справі, очевидно, 
відіграли свою роль і мої теле
фонні розмови з секретарями 
ЦК Компартій республік і об
комів' .з приводу недоліків у 
^капітальному будівництві.
1 Однак у будівництві під
приємств дщльоровоі металур-. 
тії напруження зберігається. 
За 7 місяців нинішнього року 
недоосвоєно близько 24 млн. 
карбованців капітальних вкла
день. А по введенню в дію 
потужностей по видобуванню 
мідної руди план за цей пе
ріод виконано лише на 25 
процентів, куди це годиться, 
товариші. Лише на 25 процен
тів! Фактично тільки почи
нають працювати.

ЦК КПРС і Рада Міністрів 
СРСР з метою прискорення 
будівництва вирішили напра
вити на найважливіші будови 
кольорової металургії Казах
стану 7 військово-будівель
них загонів. Подбайте, товари
ші, про те, щоб ці додаткові 
сили були використані з мак
симальною ефективністю.

Щодо чорної металургії, то 
тут дуже важливо швидше за
вершити на Карагандинському 
комбінаті будівництво цеху, 
який повинен давати 375 ти
сяч тонн білої жерсті на рік. 
Тоді виробництво жерсті в 
країні зросте в півтора раза. 
Це вкрай необхідно, зокрема, 
для роботи нашої консервної 
промисловості.

Важлива ділянка у пас — 
вугільна промисловість. Торік 
Казахстан дав 106 мли. гоїш 
вугілля, мало не в чотири ра
зи більше, ніж уся Росія до 
революції. Головний об’єкт 
тут Екібастузький паливно- 
енергетичний комплекс. Зав
дання полягає її тому. щоб

збільшити видобуток вугілля в 
цьому районі і вийти у най
ближчі роки на рівень 170 
млн. тонн. Необхідно також 
збудувати 5 великих теплових 
електростанцій. Зрозуміло, не 
можна забувати і про при
скорення будівництва житла 
в цьому районі.

Дуже великий у вас обсяг 
незавершеного будівництва в 
хімічній промисловості. Якщо 
не вжити заходів, він стано
витиме на кінець року при
близно 550 млн. к.трбонаїїців. 
Це в 1.8 рані більше річного 
плану капіталовкладень. По
гано, товариші. Прошу зро
бити висновки.

Справа великої партійної і 
державної ваги для вас — 
забезпечити виконання поста
нови партії і уряду про до
даткові заходи по розвитку 
фосфорної промисловості в 
Казахській РСР. Сільське то- 
спо г.і|)с і во країни — і особ
ливо нашої республіки — від- 
чув.іі велику потребу саме у 
фосфорних добривах.

Слоном, товариші, справ ба
гато — і справ невідкладних.

До кінця року ще можна 
багато зробити, щоб своєча
сно ввести в дію пускові об'
єкти, скоротити обсяг незавер
шеного будівництва і невста- 
новленого устаткування. А це 
полегшить старт нової п’яти
річки.

Звичайно, все це далеко не 
прості завдання. Можна без 
перебільшення сказати, що 
для їх розв’язання потрібно 
мобілізувати зусилля мільйо
нів людей.

Як найкраще це зробити? 
Думаю, що великого секрету 
тут немає. Ми цей шлях знає
мо, він перевірений багато
річною практикою. Це — по
ліпшення організаторської і 
політичної роботи в масах.

Завдання полягає в тому, 
щоб 'Иайбйьш ефективно ви
користати патріотичне ’ підне
сення робітників, колгоспників, 
інтелігенції, яке ми маємо в 
країні тепер, напередодні 
XXVI з’їзду партії. Треба ак
тивно підтримувати всі почи
нання, націлені на краше ви
користання внутрішніх резер
вів. У цьому головне.

Ви знаєте, що останнім ча
сом Центральний Комітет 
КГІРС розглянув ряд питань, 
зв’язаних з посиленням кон
тролю і перевірки виконання. 
Ми надаємо цьому надзвичай
но важливого значення. Нам 
треба підвищити партійну ви
могливість до кадрів за ви
конання встановлених завдань, 
суворе додержання державної 
дисципліни. І зробити це тре
ба на всіх рівнях, в усіх еше
лонах — аж до міністерств. 
На всіх ділянках нашої робо
ти повинна бути висока ор
ганізованість, підтягнутість, 
дисципліна в усіх відношен
нях.

Вдосконаленню організатор
ської і політичної роботи по
винна послужити нинішня 
звітно-виборна кампанія в 
партії. Якщо вміло направля
ти цю кампанію, забезпечити 
високий рівень партійних збо
рів і конференцій, вони да
дуть могутній імпульс даль
шому поліпшенню становища 
на всіх ділянках господарсько
го і культурного будівництва.

У ході звітів і виборів ма
ють бути сформовані керівні

органи партійних організацій. 
На них ляже основний тягар 
роботи но заигзпеченню ви
конання завдань XI п'ятиріч
ки. Навряд чи треба поясню
вати, наскільки важливо ви
сунути до складу цих органів 
найбільш авторитетних, полі
тично зрілих і ініціативних 
комуністів.

Компартія Казахстану налі
чи- 700 тисяч комуністів, має 
добрі кадри, цінний досвід у 
розв'язанні великих госпо- 
ігірсько - політичних завдань. 
Впевнений, що ви справитесь 
і з тими завданнями, які сто
ять перед республікою тепер. 
Від душі бажаю вам у цьому 
повного успіху.

Виступ товариша Л. І. 
Брежнєва був вислуханий 
присутніми з великою увагою 
і не раз переривався тривали
ми оплесками.

На нараді виступили . перші 
секретарі ряду обкомів Ком
партії Казахстану. Вони від
значали, що трудящі респуб
ліки, як і всієї країни, одно
стайно схвалюють внутрішню 
і зовнішню політику Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу, Політбюро ЦК КПРС 
на чолі з товаришем Л. І. 
Брежнєвим. Успіхи економіки, 
науки і культури Казахстану 
— результат мудрої ленінської 
національної політики КПРС.

Перший секретар Кустанай
ського обкому партії А. М. 
Ьоросіін заявив, що сільські 
трудівники області вирішили 
внести в казахстанський міль
ярд завершального року п'яти
річки гідний вклад — 205
мільйонів пудів зерна. Таким 
чином, тільки Кустанайська 
область за п'ятирічку дасть 
країні мільярд пудів хліба.

Говорячи про розвиток ве
ликої промисловості в області, 
він повідомив, шо в св.ітлі рі
шень XXV з’їзду КПРС і 
дальших настанов плани про 
збільшення випуску промисло
вої продукції, підвищення її 
якості виконуються щомісяця, 
щокварталу.

А. М. Бородін вніс пропози
цію активніше створювати но
ві птахофабрики.

Свій виступ перший секре
тар Джамбулського обкому 
партії X. Ш. Бектурганов при; 
святив проблемі розвитку фос
форної промисловості. Він від
значив, Що їх область має 
величезну більшість покладів 
фосфору республіки. Тут вве
дено великі потужності по ви
добуванню та обробці руди. 
Але результати могли бути 
значно вагомішими, сказав 
X. Ш. Бектурганов. якби ряд 
союзних міністерств та інсти
тутів виявляв більше заінте
ресованості у випуску фос
форної продукції. Адже міне
ральні добрива — це надійне 
додаткове джерело підвищення 
врожайності зернових.

Перший секретар Актюбін
ського обкому партії В. А. 
Дівенцов висловив вдячність 
Центральному Комітетові
К1ІРС, особисто товаришеві 
Л. 1. Брежнєву за підтримку 
пропозиції про освоєння со
лонцевих земель республіки. 
Повідомивши, що в Актюбін
ській області з 1972 року по
сівні площі збільшено нз 700 
тисяч гектарів, він запропону
вав вводити в оборот не тіль

ки солонцеві, а також і мало
продуктивні землі.

В. А. Лівенцов висловив 
побажання посилити геолого
розвідувальні роботи на тери
торії Казахстану, надра якого 
багаті на корисні коралини, в 
тому числі на нафту.

Ударною ділянкою нашої 
роботи було і лишається даль
ше збільшення виробництва 
зерна, сказав перший секретар 
Кокчетавського обкому партії 
О. С. Куаншиев. Як показують 
попередні розрахунки, з кож
ного з 2 мільйонів 650 тисяч 
гектарів буде зібрано цього 
року не менш як 14 центнерів 
зерна. У рахунок казахстан
ського мільярда кокчетавські 
хлібороби мають намір прода
ти державі не менш як 145-— 
150 мільйонів пудіз хліба. При 
цьому буде забезпечено пов
ну потребу радгоспів і колгос
пів у насінні і засипано необ
хідну кількість зерна для по
треб громадського тварин
ництва.

О. С. Куанишев відзначив, 
що в області приділяється ве
лика увага сталому розвитко
ві всіх галузей тваринництва.

Міністр заготівель Казах
ської РСР ЛЕ 27. Даїров по
відомив, шо елеватори та ін
ші зерносховища республіки 
готові до приймання і збері
гання хліба.

Перший секретар Північно- 
Казахстанського обкому пар
тії В. П. Демиденко сказав, 
шо кожне четверте госпо
дарство області включилося в 
змагання за ’ одержання 20 
центнерів зерна з гектара. То
му, підкреслив він, наше рі
шення дати за п'ятирічку 
шість річних планів пролажу 
хліба державі буде перевико
нане.

Перший секретар Цілино
градського обкому партії 
ЛІ. 10. Морозов підкреслив у 
своєму виступі, „ще. успіхів .ц 
сільському господарстві до
сягнуто завдяки правильній 
аграрній політиці КПРС. Кад
ри у нас, продовжував він, 
про які Ви, Леоніде Іллічу, 
так тепло написали в книзі 
«Цілина», виросли, непогано 
закріплюються на місцях, ці
линні господарства облашто- 
вуються, люди живуть добре.

М. Ю. Морозов поставив 
питання про доцільність роз
ширення виробництва проти
ерозійної техніки для грунто
захисної системи землеробства. 
У зв’язку з цим він запропо
нував збільшити ВИПУСК де
яких машин — плоскорізів. 
культиваторів і т. ін. — за ра
хунок скорочення виробництва 
ряду застарілих видів сіль
ськогосподарської техніки.

Наприкінці наради Д. А.
Кунаев сказав:

Від імені всіх присутніх за
певняю Вас. Леоніде Іллічу, 
що Вашими порадами і вказів
ками, висловленими • тут, ми 

'будемо неухильно керуватися 
в нашій дальшій практичній 
роботі. Ділова, корисна роз
мова, яка відбулася, безумов
но сприятиме втіленню в жит
тя чергових завдань соціально- 
економічного розвитку респуб
ліки. Ми всі Вам глибоко 
вдячні за участь у цій нараді, 
за ту постійну увагу, яку при
діляють Казахстану Централь
ний Комітет, його Політбюро 
і особисто Ви, дорогий Лео
ніде Іллічу. (ТАРС).

Прибуття товариша
Л. І. Брежнєва в Алма-Ату

27 серпня з Москви в Алма- 
Ату відбув Генеральний секре
тар ЦК КПРС. Голова Прези
дії Верховної Ради СРСР то
вариш Л. І. Брежнєв. Він 
візьме участь у святкуванні 
60-річчя Казахської РСР і Ко
муністичної партії Казахстану.

На аеродромі товариша Л. І. 
Брежнєва проводжали члени 
Політбюро ЦК КІІРС, канди
дати в члени Політбюро ЦК 
КПРС, секретарі ЦК КПРС. 
інші товариші.

Цього ж дня товариш Л. І. 
Брежнєв прибув в Алма-Ату.

На аеродромі товариша Л. І. 
Брежнєва сердечно вітали 
член Політбюро ЦК КПРС,

перший секретар ЦК Компар
тії Казахстану Д. А. Кунаев, 
Голова Президії Верховної Ра
ди Казахської РСР С. Н. Іма- 
шев, Голова Ради Міністрів 
республіки Б. А. Ашимов, ін
ші керівники республіки.

Товариша Л. І. Брежнєва 
зустрічали також прибулі на 
ювілейні торжества на чолі де
легацій Москви, Ленінграда, 
союзних республік члени По- 
літбюро LIK КПРС В. В. Гри
шин, Г. В. Романов, В. В. 
Щербицький. кандидати в чле
ни Політбюро ЦК КПРС Г. А. 
Алієв, 11. М. Машеров, Ш. Р. 
Рашидов, М. С. Соломенцев. 
Е. А. Шеварднадзе, перші се

кретарі ЦК Компартій союз
них республік І. І. Бодюл, 
А. Е. Восс, Т. У. Усубалієв, 
Д. Расулов, К. С. Демірчян, 
М. Г. Гапуров, К. Г. Вайно, 
Голова Президії Верховної 
Ради Литовської РСР А. С. 
Баркаускас, інші товариші.

Серед зустрічаючих були 
кандидат у члени Політбюро 
ЦК КПРС, секретар ЦК КПРС 
М. С. Горбачов, заступник Го
лови Ради Міністрів СРСР 
3. Н. Нурієв.

В аеропорту і по дорозі в 
місто товариша Л. І. Брєжнє
ва тепло вітали жителі Алма- 
Ати.

(ТАРС).

Покладення квітів
АЛМА-АТА, 28 серпня. 

(Спец. кор. ТАРС). У центрі 
столиці Казахстану спорудже
но величний пам’ятник В. 1. 
Леніну — засновникові Кому
ністичної партії. творцю Ра
дянської держави.

Сьогодні тут побував Гене
ральний секретар ЦК КІ1РС. 
Голова Президії Верховної Ра
ди СРСР Л. І. Брежнєв. Ра
зом з ним були товариші В. В. 
Гришин, Д. А. Кунаев, 1 . В. 
Романов, В. В. Шербицький, 
Г. А. Алієв. М. С. Горбачов, 
П. М. Машеров, Ш. Р. Раши
тов, М. С. Соломенцев, Е. А. 
Шеварднадзе, перші секретарі 
ЦК Компартій союзних респуб
лік, керівники Компартії і уря
ду Казахстану, інші учасники 
.Наступного ювілейного засідан
ня. присвяченого 60-річчю Ка

захської РСР і Компартії Ка
захстану.

Товариш Л. 1. Брежнєв по
клав до підніжжя пам'ятника 
квіти. Буди також покладені 
квіти від учасників ювілейного 
засідання.

Хвилиною мовчання вони 
вшанували пам’ять великого 
вождя.

Потім Л. І. Брежнєв та ін
ші товариші відвідали Мемо
ріал Слави, який споруджено 
в пам'ять радянських воїнів 
різних національностей. що 
героїчно захистили столицю 
соціалістичної Батьківщини — 
Москву в роки Великої Вітчиз
няної війни. Вони поклали до 
меморіалу квіти.

При покладенні квітів були 
вишикувані почесні варти.

На свято в Казахстан
В Алма-Ату для участі в 

святкуванні 60-річчя Казах
ської РСР і Комуністичної 
Партії Казахстану відбула де- 
-леганія Української РСР, очо
лювана членом Політбюро ЦК 
КПРС. першим секретарем ЦК 
Компартії України В. В. Щер- 
Цйиьким.

У складі делегації — пер
ший секретар Запорізького

обкому партії М. М. Всево- 
ложський, генеральний дирек
тор виробничого об'єднання 
«Завод «Арсенал» С. В. Гу- 
совський.

Делегацію в Бориспільсько
му аеропорту проводжали чле
ни і кандидати в члени По
літбюро ЦК Компартії Украї
ни.

(РАТАУ).

вітають ГЕРОЇВ КОСМОСУ
ХАНОЙ. 28 серпня. (ТАРС). 

Десятки тисяч жителів в’єт
намської СТОЛИЦІ ВИЙШЛИ сьо
годні на вулиці, щоб вітати 
льотчика - космонавта СРСР 
В. В. Горбатка і першого 
в'єтнамського космонавта Фам 
Туана, які прибули сюди. Ха
ной прикрашено прапорами, 
плакатами і транспарантами, 
які славлять братерську дру
жбу і всебічне співробітни
цтво між народами Радянсь
кого Союзу і В'єтнаму.

На урочистій зустрічі, що 
відбулась на площі Тілінь, в 
центрі Ханоя. Фам Туан від
дав рапорт Генеральному се

кретареві ЦК КПВ Ле Зуану, 
доповівши про успішне завер
шення програми польоту на 
радянському орбітальному нау
ково - дослідному комплексі 
«Салют-6» — «Союз».

Потім Ле Зуан прийняв ге
роїв космосу і мав з ними 
сердечну розмову. Космонавти 
передали керівникові КНВ па
м'ятні подарунки, що побува
ли на борту орбітального ком
плексу.

Цього ж дня Чионг Тінь 
вручив В. В. Горбатку і Фам 
Туану золоті медалі Героїв 
Праці СРВ і ордени Хо Ші 
Міна першого ступеня.

Готувати нову робітничу зміну
Питання підготовки і вихо

вання нової робітничої зміни 
обговорювались на обласній 
педагогічній конференції пра
цівників системи професійно- 
технічної освіти, яка відбула
ся вчора у Львові.

З доповіддю «Завдання пе
дагогічних колективів профе
сійно-технічних закладів по 
гідній зустрічі XXVI з’їзду 
КПРС» виступив секретар 
Львівського обкому Компартії 
України Д. А. Яремчук.

Заступник начальника об-

ласного управління профтех- 
освіти А. С. Проког.юк підбив 
підсумки роботи професійно- 
технічних закладів області за 
минулий навчальний рік і спи
нився на завданнях по даль
шому поліпшенню якості під
готовки робітників.

Про вдосконалення навчаль
ного процесу і професійної 
підготовки майбутніх робітни
ків. завдання партійних і ком
сомольських організацій на 
вчальних закладів щодо кому
ністичного виховання молоді.

Пленум Дрогобицького райкому Компартії України
Позавчора, 27 серпня, від

бувся пленум Дрогобицького 
райкому Компартії України. 
Пленум заслухав інформацію 
голови виконкому районної 
Ради народних депутатів 
Ю. І. Лаганяка «Про хід зби
рання врожаю, заготівлю кор
мів, підготовку до сівби ози
мих та завдання по збільшен
ню виробництва і пролажу 
державі продукції рослинни
цтва і тваринництва».

В обговоренні взяли участь: 
М. М. Гурій — голова кол
госпу імені Шевченка, Б. Ф.

Гарбич—бригадир механізато
рів колгоспу імені Леніна, Б. М. 
Мойсеюк — директор Дрого
бицької птахофабрики, Д. Є. 
Катрич — доярка Передкар- 
патської сільськогосподарської 
дослідної станції, С. 1. Спіль
ник — секретар парторганіза- 
ції колгоспу імені Жданова, 
М. Д. Берко — голова кол
госпу імені 1 Травин, В. Г. 
Андросов — директор міжкол
госпного комбікормового за
воду, М. О. Лозовсьмій — го
лова колгоспу імені Дзержин- 
ського.

З обговореного питання 
прийнято постанову, спрямо
вану на успішне завершення 
збирання врожаю, заготівлю 
в достатній кількості високо
якісних ко-рмів, забезпечення 
вчасної і якісної підготовки до 
сівби озимих урожаю 1981 
року, збільшення виробництва 
і продажу державі усіх видів 
сільськогосподарської продук
ції.

Розглянуто організаційне 
питання. Пленум увільнив

Г. М. Коваль від обов'язків 
першого секретаря і члена 
бюро Дрогобицького райкому 
Компартії України в зв'язку 

' з виходом її на пенсію за ста
ном здоров'я. Першим секре
тарем і членом бюро Дрого
бицького райкому Компартії 
України обрано І. Д_ Еубаря,
який до цього працював пер
шим секретарем Турківського 
райкому партії.

В роботі пленуму взяв участь 
і виступив другий секретар 
Львівського обкому Компартії 
України В. О. Святоцький.

зв'язок училищ з базовими 
підприємствами говорили сек
ретар Радянського райкому 
партії м. Львова Т. О. Селі- 
верстова, директор Червоио- 
градського профтехучилища 
№ 55 О. М. Драпака, секре
тар партійної організації Жи- 
тачівського профтехучилища 
№ 49 Т. Ф. Чернпшова, за
ступник генерального директо
ра виробничого об'єднання 
«Львівхімсільгоспмаш» П. М. 
Козак, секретар комсомоль-

ської організації Меденицько- 
го профтехучилища № 18
Р. М. Козар та інші.

Учасники конференції прий
няли звернення до всіх пра
цівників системи профтехосвіти 
по гідній зустрічі XXVI з’їзду 
КПРС.

У роботі конференції взяли 
участь голова об.тпрофради 
Г. М. Пижик, заступник заві
дуючого відділом науки і уч
бових закладів Львівського 
обкому партії Г. С. Юхимен- 
ко.

Удосконалювати 
організаторську роботу

Черговий пленум Львівсько
го обкому профспілки праців
ників культури обговорив пи
тання «Про стан і заходи по 
поліпшенню стилю і методів 
організаторської роботи Пере- 
мишлянського райкому проф
спілки працівників культури 
по виконанню рішень XXV 
з’їзду КПРС і XVI з’їзду 
профспілок СРСР».

Розглянуто організаційне пи
тання. У зв'язку з призначен
ням І. В. Чорної заступником

голови обласної ради по ту
ризму і екскурсіях її увільне
но з посади голови Львівсько
го обкому профспілки праців
ників культури. Головою об
кому профспілки прапівникіз 
культури обрано Л'. М, Єса- 
ф’єву, яка працювала секрета
рем Львівського обкому ком
сомолу.

У роботі пленуму взяв участь 
і виступив голова облпроф- 
ра ти Г. М. Пижик.



КОНФЕРЕНЦІЇ ОСВІТЯН
Закінчились серпневі конфе

ренції працівників народної 
освіти.

У конференціях взяли участь 
і виступили: Ленінського райо
ну міста Львова — другий се
кретар Львівського обкому 
Компартії України В. О. Свя- 
тоцький, Радехівського — го
лова виконкому Львівської об
ласної Ради народних депута
тів М. • І. Кирей, Буського — 
секретар обкому партії М. Г. 
Василів, міста Борислава — 
секретар обкому партії Д. А. 
Яремчук. Шевч"нківського ра

йону міста Львова — перший 
секретар Львівського міськко
му партії Г. й. Бандровський, 
міста Дрогобича — голова 
облпрофради Г. М. Пижик. 
Яворівського району — член 
бюро обкому партії М. П. Чер
пак, Стрийського — завідую
чий відділом пропаганди і 
агітації Львівського обкому 
партії В. С. Григоренко, Дро
гобицького —• завідуючий від
ділом науки і учбсвих закла
дів обкому партії М. В. Брик. 
Бролівського — завідуючий

відділом адміністративних ор
ганів обкому партії Л. Ф. Ізо- 
симов, Миколаївського і ГІере- 
мишлянського районів — за- . 
візуючий відділом народної 
освіти виконкоме Льзіеської 
обласної Ради народних депу
татів А. М. Вовк, Жидачівсь 
кого, Нестеровського і Мос- 
тиського районів — заступник . 
завідуючого відділом науки і. 
учбових закладів Львівського ' 
обкому партії Г. С. Юхимен 
ко.

(Наш мор.).
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У ПРЕЗИДІЇ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Президія Верховної Ради 
Української РСР Указом від 
27 серпня 1980 року наго
родила за активну участь у 
комуністичному вихованні 
підростаючого покоління та 
в здійсненні заходів по про
веденню в Українській РСР 
Міжнародного року дитини 
велику групу робітників, 
колгоспників, працівників 
соціально-культурних уста
нов і закладів, партійних, 
радянських, профспілкових 
органів Почесною Грамотою 
і Грамотою Президії Верхов
ної Ради Української РСР.

ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Почесною Грамотою 

Президії Верховної Ради 
Української РСР

Гдулевича Романа Михай
ловича — другого секретаря 
Старосамбірського райкому 
Компартії України.

Заболотного Михайла Іва
новича ----завідуючого від
діленням Яворівської цент
ральної районної лікарні.

Пікунець Софію Степанів 
ну — вчительку Підбузької 
середньої школи Дрогобиць
кого району.

Сидорову Валентину Хо- 
мівну — виховательку ясел- 
садка № 5 м. Червонограда.

Грамотою Президії 
Верховної Ради 
Української РСР

Короць Катерину Федо
рівну — завідуючу відділом 
народної освіти виконкому 
Кам’янсько-Бузької районної 
Ради народних депутатів.

Олєиюк Ольгу Василівну 
— начальника житлово-екс- 
плуатаційчої контори № 31 
м. Львова.

Салійчука Федора Григо
ровича — директора серед 
ньої школи № 44 м. Львова.

Сталинщина Михайла Кос
тянтиновича — майстра ви 
робничого навчання Стрий
ського середнього міського 
професійно-технічного учили 
ща № 16.

Харковець Ольгу Михай
лівну — педагога-виховате 
ля дитячого санаторію «Дже
рело». м. Трускавець.

Щирбу Якова Кузьмови 
ча — фельдшера будинку 
дитини № 1 м. Львова.

□

Горизонти районної преси

7. надійна опора редакцій

За багаторічну активну 
роботу по військово-патріо
тичному вихованню молоді 
Президія Верховної Ради 
Української РСР Указом від 
27 серпня 1980 року нагоро
дила генерал-майора авіації 
у відставці Мельникова Іго
ря Сергійовича Почесною 
Грамотою Президії Верхов 
ної Ради Української РСР.

Надійною опорою редакцій 
g громадські кореспонденти 
районної преси Львівщини. В 
газетах виступають робітники 
й інженери, рільники і тварин
ники, педагоги й медики, сту
денти й учні, партійні й ра
дянські працівники — ті, шо 
своїми зусиллями примно
жують славу рідної Вітчизни, 
несуть людям слово щирої 
правди, мудрої поради, роз
важливої оповіді.

Сформувавшись у струнку 
систему взаємин журналіст
ського колективу з позаштатни
ми дописувачами, масова ро
бота редакції дає щедрі пло
ди. Як важливий фактор орга
нізаторської функції преси, 
вона стимулює творчу діяль
ність громадських кореспон
дентів, активізує їх участь у 
рейдах і оглядах, залучає до 
безпосередньої роботи редак
ційного апарату.

Генеральним напрямом ма
сової роботи редакції залиша
ються, звичайно, індивідуаль
ні контакти з людьми, дійова 
орієнтація на особу як на по
тенціального автора майбут
нього виступу. Відвідуючи.кол
госпи, заводи, установи й за
клади, редакційні працівники 
гам організовують матеріали, 
замовляють для газети висту
пи. Редакції скликають також 
наради авторського активу, 
проводять з дописувачами се
мінари, присвячені найактуаль
нішим питанням чи пробле
мам. які слід розробляти на 
сторінках друкованого органу.

Випробуваною формою зміц
нення контактів газети з свої
ми авторами стали зустрічі 
«За круглим столом*. Редак
ція запрошує до себе спеціа
лістів певної галузі, досвідче
них виробничників, активних 
читачів газети й обговорює 
назрілі питання ведення дру
кованого органу, розробляє 
перспективи реалізації своїх 
творчих задумів. У цьому році 
по кілька заходів такого ха
рактеру проведено, наприклад, 
редакціями газет «Будівник 
комунізму» (Стрий), «Соціа
лістичний шлях» (Мостиська). 
Опубліковані записи цих захо
дів свідчать про те, шо вони 
іройшли цікаво й стали цін
ним надбанням читацької 
аудиторії.

Могутнім засобом залучен
ня позаштатних авторів до 
участі в поесі стала робота з

Продовження. Поч. див. 
«Вільну Україну» за 28 травня, 
11 і 25 червня, 18 і ЗО липня 
та 13 сеопня.

ІСПИТ НА МУЖНІСТЬ, КМІТЛИВІСТЬ
ЯК ПЕРЕМОГЛИ СТИХІЮ ВОЛЯ, ВИНАХІДЛИВІСТЬ І СУМЛІННІСТЬ ТРУДІВНИКІВ СЕЛА ГІРСЬКОГО МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУІ ЗНОВ задощило. На око-

■ лиці села Гірського — 
там, де розкинулось пшеничне 
поле, зупинились чотири ком
байни. Нині вони встигли на
молотити лише по одному бун
керу зерна, і ось перешкоди
ла непогідь.

— Можна розходитись по 
домівках. Доброї погоди годі 
чекати, — мовили комбайне
ри.

— Ні, хлопці, варто чергу
вати в полі, — сказав, наго
дившись якраз до комбайнів, 
голова колгоспу імені Мічурі- 
на Миколаївського району 
Я. М. Бардак. — А раптом 
зблисне сонце? . Треба кожну 
погожу годину використову
вати.

1 була в його словах така 
надія, шо механізатори не 
могли не погодитись з ним. 
Вони дивились на обличчя 
свого керівника і помічали на 
ньому сліди втоми — знак 
недоспаних ночей. Так, остан
нім часом на плечі Ярослава 
Михайловича часто опускав
ся ар великих, непередба
чених випробувань.

— Та хіба тільки на мої? — 
каже він. — Від малого до 
старого — всі успішно скла
ли іспит на мужність, коли в 
червні і наприкінці липня рап
тово повінь пішла в наступ на 
річкові дамби, коли вода за
ливала посіви, сінокоси, пасо
вища, затоплювала населені 
пункти, загрожувала не тіль
ки матеріальним цінностям, а 
й людям.

Тепер, у час відносного спо
кою, опинившись у домашньо
му затишку, Ярослав Михай
лович Бардак знов і знов бе
ре з полички своєї бібліотеч
ки роман Олеся Гончара «Цик
лон» і, наче повторно пере
живаючи недавнє стихійне ли
хо, уважно вчитується у 
пружні, пекучі рядки, що пере-

pej,акційною поштою, В лис
тах — глиоокі ідеї, оригіналь
ні теми, тому вони зоагачують 
зміст, накладаюіь відоито» на 
ооличчя видання. 1 азети на- 
о)ли чималого досвіду щодо 
форм використання листів. З 
ласіїв вони компонують тема
тичні сторінки и добірки. їх 
використовують ДЛЯ ПІДГОТОВ
КИ оглядів і написання публі
кацій різних жанрів. Лист 
стає поштовхом до журналіст
ського творчого пошуку, ВІН 
нерідко спонукає працівника 
редакції иги ного слідами, 
розплутувати складну ситуа
цію, готувати госірии мате
ріал. Мостиська районна газе
та «Соціалістичний шлях», на
приклад. крім тематичних ог
ляді* і форм, згаданих вище, 
регулярно виступає ще з пуб
лікаціями під рубриками «На
ша пошта за місяць», «Лист 
коментує редактор», «Листи 
вчора і щодня».

Заслуговують на увагу систе
матичні звернення редакції до 
своїх авторів і читачів з спе
ціальними статтями, листами, 
анкетами. Це традиційна і 
ефективна форма, яка активі
зує контакти між редакцією і 
аудиторією, наповнює масову 
роботу конкретним змістом. 
Пригадується, як вона вико
ристовувалась ще в більшо
вицький період розвитку на
шої преси, якими палкими бу
ли заклики В. 1. Леніна нала
годжувати зв’язки «виключно 
для листування».

У цих статтях-сглядах, лис- 
тах-зверненнях редакції, як 
правило, підбивають підсум
ки певного етапу масової ро
боти, відзначають успіхи най
активніших дописувачів, про
понують читачам тематику їх
ніх майбутніх виступів. Ско- 
лівська районна газета «Ра
дянська Верховина», наприк
лад, крім того, у своєму «Слові 
до робсількорів», надруковано
му 2 лютого, проаналізувала 
редакційну пошту минулого 
року, розповіла про шляхи 
реалізації побажань, вислов
лених у читацькій анкеті. Ста
ло ясно, як редакція має на
мір зробити свою районну га
зету «більш змістовною, ціка
вою, читабельною».

Газета «Радянське слово» 
(Дрогобич) ретельно опрацьо
вує редакційну пошту, чим 
активізує кореспондентську ді
яльність. Останнім часом тут 
звертається особлива увага на 
підготовку тематичних оглядів.

Стимулюють надходження 
листів і різноманітність форм 
«икористання. і оперативність

хоплюють подих: «Лавина, вал, 
енергія чорна гуде. І все це 
блискавично, моментом, стихія 
не дає отямитись, де вчора 
лиш по дну між камінням 
блищали струмочки, вже ви
рують чорні потоки, перепов
нюють стариці, пробивають но
ві русла, вода підступає під 
насипи, не стає доріг... 1 не 
видно цьому кінця, нема від 
цього заслону...».

Працюючи над твором, пись
менник бував на Львівщині, 
зокрема в сусідньому Жида- 
чівському районі, зустрічався 
там з багатьма людьми, уваж
но занотовував усі розповіді, 
захоплювався витримкою, муж
ністю, винахідливістю тих, хто 
тоді, понад десять років то
му, боровся проти повені.

Картина, описана в романі, 
повторилась. Лише в більших 
масштабах. Особливо загроз
ливою була шквальна, насту
пальна сила води наприкінці 
липня. Три ночі не спали ке
рівники, активісти Миколаїв
ського району, щоб очолити 
людей і не дати стихії розгу
лятись безперешкодно. 1 вони 
часто виходили переможцями 
в двобої. Ось чому потьмяні
ло навколо очей голови кол
госпу імені Мічуріна. Але їде 
в.н полями, і все радісніше 
зблискують його зіниці. Від
значає: ось 50-гектарна пло
ща пшениці, яку врятував від 
затоплення і знищення вете
ран тракторної бригади М. Д. 
Яцух. Це він нагортав буль
дозером землю на дамбу річ
ки Нежухівки і не допустив 
прориву води на пшеницю, 
урожай якої виявився непога
ним.

Справжній подвиг здійснив 
бригадир другої рільничої 
бригади комуніст П. Г. Бока-

їх розгляду в редакції. Робо
ту робсількорів активізують, 
зокрема, редакційні консуль
тації, винесення листів на об
говорення читачів. Старосам- 
бірська газета «Радянське 
Прикарпаття» під рубрикою 
«Ви просили розповісти?» вмі
щує статті-консультації з га
лузі правових знань. Однак 
впливова сила цієї форми по
слаблюється тим, що неясно, 
хто просив розповісти: під
цією рубрикою, поруч з пуб
лікацією такого характеру, 
редакція не вмішує авторських 
листів. Тому створюється вра
ження, що «просили розповіс
ти» — це кабінетна вигадка 
журналістів, а не побажання 
читачів.

Урізноманітнюючи форми ін
дивідуальної роботи з допису
вачами, редакції сприяють 
збільшенню кількості газетних 
надходжень. Проте проблема 
не вичерпується кількістю 
одержаних листів. Йдеться 
про поліпшення якості мате
ріалів, і тут велике значення 
мають засоби індивідуального 
заохочення авторів: творчі 
конкурси, відзначення кращих 
публікацій тощо. Дуже сти
мулюють творчу роботу в пе
ріодичному виданні рейди, 
громадські огляди та інші 
масові заходи. Активізуючим 
чинником ці форми є тому, 
що увінчують кожен названий 
захід видрукуванням матеріа
лів, тобто публікаціями ко
лективного характеру. Підго
товка кожного такого виступу 
— добра школа для учасників 
рейду.

Але й тут треба дбати про 
інтенсивну участь позаштат
них авторів у безпосередньому 
написанні майбутньої публіка
ції. Як свідчить сучасна га
зетна практика, рейдовий ма
теріал, як правило, пише пра
цівник редакції, бо він вхо
дить до складу рейдової бри
гади. А матеріал громадсько
го огляду нерідко лягає на 
редакційний стіл у вигляді 

■службових довідок, виробни
чих звітів, актів перевірки, ор
ганізованих під час проведен
ня даного огляду. Саму ж 
публікацію готує, знову ж та
ки, редакційний працівник. 
Від такої практики, яка при
нижує роль позаштатного ав
тора у підготовці рукопису, 
слід рішуче відмовитися. На
лежить також подбати і про 
жанрову різноманітність рейдо
вих виступів. Адже тепер рей 
довий матеріал здебільшого 
нягат'т пмбт:'-яи:ю. дуже схо

ло. Нині в колгоспі імені Мі
чуріна про нього кажуть без 
перебільшення: «Він врятував 
від затоплення і знищення ce-j 
ло Великі Липиці». Вода в 
Дністрі піднялась вище рівня 
самого села. 1 там, де меха
нізми вже не могли придатись, 
проявилась сила людських 
рук. На поклик Петра Гнато- 
вича понад сто колгоспників, 
схопивши лопати, відра, ко
шики, інші знаряддя, кину
лись до Дністра, взялись на
сипати захисну дамбу. Не ми
нуло й двох годин, як у най
більш небезпечному місці під
нявся земляний вал на один 
метр у висоту і на 150 мет
рів завдовжки. А воду, яка 
неприборкано рвалась з бере
гів, люди пустили за селом 
на заплановане місце. Так бу
ло врятовано близько ста бу
динків, присадибні ділянки 
біля них.

Молодий колгоспний ветлі
кар, недавній випускник Львів
ського зооветеринарного ін
ституту комсомолець Іван Іва- 
нусів кинувся в шалений вир, 
що вирвався через промив 
берега річки Летнянки і, ри
зикуючи власним життям, по
чав закладати дошки на шля
ху води.

— Негайно виходь з виру!— 
гукали йому.

— Не маю права! — нама
гаючись перекричати шум во
ди, відповідав комсомолець.— 
Адже річка затопить наше па
совище.

Чітко, злагоджено, без 
жодного прояву паніки, очо
лювані комуністами, люди кол
госпу імені Мічуріна вели 
справжню битву вздовж бере
гів кількох річок, роззосередив- 
шись на відстані в 50 кіломет
рів. Вони перекрили близько

жу на щось середнє між ін
формаційною кореспонденцією 
і недовершеїннм репортажем. 
Низка фактів, кілька деталей 
виробничого антуражу і ще, 
може, кілька реплік («той ска
зав», а «інший підкреслив» і 
т. п.) — все це не може замі
нити повноцінний журналіст
ський твір. Тут повинна бути 
або кореспонденція з її яскра
вою фактичною основою, або 
стаття з її вагомими виснов
ками і високими узагальнення
ми.

Доручаючи дописувачам пе
ревіряти листи, уточнювати 
факти, редакція згуртовує їх, 
виробляє у них навички колек
тивної праці. Важко знайти 
газету, до працівників якої 
не горнулися б постійні авто
ри, не виконували б регуляр
но редакційних завдань. Звідси 
і починається якраз власне 
редакційна робота. Такі роб- 
сількори починають займатися 
організацією матеріалів від 
авторів, здійснюють правку 
майбутніх публікацій. Тобто 
повністю включаються в діяль
ність штатних працівників ре
дакції. Ці найактивніші авто
ри об'єднуються в позаштатні 
відділи. Керуючись рекоменда
ціями партійних документів 
про пресу, редакції створюють 
у своїй структурі позаштатні 
відділи, залучають громад
ськість до різних інших форм 
діяльності редакційного апа
рату.

Активно функціонує «Наш 
діловий клуб» на сторінках 
дрогобицької районної газети 
«Радянське слово». Економіч
на рада міськкому Компартії 
України і ділового клубу га
зети на своїх засіданнях роз
в'язує актуальні питання і 
систематично друкує (шо 
особливо важливо!) грунтовні 
матеріали. Про масштабність 
діяльності ради, про широкий 
тематичний діапазон її публі
кацій свідчать уже самі назви 
друкованих виступів: «Де
втрачається молоко?» (12 бе
резня), «Зміцнювати дисциплі
ну, скорочувати плинність» 
(18 березня). «Більше продук
ції з ферм!» (9 квітня), 
«Складові ефективності» (28 
травня).

Добре заявила про себе та
ка форма участі активістів 
преси у внутріредакиійній ро
боті, як кореспондентські 
пункти. їх використовують 
майже всі районні газети. У 
газеті «Соціалістичний шлях», 
наприклад. зразу помічаєш 
публікації позаштатних кор-

двадцяти проривів річок, вча
сно перевезли в надійне місце 
1 «0 корів, врятували 50 бджо
лосімей у вуликах, які вже 
плавали по воді. Тут, як і на 
території всього Миколаївсь
кого району, не загинула жод
на людина. Не забували при 
цьому рятувальники і про сво
їх друзів — дику звірину, що 
опинилась у біді і шукала до
помоги в людей. Зайців, ли
сиць доставляли в човнах на 
узвишшя і пускали на волю.

У вирі подій не завжди по
мічаєш велич людського под
вигу. Потрібен певний час, 
щоб сповна осягнути люд
ську мужність, силу нашого 
радянського способу життя.

У районі, як і повсюди на 
Львівщині, де сталась повінь, 
переборюючи наслідки стихії, 
захоплюються вчинками бага
тьох громадян.

Перед нашою поїздкою в 
Гірське другий секретар Ми
колаївського райкому партії 
М. А. Микитин показав мені 
в своєму робочому кабінеті 
карту землекорист} ваиь райо
ну, третина якої заштрихова
на червоними смугами — тут 
«погуляла» повінь. Над наз
ваними 17 з 39 населених 
пунктів Миколаївшини нама
льовано червоні прапорці — 
ознака особливої небезпеки, 
яка була повністю відвернута 
завдяки вчасно вжитим захо
дам. Повсюдно діяли опера
тивні штаби по боротьбі з 
стихійним лихом, чергували 
санітарні пости, машини не
відкладної медичної допомоги. 
Кооператори безперебійно за
безпечували людей всіма про
дуктами. На допомогу насе
ленню прибули воїни Радян-

пунктів з радгоспу «Мос- 
тиський» і з заводоуправління 
будматеріалів, з райспожив- 
спілки. І в той же час впадає 
в око інше: в більшості газет 
рубрика «Корпункт повідом
ляє...» з’являється нерегуляр
но, вибір об'єктів, де діють ці 
корпункти, обмежений — пе
реважають культурно-освітні 
установи, а не виробничі ко
лективи. Крім того, з газет
них сторінок не видно, яку ж 
організаційно-масову, справді 
редакційну роботу проводить 
той чи інший корпункт, хоч 
вія є діючою на громадських 
засадах структурною ланкою 
редакції і не повинен обмежу
вати свої функції тільки пуб
лікуванням іяформацій.

При редакціях райояїних га
зет функціонує ціла система 
форм навчання громадських 
кореспондентів. Активісти
преси вдосконалюють свою 
майстерність в школах, гурт
ках, робсількорівських універ
ситетах, літературно-мисте
цьких об'єднаннях, на семіна
рах.

Діловими і професійно дос
коналими формами навчання 
активістів преси виступають 
школи робсількорів, універ
ситети журналістської майстер
ності. Викладачі, в ролі яких 
бувають досвідчені журналіс
ти, партійні і радянські пра
цівники, в лекціях розпові
дають про особливості газет
них жанрів, аналізують на
друковані матеріали, ставлять 
перед слухачами навчальні 
завдання. Ефективним засо
бом є також заочні школи та 
університети. Однак самим 
редакціям організувати це не 
під силу, потрібна допомога 
обласної організації Спілки 
журналістів України, викла
дачів університету.

Усі ці форми — не само
ціль. Вони потрібні й корисні, 
якщо призводять до віддачі, 
до появи на газетній сторінці 
робсількорівських матеріалів. 
Активна індивідуальна робота 
з авторами, все ширше залу
чення активістів преси до ма
сових заходів, вдосконалення 
системи навчання дописувачів 
— такі основні напрями роз
витку робсількорівського ру
ху, визначені постановою ЦК 
КПРС «Про дальше поліпшен
ня ідеологічної, політико-ви- 
ховної роботи».

Д. ГРИГОРАШ.
Доцент факультету журна
лістики Львівського держ 
університету імені І. Я 
франка

ської Армії. Поруч з ар
мійцями невтомно діяли шо
фери автопідприємства
№ 13064 (вони прибули на 
вантажних машинах), автопід
приємства № 33412 (прибули 
на автобусах), робітники, во
дії машин Роздольського ви
робничого об'єднання «Сірка», 
Миколаївського цементно-гір
ничого комбінату, інші.

У розмові з М. А. Микити- 
ним директор міжколгоспного 
комбікормового заводу 1. В. 
Яковець згадав: «У дитинст
ві мені вже довелось пережи
ти наслідки великої повені. 
Сталась вона в перший рік 
Великої Вітчизняної війни тут 
же, на Миколаївшині. На те
риторії, що була окупована 
фашистами, ніхто не сподівав
ся і не одержав допомоги. В 
кожну хату постукав голод. 
Мені, малому, мати зібрала 
різні речі і наказала йти з 
ними в Сокальський район, 
шоб там обміняти на продук
ти. За шматок хліба довелось 
наймитувати в одного багатія. 
Бодай би не згадувати того 
часу... Яке щастя, що ніхто з 
моїх земляків на Львівщині, 
де пройшла руйнівна стихія, 
не відчув навіть найменших 
труднощів з постачанням про
дуктів. Ось що таке ра
дянська дійсність, наш спосіб 
життя!»

Другий секретар райкому 
партії наводить факти: усім, 
хто потерпів від стихії, вже 
продано по два мішки борош
на, видається зерно з нового 
урожаю, корми для худоби, 
держава надіслала в район 
чотири тисячі тонн фуражу, 
для ремонту жител виділено 
цемент, шифер, інші будівель
ні матеріали. Повсюдно —ді-

НА БАТЬКІВСЬКОМУ ПОРОЗІ
3 кожним роком древній і 

вічно молодий Львів гостин
но зустрічає все більше зару
біжних гостей, які приїж
джають у нашу країну, щоб 
познайомитися з історичними 
і культурними га.м'ятками, 
життям радянських людей. 
Часто ступають на рідну зем
лю й ті, кого доля закинула 
далеко від дому.

Майже півстоліття снились 
Миколі Стеблію запашні при
карпатські луки, співи солов’їв 
у гаях. Спливали в уяві убогі 
хатини, латана одежина й 
важка щоденна праця заради 
скибки хліба на столі та кіль
кох бульбин. На очі навгртали 
сльози, душа рвалась до рід
ної землі. Мимоволі переслі
дували слова з пісні:

< Повій, вітре, на Вкраїну, 
Де покинув я дівчину...» 
Звали її Стефою. Щиро ко

хали одне одного, та, як час
то траплялося за буржуазних 
часів, на перепоні до щастя 
стояли злидні. В сім’ї Стеблі- 
їв будо дев’ятеро дітей. Сте- 
фанія в своїй родині була 
четвертою, а моргів землі — 
на пальцях перерахуєш.

— За панської Польщі брат 
брата за шмат землі, за кусок 
хліба міг вбити, — пригадує 
М. Стеблій. — У нас ледве 
вистачало картоплі. Діти вми
рали з голоду, були кволі від 
постійного недоїдання. Тубер
кульоз скосив братів, а потім 
не стало й батька.

Золотий вересень 1939 року 
приніс і в Гаї Суходільські 
на Бродівшині довгождане 
визволення. Ділили поміщиць
ку землю, раділи першим па
росткам нового щасливого 
життя. Проте не встигли Стеб
лі! стати на ноги, як на ра
дянську землю впала чорна 
хмара фашистської окупації.

Відтоді й почались Миколи- 
ні мандри світами. Його ра
зом з іншими юнаками і дів
чатами гітлерівці, наче худобу, 
завантажили до товарних ва
гонів й під дулами автоматів 
відправили за Рейн. Чотири 
роки важкої підневільної пра
ці в бауера. Спроба втекти за
кінчилася невдачею. Після пе
ремоги над фашистською Ні
меччиною опинився в англій
ській окупаційній зоні. Поволі, 
в постійних тривогах і споді
ваннях. тягнувся час у таборі 
для переміщених осіб. Разом 
з групою таких як сам земля
ків записався було до США, та 
коли одержав листа від знайо
мих, що вже скуштували аме
риканського «раю», відмовив
ся. Трударі без фаху, виїхав
ши за океан, одразу поповни
ли й без того велику армію 
безробітних.

Не з обіймами зустріла йо
го в 1950 році й далека Авст
ралія. Правда, тут були по
трібні дужі робочі руки. Ми
кола Стеблій освоїв професію 
електрогазозварювальника і 
понад двадцять років працю
вав на хімічній фабриці.

— Що здобув? — співбе
сідник з сумом посміхається. 
— Купив у передмісті Аделаї
ди шматок землі, збудував бу
диночок, навчився говорити 
по-англійськи, а грамоти так 
і не пізнав. Лише на схилі літ 
спромігся зібрати грошей, 
щоб відвідати рідний кран.

лова робоча, творча атмосфе
ра. Успішно ведіться жнива, 
заготівля кормів для громад
ського тваринництва. Трудів
ники відновлюють пасовища, 
сінокоси, ремонтують дороги, 
мости.

У Гірському відбувся сіль
ський сход, на якому всією 
громадою вирішувалось, як 
прискорити ліквідацію наслід
ків розгулу природних сил. 
Людям сказано: як інтересам 
господарства в цілому, так і 
потребам кожного колгоспного 
двору, зокрема, увага приді
лятиметься в рівній мірі.

А потім у колгоспі імені 
Мічуріна відбулись відкриті 
партійні збори, після яких ак
тивісти пішли в кожну сім ю, 
поцікавились, в яких умовах 
живуть трудівники. Колгосп 
зобов язався завезти для них 
на зиму картоплю з інших об
ластей, будуть використані ре
зерви кормовиробництва для 
забезпечення тварин, яких ут
римують трудівники сіл. Ін
структор Львівського обкому 
Компартії України В. О. Гор- 
банюк, який прибув у Гірське 
(тут, до речі, він працював 
колись економістом і знає в 
колгоспі, як кажуть, кожну 
стежинку), розповів мені: «На 
території держлісфонду в 
розпорядження колгоспників 
виділено площі, з яких вони 
можуть зібрати немало сіна... 
Колгосп видає людям полову, 
яка залишається після скирту
вання соломи на полях... Кол
госпники використовують сіно 
із замулених сінокосів. А шоб 
поліпшити якість маси, очи
стити її від землі, сіно про
пускають через комбайни, які 
виділив для цього колгосп... 
На місці ведеться випалюван-

І

Гість добирає слова, щоби 
влучніше передати своє захоп
лення тими грандіозними змі
нами, які відбулися на Прикар
патті за роки Радянської вла
ди. Не впізнав навіть рідного 
села.

— Якби мені не сказали, 
що це Гаї Суходільські, то не 
повірив би, — каже Стеблій. 
— Замість старих халуп мої 
земляки побудували справж
нісінькі котеджі. Більшість з 
них працює в колгоспі, живуть 
заможно, мають власні авто
машини. Колись, за панської 
Польщі, ми не знали школи, 
а тепер всі діти вчаться. У 
сільських крамницях можна 
купити все необхідне. Є ме
дичний пункт, побутові май
стерні, Будинок культури.

Миколі Стеблію довелось 
зустріти подругу юнацьких літ 
Стефанію. Добре склалося її 
життя під зорею Радянської 
влади. Всі її четверо дітей 
здобули вишу й середню спе
ціальну освіту, мають власні 
домівки. Наприклад, син — 
ветлікар, дочка працює пе
дагогом у Львові.

Цього разу Микола Стеблій 
приїхав до Львова вдруге, з 
дружиною Стефанією. Розпо
відають про життя пенсіонерів 
в Австралії. Воно дуже від
різняється від життя трудя
щих, що вийшли на заслуже
ний відпочинок у Радянській 
країні. Більшість часу австра
лійські пенсіонери проводять 
у стінах своїх помешкань. 
Дуже рідко навідується сусід 
до сусіда. Єдиним вікном у 
світ служить телевізор.

— Я не розумію англійської 
мови, але коли б і знала, то 
хіба можна годинами диви
тись американські ковбойські 
фільми чи розпусту? — гово
рить Стефанія Стеблій. — Ли
ше дуже рідко можна побачи
ти кадри про Радянський Со
юз. Як показували радянсько- 
американську кіноепопею «Не
відома війна», ми з чоло
віком стежили, не відриваю
чись від екрана.

Нелегко жити Стебліям на 
кошти пенсії. Стефанія пора
ється по господарству: є не
величкий город, кури. Чоловік, 
щоб не упав сімейний бюджет, 
додатково підпрацьовує.

А ціни ростуть на зеленому 
континенті нестримно. Бухан
ка чорного хліба — 85 цен
тів, кілограм м'яса — 5 дола
рів. Постійно піднімаються ці
ни на товари першої необхід
ності. медичне обслуговуван
ня.

Пригадується зустріч ще з 
одними австралійцями україн
ського походження: Теклею
Гриб, жителькою Мельбурна, 
яка разом з сестрою Марією 
та її чоловіком Михнйло?л Ма- 
твійківим теж навідалась цьо
го літа до родичів у Львові. За 
таких же обставин, як і Стеб
лій. через поневіряння в фа
шистській неволі опинилися 
вони в Австралії.

— У капіталістичній країні 
хвороба — подвійне лихо, — 
каже Текля Гриб. — Якщо не 
маєш заощаджень, то відразу 
потрапиш у борги. Адже BU

S'
- <• ня вапна, шо використовуєть

ся при ремонті жител...» 
Відчуваючи турботу про се

бе, трудівники віддячують рід
ному колгоспові тим же. Колії 
він уклав договір з колгоспом 
імені Шорса в Миколаївській 
області на право заготівлі там 
соломи, відразу знайшлись де
сятки добровольців, щоб від
правитись туди з цією метою. 
Та потрібна була лише одна 
бригада з десяти чоловік. Для 
цієї відповідальної роботи 
відібрали кращих з кращих. 
Бригаду очолив комуніст 
Ф. М. Притуле. В розпоря
дження бригади виділили прес- 
підбирач «Киргизстан» (на 
ньому працює тракторист — 
ветеран Д. В. Вірт), декілька 
вантажних машин (особливо 
високопродуктивно трудяться 
шофери М. М. Андрійчик. 
Ю. і. Лучечко), інші засоби. 
І ось з Миколаївської області 
— перша звістка: «Спресовано 
в тюки більше двох тисяч 
центнерів соломи. Робота три
ває».

Корми для колгоспу — про
блема номер один, адже він 
спеціалізується на молочному 
тваринництві, утримує понад 
тисячу корів. У найскладні
ших умовах було заскиртова
но 700 тонн сіна. Збережено 
сінаж. Школярі зобов язались 
заготовити для господарства 
багато гіллячкового корму.

Коли я покидав Гірське, 
вечоріло. За цей час припи
нився дош, а сонце і вітерець 
справді зробили своє діло — 
просушили пшеничний стебло
стій. І комбайнери, які за по
радою голови колгоспу чергу
вали біля своїх «степових ко
раблів», з радістю знов при
ступили до хлібозбирання. 
Тривав іспит на мужність, го
сподарську кмітливість. Три
вав бій за хліб.

В. МАШУК,

клик лікаря коштує 15—17 
доларів, а за ліжко в л.карні 
доводиться щодня платити 110 
доларів, не враховуючи ціни 
ліків, плати лікарям, медсест
рам. Особливо відчутно б’є по 
кишені операція. Важка пра
ця підірвала моє здоров'я, до
велося п'ять разів лягати на 
операційний стіл, а одна опе
рація обходиться понад 350 
доларів. То хіба можна хворі
ти в Австралії? Навіть про 
смерть треба думати заздале
гідь, бо звичайнісінький похо
рон коштує дві тисячі доларів, 
а місце на цвинтарі в десят
ки разів дорожче.

— У наших родичів у Льво
ві, на вулиці Варшавській. 
є діти, що ходять в са
дочок, — каже Марія Мат- 
війків. — Були якось там 
І ми. Аж не віриться, які 
чудові там умови. І за все це 
батьки платять за дитину 
всього десять карбованців на 
місяць. В Австралії ж, де 
діти до школи йдуть з п’яти 
років, до дошкільного закла
ду приймають тільки з чоти
рьох літ, при чому лише на З 
години в день. Там є різні 
забавки, вихователі прищеп
люють навики для майбутньої 
школи, проте харчі треба браги 
з дому, крім того, ше й плати
ти по 10 доларів за тиждень. 
Зрозуміло, що коли нема з ким 
залишити дитину вдома, мати 
змушена кидати роботу. А 
щодо ясел, то їх взагалі не 
існує.

— А втратиш роботу, то 
потім важко знайти місце, — 
додає Михайло Матвійків. — 
Адже в Австралії понад півто
ра мільйона безробітних. 
Значну частину їх становить 
молодь, особливо ті. хто не 
має спеціальності. Гучна рек
лама повсюди закликає спро
бувати «щастя» в лотереї. 
Часом безробітні, шо клюну
ли на приманку, віддають ос
танні центи, а потім в розпа
чі залишаються з пустою ки
шенею.

Швидко летить час на бать
ківській землі. Кожен день, 
то не лише зустріч з минулим, 
а й з сьогоденням оновленого 
краю. Відвідини музеїв, теат
рів, мандрівки по старому 
місту і нових житлових ма
сивах Львова. Вже опісля на
шої зустрічі з Миколою Стеб- 
лієм я побачив його в крам
ниці Будинку книги. Серед 
краєзнавчої літератури, яку 
він придбав, була й книжеч
ка про легендарного радян
ського розвідника Миколу 
Кузнецова.

— Я побував також на Хол-’ 
мі Слави, на могилі розвідни
ка, — сказав Микола Стеблій. 
— Ці книжки повезу до Ав
стралії. Люди землі повинні 
знати правду не лише про роз
квіт Радянського Союзу, а й 
про те, якою дорогою ціною 
все це здобуто.

Г. КАРПАТИЧ.

ВИПЕРЕДЖАЮЧИ 
ЧАС

Бригада Євгенія Михайлови
ча Конопацького по праву 
вважається однією з кращих у 
будівельному управлінні № 52 
тресту «Льзівжитлобуд». Цей 
колектив ось уже багато ро
ків трудиться на спорудженні 
житлових будинків у різних 
районах Львова. Зараз він ви
переджає графік на п'ятнад
цять днів, закінчуючи будів
ництво дев'ятиповерхового 
будинку по ву-лиці Топольній.

На фото: бригадир Є. М. 
Конопацький (другий зліва) 
дає денне за-вд-ання членам 
бригади Ф. М. Ковпаку, М. С. 
Пикулицькому, М. І. Іванець і 
М. П. Бешлею.

Фото М. Удовиченка.



КВІТИ — КАМЕНЯРЕВІ
Поети жазивають його геніальним 

майстром віршованого рядка, вчені — 
теоретиком літератури, критики по пра
ву вважають його колегою, агітатори і 
пропагандисти —• своїм вчителем. 1 ще: 
драматург, талановитий прозаїк, істо
рик, фольклорист, філософ, політичний 
діяч. Цей список можна продовжити, 
та не вистачить слів, щоб повно, все
бічно охарактеризувати діяльність ге
ніального сина українського народу Іва
на Яковича Франка.

27 серпня минуло сто двадцять чоти
ри роки з дня народження Великого 
Каменяра, гарячого патріота і палкого 
інтернаціоналіста, борця за соціальне і 
національне визволення рідного народу. 
У цей день кожного року львів'яни зби
раються біля пам'ятника І. Я. Франку 
і університету, який носить його ім'я, 
щоб вшанувати пам’ять Каменяра. Ось 
і нині вони прийшли до свого великого 
земляка, щоб покласти букети яскравих 
квітів до його пам'ятника на знак своєї 
щирої любові і поваги. Вони читали 
вірші Франка, співали пісні на його сло
ва, а поети присвятили йо-му свої най
кращі рядки. Поетичні читання, при
свячені пам’яті Івана Яковича Франка, 
стали доброю традицією. В цей день 
письменники міста принесли на суд 
своєму вчителю і сотням львів'ян но
ві поетичні твори.

На святі виступив голова Львівської 
обласної організації Спілки письменни
ків УРСР Р. Лубківський:

— Сто двадцять чотири роки відділя
ють нас від дня народження людини і 
творця прометеївського гарту Великого 
Каменяра — Івана Франка. Як і кож
ного року, згідно з доброю традицією, 
ми приходимо на це місце, освячене па
м'яттю Франка, щоб взяти участь у 
поетичних читаннях, щоб наблизитись 
до вогню Франкового, вогню живого і 
немеркнучого, відсвіт якого падає на 
серце кожного, хто служить великій 
ідеї братерства народів і культур, по- 
синівськи любить рідну землю, землю 
Франкового болю, землю нашої радості, 
квітучу і благодатну.

Свої нові вірші прочитали поети М. 
Петренко, Р. Кудлик, І. Гущак, Б. 
Стельмах. Щирі, теплі рядки присвяти
ли вони Каменяреві, оспівуванню вели
чі і краси визволеного краю, його ге
роїчного минулого і прекрасного сьо
годення.

Виступи письменників супроводжу
вали пісні у виконанні заслуженої хо
рової капели «Трембіта», яка є постій
ною учасницею поетичних читань в день 
роковин І. Я. Франка.

Звучить гімн «Вічний революціонер» 
— гімн творчому неспокою, що живе в 
людях і робить їх великими і незламни
ми. В них завжди—дух непокори, рево

люційних змін і перетворень, який веде 
до вершин нового, щасливого життя, 
сповненого миру і вільної праці. Ці 
ідеї надихали Каменяреву творчість, ба
гатогранну, різноманітну, повнокровну і 
різнобічну, яким було і все його життя.

Г. МАРТИНОВА.
Студентка факультету журналістики 
Львівського державного університе
ту імені Ів. Франка.

ДО ПОДІЙ у ПОЛЬЩІ
У партійних організаціях 

ПОРП у ці дні проводиться 
широке обговорення матеріалів 
пленуму ЦК ПОРП, який від
бувся 24 серпня. Комуністи, 
трудящі, Цціьші висловлюють
ся за необхідність вжиття 
ефективних заходів, спрямова
них на подолання труднощів, 
які переживає нині країна, на 
відновлення нормального рит
му праці та громадського 
життя.

У редакційній статті, при
свяченій рішенням пленуму 
ЦК ПОРП, газета «Трибуна 
люду» закликає до забезпе
чення внутрішньої єдності і 
мобілізації рядів ПОРП на 
здійснення цих рішень.

Як передає польське інфор
маційне агентство Г1АГІ, на те
риторії Гданського і Щецін- 
ського воєводств ряд великих 
підприємств не відновив досі 
свою роботу, що завдає істот
ної шкоди інтересам польсько
го на-роду. В цих районах 
Польщі продовжують роботу 
спеціальні урядові комісії.

Тепер, відзначає агентство 
ПАП, головне завдання — зро
бити все, щоб у країні вста
новились нормальна обстанов
ка і трудовий ритм, що дасть 
змогу усунути існуючі труд
нощі.

У Варшаві відбувся пленум 
Центральної ради профспілок, 
на якому було обговорено за
ходи, що випливають з обста
новки, яка створилася в краї
ні. Пленум увільнив Я. Шид- 
ляка від обов’язків голови

ЦРПС і обрав на цей пост Р. 
Янковського.

Польська громадськість звер
тає в ці дні увагу на поси
лення підривної діяльності в 
країні антисоціалістичних еле
ментів. Так, «Трибуна люду», 
відзначаючи зусилля суспіль
ства, спрямовані на створення 
нормальної трудової обстанов
ки, пише, шо зовсім в іншому 
ключі діють антисоціалістичні 
сили, які не зважають на на
ціональні інтереси, на думки 
найширших громадських кіл.

Привертає до себе увагу і 
той факт, що буржуазні засо
би інформації, фактично ігно
руючи офіційні виступи поль
ських керівників, у публікаціях 
про події в Польщі орієнту
ються на виступи тих опозицій
них елементів, які намагають
ся викликати антидержавні, 
антисоціалістичні настрої.

Західні засоби інформації в 
багатьох випадках виконують 
відверто підбурювальну функ
цію. Вороги соціалістичної 
Польщі йдуть так далеко, що 
на сторінках, наприклад, ряду 
західнонімецьких газет з'яви
лись реваншистські висловлю
вання. Вони ставлять вимоги 
не більше не менше, як пере
гляду кордонів Польщі. При
кладом цього може бути ви
ступ західнонімецької газети 
«Національ унд зольдатенпай- 
тунг» про те, шо «комуністич
на Польща позбавила німець
кий народ його східних зе
мель* і що «примирення з 
Польщею можливе лише на 
основі відновлення прав німців 

у Польщі, втрачених в резуль
таті другої світової війни». 
Тенденцію зображати справу 
гак, ніби у ФРН є законні 
підстави думати про колишні 
«східнонімецькі землі», видно 
і з повідомлень інших газет. 
Так, «Франкфуртер альгемай- 
не цайтунг» писала: «Події в 
Данцігу прямо зачіпають ні
мецькі і, звичайно, ширші єв
ропейські інтереси». Звертає 
на себе увагу те, що засоби 
масової інформації ФРН, пе
редаючи повідомлення про 
Польщу, використовують не 
польські назви міст, а німець
кі. Усе це свідчить про те, що 
реваншистські заміри щодо 
Польщі живучі в певних полі
тичних колах ФРН.

Спекулюючи на різних суб’
єктивних і об’єктивних труд
нощах, які виникли в країні, 
антисоціалістичні елементи на
магаються об'єднати свої зу
силля для того, щоб зштовхну
ти Польщу з обраного нею 
соціалістичного шляху, який 
відповідає корінним інтересам 
усього польського народу.

Польський народ має вели
кі досягнення в усіх галузях. 
Він сповнений рішимості їх 
примножити і захищати. На 
пленумі ЦК ПОРП було ясно 
заявлено, що нікому не дано 
права ставити на карту долю 
країни. Соціалістичний лад, і 
тільки він, підкреслювалось на 
пленумі, є та непохитна осно
ва, базуючись на якій народ
на Польща може успішно йти 
вперед в усіх галузях.

(ТАРС).

ВИКРИВАЛЬНИМ ДОКУМЕНТ
ТЕГЕРАН, 28 серпня. 

(ТАРС). Заступник міністра 
національної орієнтації Ірану 
Бехзаднія виступив із заявою, 
в якій обвинуватив американ
ське ЦРУ, англійську та ізра
їльську розвідку в організації 
останньої змови в Ірані.

Він надав у розпорядження 
агентства ПАРС документ, ви

явлений при обшуку в будин
ку єпископату в Ісфахані, 
представники якого обвинува
чуються в шпигунстві.

У документі, позначеному 
грифом «секретно», говориться, 
що від ЦРУ було одержано 
500 мільйонів доларів, які при
значались для передачі ви
щим офіцерам іранської армії.

членам просіоністських угру
повань та іншим. контрреволю
ційним елементам, що готува
лися до здійснення військового 
путчу. Через посла Велико
британії, зазначає «священик», 
було одержано також 300 кі
лограмів вибухових речовин, 
які передано іранським офіце- 
рам-монархістам.

ПРОВАЛ ПЛАНІВ РАСИСТІВ
МАПУТУ, 28 серпня. (ТАРС). 

За повідомленнями з Йоганнес
бурга, бюро економічних дос
ліджень і розвитку ПАР при
йшло до висновку про нежит
тєздатність економіки штучно 
створених бантустанів і широ

ко розрекламованої південно
африканською пропагандою 
політики так званого «розділь
ного розвитку рас».

Бантустани, говориться в 
доповіді бюро, не можуть за
безпечити роботою насильно пе

реселене туди за етнічною 
ознакою африканське населен
ня, тому африканці змушені 
шукати її в промислових цен
трах і містах, де проживають 
білі.

НЕБЕЗПЕЧНА ПОЛІТИКА
ВАШІНГТОН, 28 серпня. 

(ТАРС). CILIA мають намір і 
далі продовжувати небезпечну 
політику нарощування амери
канської військової присутності 
в стратегічно важливих райо
нах Індійського океану і Пер
сидської затоки. Це випливає 
з висловлювань помічника 
державного секретаря США 
в африканських справах Р. Му
са.

Виступаючи в конгресі. Р. 
Мус прямо вказав, що укладе
на недавно між США і Сома
лі угода, яка надає Пентаго
нові право використовувати 

військові бази на території 
цієї африканської країни, а 
також аналогічні угоди адмі
ністрації з Кенією та Оманом 
насамперед «спрямовані на по
силення американської воєнної 
моці в Південно-Західній Азії».

В результаті угоди з Сома
лі США дістають доступ до 
військово-морської бази й 
аеродрому в Бербері, до пор
тових споруд у Могадішо. їм 
буде також надано право ви
користовувати одну з авіабаз 
на півночі Сомалі, на узбе
режжі Червоного моря. Ці ба
зи стануть опорними пункта

ми Пентагону для його вій
ськових флотів, шо перебува
ють тепер в Індійському океа
ні, а також для розміщен
ня інтервенціоністських «сил 
швидкого розгортання».

ПАРИЖ, 27серпня. (ТАРС). 
«У січні нинішнього року Пен
тагон розробив нозий страте
гічний план щодо Персидської 
затоки та її нафтопромислів. 
Сили, які втілюватимуть його 
в життя, вже частково перебу
вають на місці, і їх повна боє- 
готовність буде забезпечена в 
найкоротші строки», — пише 
французька газета «ІІуво жур-

наль». У штаті Невада,- про
довжує вона, 2.700 пілотів за
кінчили спеціальну підготовку 
для дій на ультрасучасних 
винищувачах «Е-15» і штур
мовиках «А-10». У штаті Пів
нічна Кароліна завершується 
вантаження 800 танків «М-60» 
на три транспортних кораблі 
ВМС. 12 тис. військовослуж
бовців з 7-ї десантної бригади 
морської піхоти чекають від
правки в район Індійського 
океану. Всі ці сили і техніка, 
підкреслює «Нуво журналь», 
входять до створюваних тепер 
«сил швидкого розгортання».

Серпневі конференції працівників народної освіти

НА ФІНІШІ ШКІЛЬНОЇ П’ЯТИРІЧКИ
;В атмосфері ділової і за

цікавленої турботи про вдос
коналення процесу навчання і 
виховання дітей проходила 
серпнева конференція освітян 
Ленінського району Львова. 
Заспівом до серйозної і прин
ципової розмови на ній стали 
доповіді секретаря Ленінсько
го райкому партії 3. В. Гіп- 
тврс про торжество ленін
ських принципів народної осві
ти та завідуючого районним 
відділом народної освіти 
М. Р. Федоришина про рішен
ня червневого (1980 р.) Пле
нуму ЦК КПРС і завдання 
педагогічних колективів та 
органів народної освіти по 
гідній зустрічі XXVI з’їзду 
партії.

іКеруючись ленінським вчен
ням, настановами партії, осві
тяни Ленінського району з ро
ку в рік поліпшують якість 
процесу навчання, домагають
ся певних успіхів у комуніс
тичному вихованні учнівської 
молоді. Особднво велика ро
бота в цьому напрямі була 
звершена педагогічними колек
тивами за роки десятої п я- 
тирічки, в ході виконання на
станов XXV з'їзду К11РС.

У 1979-1980 навчальному 
році успішність школярів ста
новила 99,8 процента. 92 про
центи класів закінчили на
вчальний рік без другорічни
ків. За п'ять років понад 170 
випускників десятих класів 
одержали атестат про серед
ню освіту з відзнакою.

У школах Ленінського ра
йону серед майже десяти ти
сяч школярів сіють «розумне, 
добре і вічне» понад 700 учи
телів і вихователів, кожний 
четвертий з яких — комуніст.

■Шкільні партійні організа
ції проявляють постійну тур
боту про підвищення аван
гардної ролі освітян-комуніс- 
тів, дбають про їх особистий 
приклад у багатогранному і 
складному житті школи.

Як зазначалося в доповідях 
і’гнетупах учасників конфе
ренції, підвищенню якості і 
ефективності навчально-вихов
ного процесу сприяло зміц
нення навчально-матеріальної 
бази шкіл, яке особливо ди
намічно відбулося за роки 
п'ятирічки, вивчення, узагаль
нення і поширення в школах 
району передового педагогіч
ного досвіду, дальше розши
рення і вдосконалення кабі
нетної системи навчання.

Нині освітяни району вже 
не задовольняються високими 
показниками окремих учите
лів чи вихователів, окремих 
шкіл чи дошкільних установ. 
Прагнучи домогтися найре
зультативніших показників у 
вуїко'нанні настанов XXV з’їз
ду КПРС, вони працюють 
н-ад тим, щоб передові мето
ди навчання окремих педаго
гів ставали надбанням і нор
мою роботи цілих педагогіч
них колективів, а зразкові

школи — звичайним явищем 
у масштабі району.

В ході обговорення допові
дей на питаннях дальшого 
розвитку і становлення кабі
нетної системи навчання спи
нився в своєму виступі учи
тель фізики середньої школи 
№ 4, відмінник народної ос
віти СРСР М. І. Дедик, який 
розкрив широкі можливості 
навчальних кабінетів для ви
ховання культури розумової 
праці учнів, прищеплення їм 
смаку до процесу пізнання 
тощо.

Провідне місце в роботі 
конференції зайняли питання 
органічної єдності навчально
го і виховного процесу, фор
мування у школярів науково
го світогляду, високих мо
рально-політичних якостей, 
працелюбності, прищеплення 
шкільній молоді інтересу до 
політичних знань, всемірного 
розвитку її громадської ак
ти вн ості.

Школи району нагромадили 
ПСВНПЙ досвід ідейно-виховної 
роботи серед школярів. У три
надцяти загальноосвітніх шко
лах успішно діє дванадцять 
музеїв і кімнат В. 1. Леніна, 
чотири музеї бойової і тру
дової слави, одинадцять клу
бів імені Я. Галана, два му
зеї комсомольської слави, 
двадцять два суспільно-полі
тичні клуби та клуби ін
тернаціональної дружби.

Про досвід роботи педаго
гічного колективу по забезпе
ченню комплексного підходу 
до ідейно-політичного, тру
дового і морального вихован
ня учнів розповів на конфе
ренції директор середньої 
школи № 27 В. М. Антонюк, 
з різноманітними формами і 
методами військово-патріотич
ного виховання, які застосо
вуються у роботі з учнями 
школи № 69, ознайомив ос
вітян керівник початкової вій
ськової підготовки цієї школи 
А. Т. Федорук.

Відзначивши певні успіхи 
в роботі по формуванню ко
муністичного світогляду у 
школярів, учасники конферен
ції наголосили на необхіднос
ті дальшого поглиблення цієї 
роботи, ’ удосконалення її 
форм і методів. Було наголо
шено на необхідності значно 
підвищувати якість викладан
ня суспільних дисциплін — іс
торії, суспільствознавства, ос
нов Радянської держави і 
права.

Відомо, що висока кому
ністична ідейність вчителя — 
це втілений в життя один з 
основних ленінських принци
пів народної освіти. На кон
ференції було підкреслено, 
що якість викладання, вихо
вання молодої зміни знахо
диться у прямій залежності 
від професійного, ідейно-полі
тичного і морального рівня 
педагогів. Тому районному 
відділу народної освіти не
обхідно підвищувати ефектив

ність роботи теоретичних се
мінарів, шкіл передового до
свіду, якісно використовувати 
систему курсової перепідго
товки вчителів, постійно три
мати в полі зору питання їх
ньої самоосвіти. Було виріше
но активно підтримати заклик 
московських педагогів: «Кож
ному вчителю — вищу полі
тичну освіту».

Схвильованим був виступ 
на конференції ветерана на
родної освіти заступника ди
ректора середньої школи № 27 
Г. Т. Мацкевич. У своєму 
слові до молодих педагогів, 
які розпочинають свою діяль
ність у новому навчальному 
році, вона наголосила на 
великому покликанні радян
ського вчителя, звернула ува
гу молодого педагогічного по
повнення на необхідність по
стійно удосконалюватись як 
наставник.

В тісному зв'язку з ідейним 
вихованням учасники конфе
ренції розглянули проблеми 
дальшої політехнізації школи.

У школах Ленінського ра
йону є певні успіхи в галузі 
поєднання навчання з пра
цею. Всі школи мають добре 
обладнані майстерні для тру
дового навчання. В деяких з 
них введено поглиблене тру
дове навчання, яким охопле
но майже тисячу старшоклас
ників. Створено десять на
вчально-виробничих цехів на 
базових підприємствах, учні 
дев'ятих—десятих класів ви
вчають дев'ять професій ма
теріального виробництва. У 
школах діють десять навчаль
но-методичних кабінетів проф
орієнтації. Нагромаджено
певний досвід прищеплення 
трудових навиків ста,ршо- 
касникам в таборах праці і 
відпочинку і зокрема в район
ному таборі на базі радгоспу 
«Звенигородський».

Однак в цій роботі є ще 
ряд упущень, що вимагає по
силення уваги педколективів 
до питань трудового вихован
ня, активізації і поглиблення 
роботи по профорієнтації уч
нів. Було наголошено на не
обхідності організації район
ного центру профорієнтації.

На питаннях трудового гар
ту школярів, активізації ро
боти по профорієнтації учнів, 
зв’язків школи із закладами 
профтехос.віги спинилися у 
своїх виступах директор рад
госпу «Звенигородський»
Пустомитівського району Я. І. 
Гримак та директор ПТУ 
№ 64 М. М. Кузьменко.

На конференції знайшла 
своє висвітлення робота груп 
продовженого дня, вечіїрніх 
шкіл, дошкільних дитячих за
кладів, питання, пов’язані із 
запровадженням нового на
вчального плану, шефської 
допомоги школі промислових 
підприємств. Учасники педа
гогічної ради зосередили та
кож свою увагу на пробле
мах морально-правового ви

ховання школярів, ефектив
ності профілактики правопору
шень, взаємодії педколекти
вів з комсомольською і піо
нерською організаціями, орга
нами учнівського самовряду
вання. Ці питання були по
рушені як в доповідях, так і 
у виступах завідуючої до
шкільним закладом № 109
Г. й. Чіх, начальника райвід
ділу внутрішніх справ 1. П. 
Лаврова, секретаря Ленін
ського райкому ЛКСМУ М. Л. 
Цьорох.

У роботі конференції взяв 
участь і виступив другий сек
ретар Львівського обкому 
Компартії України В. О. Свя- 
тоцький. Відзначивши все те 
позитивне, чого домоглися 
освітяни району, виконуючи 
завдання, поставлені перед 
народною освітою XXV з’їз
дом КПРС, В. О. Святоцький 
націлив учасників педагогіч
ної ради на широке розпов
сюдження і засвоєння пере
дового досвіду з тим, щоб 
все позитивне стало надбан
ням, нормою роботи усіх пед
колективів, кожного вчителя і 
вихователя.

Він зосередив увагу праців
ників народної освіти району 
на невирішених питаннях, на
голосив на необхідності удос
коналювати оціночний крите
рій роботи шкіл, розглядаючи 
його в усій сукупності су
спільних завдань школи. Про
мовець підкреслив зелике на
родногосподарське значения 
професійно - технічного нав
чання і визначив завданн-я 
шкіл району щодо взаємодії 
із закладами професійно- 
технічної освіти.

В. О. Святоцький приділив 
велику увагу ролі вчителя у 
комуністичному вихованні під
ростаючого покоління, підкрес
лив, що партія і уряд постій
но піклуються про створення 
вчителям всіх умов для ус
пішного виконання ними свого 
високого покликання. Поздо
ровивши працівників народної 
освіти району з початком но
вого навчального року, він 
закликав їх докласти зусилля 
до успішного завершення 
шкільної п'ятирічки, гідної 
зустрічі XXVI з’їзду КПРС.

Серпнева конференція пра
цівників народної освіти Ле
нінського району збагатила її 
учасників розумінням нових і 
відповідальних завдань, які 
стоять перед школою, виклика
ла приплив трудової енергії. 
Вони з великим піднесенням 
прийняли соціалістичні зобо
в’язання працівників народної 
освіти району на честь XXVI 
зїзду КПРС.

У роботі конференції взяли 
участь перший секретар Ле
нінського райкому партії ІО. Ф. 
Курапов. заступник голови 
виконкому Львівської міськ’ої 
Ради народних депутатів 
О. П. Косован.

В. КОГУТ.
Спецкор «Вільної України».

29 серпня 1980 року ВІЛЬНА УКРАЇНА З crop.

НАВЧАННЯ В ПРАЦІ, ПРАЦЯ В НАВЧАННІ
— З новим роком, Степаніє 

В олоди мир івно 1
— З новим роком, Олек

сандре Сидоровичу!
— З новим роком, Надіє

Григорівно!
З новим роком, навчальним, 

зрозуміло, вітали один одного 
вчителі Буського району, зіб
равшись на свою велику пед
раду.

Процедура її проведення 
стала вже одним з укоріне
них компонентів нашої нової 
обрядовості, яка наповнює сер
ця великої армії працівників 
народної освіти теплом і ба
дьорістю на ще один рік не
легкої, але благородної праці.

Перед початком конференції 
колона освітян району з пра
порами і квітами рушила до 
пам'ятника Володимиру Іллі
чу Леніну. Тут їх з новим на
вчальним роком привітав за
відуючий районним відділом 
народної освіти Роман Михай
лович Почапський.

Від імені ветеранів учи
тельської ниви . директор Кіз- 
лівської восьмирічної школи 
Іван Миколайович Ущапів- 
ський сказав напутнє слово 
молодим учителям, які прибу
ли сюди щойно з студентської 
лави. Ветерани вручили їм 
«Пам'ятки молодого педагога» 
і трудові книжки. Із словом- 
відповіддю виступила молода 
вчителька Одеської середньої 
школи Галина Євгенівна Вітик.

Серед молодих, що вітали 
ветеранів і шанобливо поклали 
квіти до пам'ятника вождю 
революції, запам’ятався мені 
русявий юнак, який особливо 
уважно і схвильовано вслу
хався у слова 1. М. Ущапів- 
ського. Іван Миколайович, що 
прийшов у Кізлівську школу 
відразу після визволення села 
від фашистської окупації — у 
1944 році, говорив, як йому в 
той час доводилося відклада
ти автоматичне перо і брати в 
руки бойовий автомат, захи
щаючи село від оунівських 
банд. 1 мені захотілося дові
датися, а з яким багажем 
здобутків і труднощів ступив 
на педагогічний шлях русявий 
юнак?

Ми познайомились. Володя 
Качмар, пробачте, — тепер 
в(н уже Володимир Іванович, 
у. кількох словах розповів, як 
після закінчення школи, слух
няно виконуючи волю батьків, 
поступив у "Дрогобицький наф
товий технікум, хоч його мрією 
була математика. І ось тіль
ки закінчивши технікум, він 
по-зрілому самостійно вирішив, 
що треба вибирати спеціаль
ність самому. Пішов робітни
ком у виробниче об’єднання 

«Електрон» і заочно вступив 
на математичний факультет 
Львівського державного уні
верситету. Так, працюючи ре
гулювальником апаратури, 
протягом шести років оволоді
вав улюбленою галуззю науки 
і добився здійснення своєї 
мрії.

Цей приклад я навів не ви
падково. Він може бути чи не 
найяскравішою, бо життєвою, 
ілюстрацією до цьогорічної 
теми серпневих конференцій: 
«Торжество ленінських прин
ципів народної освіти». Саме 
профорієнтація, поєднання нав
чання з продуктивною працею 
— одні з найголовніших ленін
ських принципів навчання і 
виховання будівників комуніз
му — стояли в центрі уваги 
нинішньої конференції вчите
лів Буського району.

Перший секретар райкому 
партії Петро Данилович На- 
зарчук у своїй доповіді як 
вихідний орієнтир для розгля
ду цих питань навів слова 
В. І. Леніна: «...Не можна со
бі уявити ідеал майбутнього 
суспільства без поєднання на
вчання з продуктивною пра
цею молодого покоління: ні 
навчання і освіта без продук
тивної праці, ні продуктивна 
праця без паралельного на
вчання і освіти не могли б бу
ти поставлені на ту висоту, 
яка вимагається сучасним рів
нем техніки і станом науко
вих знань».

Конкретизуючи ці широко 
узагальнені теоретичні виснов
ки щодо місцевих умов, допо
відач підкреслив, ЩО для 
сільської школи таке поєднан
ня означає перш за все на
вчання і працю школярів на 
полях та фермах рідних кол
госпів і шо найефективнішою 
формою залучення молоді до 
продуктивної праці є учнів
ська бригада.

У другій доповіді — про рі
шення червневого (1980 р.) 
Пленуму ЦК КПРС і завдан
ня педагогічних колективів та 
органів народної освіти щодо 
гідної зустрічі XXVI з’їзду' 
КПРС, завідуючий райвно Ро
ман Михайлович Почапський 
назвав конкретні цифри: мину
лого року учнівські виробничі 
бригади обробили і зібрали 
цукрові буряки з площі 126 
гектарів, кормові — 48, кар
топлі — 152 та після культи
вації — з площі 287 гектарів. 
Загальна сума зароблених уч
нями грошей становить 42 ти
сячі карбованців.

Однак ці цифри трохи мерк
нуть, коли врахувати інші 
зауваження, шо прозвучали на 
конференції. Говорилося, зо- 

крема, що буває і так: діти 
подали значну допомогу кол
госпові, виконавши цілий цикл 
польових робіт, але кінцевих 
результатів не знають і, що 
найгірше, навіть не відають, 
скільки грошей вони зароби
ли, хоча колгоспи все чітко 
нараховують і виплачують 
школі. Ці кошти, звичайно, 
знаходять своє використання 
для потреб школи. Але якщо 
це робиться без відома учнів, 
то вбивається їх цікавість до 
роботи на майбутнє.

Правильна постановка ро
боти в учнівській виробничій 
бригаді, ділився своїми дум
ками з учасниками конферен
ції директор Одеської серед
ньої школи Володимир Мико
лайович Надорожняк, у свою 
чергу, допомагає молоді в 
майбутньому обрати професію. 
Він навів уривок з виступу 
на комсомольських зборах ви
пускника школи Бориса Бук
реева: «Працюючи у виробни
чій бригаді, я часто спостері
гав, як розумна машина тепер 
виконує багато важких сіль
ськогосподарських робіт... Зна
ючи, як необхідні країні спе
ціалісти сільськогосподарсько
го виробництва, я твердо ви
рішив: буду механізатором». 
І справді, Борис поступив в 
Олеське середнє профтехучи
лище № 45. Разом з ним про
фесією механізатора широкого 
профілю оволодівають цього 
року ще 29 випускників шко
ли.

В. М. Надорожняк нагадав 
присутнім слова Л. І. Брежнє
ва з привітання учасникам 
Всесоюзного зльоту представ
ників трудових об'єднань шко
лярів, у якому говорилося: 
«В трудових об’єднаннях у 
юнаків і дівчат формується 
характер, виховується ціле- 
направленість, почуття обо
в’язку, стають близькими такі 
поняття, як робітнича честь, 
колективізм, пізнається ціна 
хліба... Тут учні вчаться лю
бити свою землю, по-господар
ському піклуватися про те, 
щоб вона ставала все кращою 
та багатшою».

Доповнюючи виступ тов. На- 
дорожняка, заступник дирек
тора Одеського профтехучили
ща № 45 О. І. Ховалко ска
зав, що 1 вересня в училищі 
почнуть навчатися професій 
механізатора і будівельника 
240 юнаків. Однак, на жаль, 
школи Буського району на
правили сюди тільки 80 чоло
вік, решта прийшли із сусід
ніх районів, а також з інших 
областей.

Виходячи із наведеного ви
ще ленінського положення про

те, що продуктивна праця без 
паралельного навчання і осві
ти не могла б бути поставле
на на ту висоту, яка вимага
ється сучасним рівнем техні
ки, директор Буської заочної 
середньої школи Олександра 
Іванівна Коваль підкреслила, 
що поряд з масовою школою 
та профтехучилищами заочна 
школа є важливим каналом 
одержання середньої освіти. 
Однак, за її словами, якщо 
йдуть назустріч учням - ви
робничникам керівники Одесь
кого заводу «Мінвода», Львів
ської птахофабрики, Буського 
райхарчокомбінату, колгоспу 
імені 50-річчя Великого Жовт
ня, то цілком протилежне має 
місце в Буській райсільгосп- 
техніці, пересувних механізо
ваних колонах № 183 і
№ 261, колгоспі імені Мі- 
чуріна, де не лише не на
дають учням протягом на
вчального року пільг, передба
чених законодавством, а й мо
жуть, як от, наприклад, у 
райсільгосптехніщ, перед ви
пускними екзаменами послати 
учня в довготривале відря
дження.

Багато й інших не менш 
важливих питань піднімали 
учасники конференції вчителів 
Буського району. Так, дирек
тор Полтвівської восьмирічної 
школи С. В. Дідух розповіла 
про дальше поліпшення вихо
вання учнів на прикладах з 
життя і діяльності В. 1. Ле
ніна, історичному досвіді 
КПРС; учителька Буської се
редньої школи № 1 Е. Р. Суль 
— про роль кабінетної системи 
в забезпеченні високого рівня, 
ефективності уроку; перший 
секретар райкому комсомолу 
Л. І. Романюк — про завдання 
комсомольських організацій 
шкіл з комуністичного вихо
вання молоді, що випливають 
з рішень червневого Пленуму 
ЦК КПРС і промови В. 1. Ле
ніна на III з’їзді РКСМ; учи
телька Топорівської середньої 
школи І. І. Артишук — про 
атеїстичне виховання; лікар 
Буської райлікарні О. І. Кіс- 
течек — про виявлення особ
ливостей і відхилень у фізич
ному розвитку дітей, забезпе
чення умов для збереження їх 
здоров'я; учителька Буської 
середньої школи № 2 Т. С. 
Рудоман — про роботу і зав
дання педагогічного колективу 
щодо гідної зустрічі XXVI з’їз
ду КПРС.

На конференції вчителів 
виступив секретар Львівського 
обласного комітету Компартії 
України М. Г. Василів.

Ю. МАЛйВСЬКИЙ. 
Спецкор «Вільної України».

На фото: під час урочистостей на честь 124 річчя з дня народження І. Я. Франка. Виступає поет Роман Лубківський.
Фото В. Саиауиа.

@® ПУЛЬС ЙИЛДИ1ТІИІ
ЗАРУБІЖНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП
• КІТО

Латиноамериканська асоціа
ція по правах людини надісла
ла конституційним урядам кра
їн Латинської Америки по
слання, в яному заклинала іх 
до дипломатичної, політичної 
та економічної ізоляції війсь
кового режиму Болівії, що 
розтоптав демократичні свобо
ди в нраїні. У документі наво
дяться численні приклади по
рушення прав людини в Бо
лівії, актів насильства і теро
ру проти прогресивних і де
мократичних сил у цій країні. 
Асоціація закликає уряди ла
тиноамериканських держав ви
знати як законних президента 
Е. Сілеса Суасо і віце-прези
дента X. Паса Самору, які здо
були перемогу на загальних 
виборах.

• ЛУАНДА
Намагаючись підірвати наш 

суверенітет і повернути втра
чені позиції, західні держави 
роблять ставку на маріонетку 
Савімбі і очолюване ним 
контрреволюційне угрупован
ня УНІїА, пише газета «Жор- 
нал ді Ангола». Під фальши
вим приводом «боротьби з ко
мунізмом», підкреслює янголь
ська газета. Захід використо
вує бандитів з УНІТА для де
стабілізації становища в кра
їні, продовжує занулісну ме
тушню проти Народної Респуб
ліки Ангола.

«Жорнал ді Ангола» пові
домляє в цьому зв'язну про 
судовий процес у місті Уамбо 
над членами угруповання 
УНІТА, які брали безпосеред
ню участь у диверсіях на те
риторії республіки.

• РИМ
Виробничий травматизм за

лишається однією з найгострі- 
ших проблем Італії. Римська 
«Мессаджеро» повідомляє, що 
в 1978 році у країні було за
реєстровано понад мільйон не
щасних випадків на виробни
цтві, а на промислових під
приємствах загинуло більш як 
дві тис. чоловік.

італійські профспілки від
значають, що підприємці по
рушують елементарні норми 
охорони праці, проводять ін
тенсифікації виробництва і 
безжалісно експлуатують ро
бітників, що веде до підви
щення виробничого травматиз
му.

• КАНБЕРРА
Докери Сіднея рішуче ви

словились проти посилення мі
літаристських зв’язків Сполу
чених Штатів з Австралією і 
Новою Зеландією. Вони відмо
вились вантажити пальне, про
довольство, спорядження та ін
ші вантажі на вйськові ко- 
р«блі Австралії і Нової Зелан
дії. які мають взяти участь у 
спільних з ВМС США війсьмо- 
во-морсьних маневрах в Індій
ському океані.

(ТАРС).
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МИСЛИВСЬКІ ЗІРНИЦІ
АКТУАЛЬНЕ

ІНТЕРВ'Ю

Пізніше, ніж завжди, але 
краще так, ніж ніколи, при
йшов сезон полювання на пер
нату дичину. Цього року він 
має багато відмінностей, які 
пояснюються насамперед по- 
годними умовами. Запізніла 
весна, холодне дощове літо 
внесли суттєві корективи у 
строки, примусили переглянути 
деякі традиційні для мислив
ців положення. Наш кореспон
дент звернувся до старшого 
мисливствознавця обласної ра
ди Українського товариства 
мисливців і рибалок Р. Ю. УГ- 
„ТЯРА з проханням відповісти 
на деякі запитання.

— Романе Юрійовичу, який 
регламент полювання на пер- 
нату дичину цього року?

— Полювання почнеться 
тридцятого серпня о шостій 
вечора і загалом розраховане 
на вісім виходів. У мислив
ських угіддях загального ко
ристування воно проводити
меться тричі на тиждень — у 
суботу, неділю і середу цілий 
день. На ставах обласного ри
бокомбінату полювання дозво
ляється в суботу увечері та з 
неділю до дванадцятої годи
ни дня.

Норми відстрілу дичини на 
одного мисливня не зазнали 
суттєвих змін. Качок чи лисок 
за день полювання дозволя
ється добути не більше трьох, 
різних куликів і диких голубів 
до п’яти.

— Би сказали про обмежен
ня полювання на ставках ри
бокомбінату. Ця поправка Діє 
вже не перший рік. Чи ви
правдана вона?

— У нашій області, та й в

□

КОМАХИ ПРОТИ КОМАХ
ДИВОСВІТ

Спорт
Матч

переважній більшості інших, 
залишилося мало природних 
водойм, заплав, боліт, де мог
ла б плодитись і жити водо
плавна та болотна дичина. 
Отож птаство перемістилось 
здебільшого на стави, де нині 
інтенсифікується рибне госпо
дарство. 1, незважаючи на це, 
обмеження полювання в цих 
угіддях, на нашу думку, не 
завжди виправдано. Часом 
можна почути, що, мовляв, та
ким чином рибогосподарники 
охороняють фауну, сприяють 
її розмноженню. Однак фак
ти говорять про інше. Широ
кій громадськості відомо, шо 
цього року на дільниці «Кате- 
риничі» Комарнівського риб
госпу з благословіння рибо- 
вода М. П. Мулявко було 
знищено гнізда і потомство 
дичини. Це нагадує відому 
байку про завзятого госпо
даря, який знишшв курей, по- 
заяк ті пили воду з ставка. 
А питання, мабуть, треба роз
глядати в тій плошині, шо з 
голубої ниви слід збирати 
урожай не тільки риби, а й 
дичини. Качки не завдадуть 
такої шкоди господарству, як 
юшкоїди.

— Кілька слів про порядок 
полювання.

— Насамперед про першу 
вимогу. Полювання проводи
тиметься тільки за вілстріль-

ними картками чи путівками, 
які видаються мисливським ор
ганізаціям. Необхідно додер
жувати внутрішнього розпо
рядку, встановленого користу
вачем угіддя.

Забороняється користуватися 
індивідуальними човнами, стрі
ляти можна тільки з дамб. За
їзд власним автотранспортом 
на виробничу територію риб- 
дільниць не дозволяється. Ка
тегорично забороняється ко
ристуватися на ставках ри
бальський спорядженням. Мис
ливці, що займатимуться вило
вом риби, будуть виключені 
із членів товариства і притяга
тимуться до адміністративної 
відповідальності.

Про заборонені місця для 
полювання вже повідомлялося 
в пресі. Забороняється будь- 
яке полювання також у примі
ських зонах навколо Львова в 
радіусі 25 кілометрів, куди 
входять водойми поблизу сіл 
Гамаліївки, Гряди, Страдча, 
Яричева. біля міст обласного 
підпорядкування в радіусі 5 
кілометрів, а також ближче 
одного кілометра від міської 
смуги всіх інших міст облас
ті.

— Щоб ви хотіли побажати 
мисливцям?

— Побажання одне: треба 
суворо дотримувати встанов
леного порядку, не порушувати 
правил користування зброєю, 
щоб мисливські зірниці були 
незатьмареним святом. Ні пу
ху вам, ні пера, як мовлять 
люди нашого неспокійного пле
мені.

РЯДКИ 
З ЛИСТІВ

Береза милує око будь-якої 
пори року, надаючи лісовому 
пейзажу своєрідної мальовни
чості. Сто двадцять видів 
цього дерева нараховують оо- 
таніки-дендролої и. Вік бере
зи недовгий — 100—120 ро
ків. Цю красуню л.су необхід
но берегти, не допускати її 
виручок і пошкоджень.

М. НОВГОРОДСЬКИЙ. 
Вчитель Львівської серед
ньої школи № 73.
У Самбірському районі по

над чотири тисячі сімей виро
щують квіти. Любо поглянути 
на присадибну ділянку меш
канця села Владипіль Іванка. 
Його хата потопає у піонах, 
трояндах, гвоздиках. Добре 
було б, якби усюди так дбали 
поо красу садиб.

С. СТОРОЖ 
Сількор.

Два роки тому в лісі, по
близу міста >іремче Івано- 
Франківської ооласті, я знай
шов маленьку косулю. була 
вона кволою, не піднімалась 
на ноги. Взяли ми її додому, 
підгодували, коли підросла, 
зміцніла, відпустили у ліс. То
рік наші діти знову на цьому 
ж місці побачили кількаденну 
від роду косулю. Тепер вона 
у нас. Напуваємо молоком. 
Як підросте, відпустимо на 
волю. Думаю, що ці малята 
залишились без своїх матерів 
з вини браконьєрів. Мені зда
ється, що до тих, хто нищить 
фауну і флору, треба вживати 
г.цисуворіші покарання.

С. БРЕЗДЕНЬ. 
Пенсіонер.

Птахи приносять велику ко
ристь. Вони знищують шкід
ників сільськогосподарських 
культур, дерев. Приємно й 
послухати їх щебетання — 
відразу настрій піднімається. 
Отож оберігаймо птахів від 
злих людей, створюймо умови 
для їх існування.

В. СОБУЦЬКИЙ. 
Пенсіонер.

Я часто відпочиваю, спо
стерігаю за явищами природи 
у парку, що по вулиці В. Те
решково". І дуже прикро від 
того, що він невпорядкова- 
ний.

Майже всі лави тут полама
ні, в негоду на стежках ка
люжі. До того ж постійно сю
ди заїжджають автомобілі, на 
високих швидкостях туди-сю
ди гасають лихачі-мотоциклі- 
сти. Слід би взяти під охоро
ну молодий парк. Огородити 
його, зробити озерця, алеї, 
прибрати до рук бешкетників.

А. ФЕДОРЕНКО. 
Фенолог.

м. Львів.

БУЛО ЩЕ Й ТАКЕ

ВРЯТОВАНИЙ веприк
Василь Іванович Курудз з 

дитинства закоханий у при
роду. Буваючи у лісі, любив 
прислухатися до стоголосого 
співу пташок, до дзюрчання 
гірських потоків, знав лікар
ські рослини. Мабуть, тому й 
вибрав професію лісника.

Зараз Василь Іванович пра
цює у Сможівському лісництві 
Славського лісгоспзагу у Ско- 
лівському районі. Ось недав
но ввечері повертався він із 
свого обходу додому. Біля се
ла у лісопосадці почув гавкіт 
собаки. Звідти доносилося ви
щання... Поспішив на це мі-

ТЕЧЕ ВОДА.ч*
ГОСТРИЙ
СИГНАЛ

Не каламутна, а чиста, як 
сльоза, тече вода. 1 дивитись 
на цей потічок сумно і боля
че. Тече він з водогінної тру
би, шо дала тріщину. Спочат
ку джерелом піднялась на 
поверхню, а потім похилою 
площиною в р.чку.

Струмок при дорозі. Ходять 
біля нього люди, кожен по- 
своєму коментує це марно
тратство. Сумно багатьом. 
Адже чиста питна вода — 
скарб природи. А тут сільська 
річка Сокільничанкз попов
нюється без потреби водою з 
труби, що йде від Малечко- 
вицької водогінної станції до 
Львова.

Зупинимось біля потічка з 
олівцем і підрахуємо: щохви
лини львів'яни недоодержують 
12 літрів води, 720 — за годи
ну. А за добу? Понад 17 ти
сяч літрів! А за місяць, а за 
шість «текучих» місяців? Це—

сце. На галявині, зіщулив
шись, тремтіло смугасте поро
ся. Собаки добряче пошарпа
ли його. Лісник взяв веприка 
на руки і приніс додому. З 
дружиною Ольгою Михайлів
ною виходили лісового меш
канця. Привчили брати їжу. 
Кабанчик одужав. Тепер бі
гає довкола Курудзевого дво- 
РУ-

В. І. Курудз вже не раз 
ставав у пригоді лісовим меш
канцям, що живуть у наших 
мальовничих Карпатах.

В. ДЕМ’ЯНОВИЧ. 
Сількор.

Комахи — одне з див
них явищ природи. В 
СРСР їх є понад 95 ти
сяч видів. Більшість — 
наземні форми, багато 
живе в землі, деякі в 
прісних водах, о-кремі 
— в морях. Серед ко
мах с корисні: запилю
вачі рослин, винищува
чі шкідників сільсько
господарських і лісових 
рослин. Деяікі речовини, 
що їх виробляють кома
хи, людина використо
вує як продукти або си
ровину, наприклад, мед, 
віск, шовк. Але є бага
то комах — шкідників 
сільськогосподарсь к и х 
культур і лісових наса
джень, зерна, харчових 
продуктів, переносників 
збудників хвороб і па
разитів.

Поняття шкідливості і 
корисності комах в при
роді відносні. Всі вони 
беруть участь в круго
вороті речовин і є не
обхідною ланкою в при
роді.

Якщо б комахи рап
том зникли з нашої пла
нети, то це призвело б 
до катастрофи, — заги
нуло б багато квіткових 
рослин, інші перестали 
б давати плоди і насін
ня, не стало б багатьох 
промислових тварин, 
птахів...

Тим, хто часто буває у 
саду, лісі, мабуть, не 
раз доводилось бачити 
золотоочку звичайну — 
комаху світло-зеленого 
кольору. Тї личинки жив
ляться попелицями, щи
тівками та кліщами. Во

ни дуже ненажерливі і 
за період розвитку з'ї
дають до 320 попелиць 
та більш як 1000 клі
щів, охоче живляться 
яйцями різних комах.

В лісах, садах можна 
зустріти великих жуків
— красотілів, які мають 
яскраве синьо-зелене з 
металевим блиском за
барвлення. Вони добре 
переміщуються по де
ревах, де полюють на 
свою улюблену здобич
— гусінь. Літній раціон 
красотіла складає 200— 
300 гусениць непарного 
шовкопряда.

До хижаків належать 
і всім відомі сонечка. 
Серед поширених на 
Україні видів найбільш 
відоме сонечко семи- 
крапкове. Жуки і личин
ки знищують попелиць, 
білокрилок, кліщів на 
овочевих, зернових і 
технічних культурах, а 
також на деревах.

А яких комах на зем
лі найбільше? Здавалось 
би, комарів. Дійсно, 
скільки їх літас вечора
ми! Але не комарі най
мися енніші, а мураш
ки. Більшість їх — та
кож хижаки. Підрахова
но, що за літо жителі 
одного мурашника ру
дої лісової мурашки 
знищують близько міль
йона різних комах.

Численні також кома- 
хи-паразити. Особливо 
багато паразитичних
форм серед двокрилих 
та перетинчастокрилих 
комах. Це, наприклад,

□
паразитичні мухи-тахіни.

Із перетинчастокрилих 
треба відзначити їздців, 
їх самки наздоганяють 
свою жертву і «наді
ляють» своїм яйцем. Із 
нього з'являється личин
ка, яка паразитує на 
жертві і зумовлює її за
гибель. За спосіб від- 
кладки яєць ці комахи 
дістали свою назву. Це 
корисні комахи, які зни
щують багато різнома
нітних шкідників сіль
ськогосподарських та 
лісових культур.

Велика армія парази
тичних та хижих комах 
тримає під своїм конт
ролем різноманітний 
світ шкідливих комах. 
Ні птахи, ні звірі не 
знищують стільки комах, 
скільки самі комахи-па- 
разити та комахи-хижа- 
ки.

Таке поширення хижо
го і паразитичного спо
собу їх життя взято за 
основу для біологічно
го методу боротьби з 
шкідниками.

Вчені розробили різні 
способи: механічний,
агротехнічний, хімічний. 
Якщо взяти хімічний 
метод боротьби, то вва
жається, що досить об
робити поле, дерева 
препаратами, щоб кома- 
хи-шкідники загинули. 
Так, і звичайно буває, 
але далеко не всі вони 
«сприйнятливі» до отру

□

ти. Проходить час, і у 
комах проявляється іму
нітет до тої або іншої 
хімічної речовини.

...Над полем летить 
літак. Слідом за ним 
стелиться шлейф отру
тохімікатів. Не раз ми 
бачили цей процес зни
щення шкідників сіль
ськогосподарських і лі
сових культур. А що 
виявляється потім?

Ентомологи не раз 
констатували: хімічні
речовини, з допомогою 
яких борються проти 
шкідників, отруюють 
грунт, рослини і про
никають з продуктами 
сільського господарства 
в організм людини, по
ступово нагромаджують
ся і можуть спричинити 
серйозне захворювання. 
Крім того, хімічні речо
вини, вбиваючи кома
ху-шкідник а, одночасно 
знищують і його воро
гів, в результаті чого 
порушується природна 
рівновага численності 
паразита і хазяїна. Че
рез те найбільш пер
спективним способом 
боротьби з шкідливими 
комахами є біологічний 
метод. Він не простий. 
Багато труднощів ле
жить на шляху вчених, 
що розробляють цей 
метод. Прийде час, ко
ли людина навчиться ке
рувати комахами, і тоді 
застосування одних про
ти інших стане найбільш 
звичайним і ефектив
ним методом боротьби 
з шкідниками.

Кожному з нас тре
ба всесторонньо обері
гати комах. Саме слово 
«охорона» не треба ро
зуміти примітивно, тоб
то не лише не знищува
ти їх. Треба зберігати 
їхні місця перебування, 
охороняти рослини, на 
яких живляться корисні 
комахи.

Вже зараз є багато їх 
видів, які зникають внас
лідок зменшення лісів у 
зв'язку з господарським 
освоєнням нових тери
торій, застосуванням от
рутохімікатів без враху
вання їх негативної дії 
на корисну фауну.

Рідкісні комахи зане
сені до «Червоної кни
ги Української РСР». На 
нашій території їх 9 
видів: парусник-аполон,
парусник поліксена, ву
сач альпійський, браж
ник — мертва голова, 
бражник - прозерпіна, 
бражник - джмелевидка, 
шовкопряд кульбабо
вий, сатурнія велика, са
турнія мала.

Комахи — важливі 
компоненти тваринного 
світу, і вони потребують 
охорони, я>к цього вима
гає Закон СРСР про охо
рону і використання 
тваринного світу, прий
нятий недавно Верхов
ною Радою СРСР.

Я. ХАРАМБУРА.
Молодший науковим 
співробітник Львів
ського державного 
природознавчого му
зею АН УРСР, канди
дат біологічних наук.

у Будапешті
На думку переважної біль

шості фахівців, цей матч удав
ся. І не тільки тому, що збір
на СРСР перемогла у Будапеш
ті національну команду Угор
щини з крупним рахунком — 
4:1. Вдалою була сама гра. 
Досить було тренерам включи
ти до складу кількох гравців 
(маються на увазі насамперед 
київські динамівці О. Блохін і 
Л. Буряк), як збірна почала 
діяти високопродуктивно, ви
нахідливо, появилась та удар
на сила, яка спроможна вирі
шити долю матчу, чого так 
очевидно бракувало в іграх 
на Олімпіаді. Саме Блохін піс
ля блискучого пасу тбілісця 
Чивадзе зрівняв у першому 
таймі рахунок (господарі до
бились успіху вже на 3-й хви
лині). До перерви Сулаквелі- 
дзе вивів наших футболістів 
уперед.

У другому таймі угорці бу
ли не раз близькими до того, 
щоб послати м'яч у сітку во
ріт гостей, але успішно зіграв 
воротар Дасаєв, захисники Хі- 
діятуллін і Чивадзе. У відпо
відь наші спортсмени провели 
кілька швидкісних атак, дві з 
яких завершились голами (Бу
ряк і Родюнов).

Безперечно, не можна роби
ти далекосяжних висновків, 
адже гра була товариською, 
але збірна країни виглядала 
більш перспективною, ніж мі
сяць тому. Приємне враження 
залишив Блохін, який діяв, як 
у добрі старі часи. Це дуже 
важливо з огляду на ігри пер
шості світу та й для боротьби 
київського «Динамо» за золоті 
медалі у союзному чемпіонаті.

ФАХІВЕЦЬ ПО ХОЛОДИЛЬНИКАХ
УСМІШКА

Ці екзотичні птахи сфотографовані не у південних 
теплолагідних краях, а у нас, на Львівщині. на 
угіддях Науково - дослідного інституту землеробст
ва і тваринництва західних районів УРСР в селі 
Оброшиному.

На фото (зліва направо): вінценосний журавель; 
австралійські чорні лебеді; білий лебідь.

Фото Л. Ласенко.

ціле озеро об’ємом близько 
80 тисяч кубічних метрів.

Дізнавшись про це, житель 
Львова, у якого в квартирі з 
крана не завжди тече, дума
ється, «добрим словом» згадає 
тих, хто повинен вчасно по
лагодити трубу, зокрема то
варишів з відділу водопоста
чання Львівського виробничого 
управління водопровідно-кана
лізаційного господарства.

Щодо нас, сокільничан, то 
ми в міру своїх сил і можли
востей намагались зупинити 
цей стихійний потічок питної 
води. Ще в другій половині 
січня я особисто сповістив у 
відділ, який відповідає за ава

Лісові дари. Фото В. Дубаса.

рійну втрату води, і потім ще 
не раз телефонував туди. Але 
ніякої реакції. Якось голова 
Сокільницької сільської Ради 
народних депутатів В. П. Ро
ман особисто говорила з 
людьми, шо були у селі з ава
рійною машиною, про потічок 
при дорозі. Та дарма.

Знову ж з Львівського ви
робничого/- управління водо
провідно-каналізаційного гос
подарства, так би мовити, ні 
звуку, ні діла. Кажуть: «Крап
лина води камінь довбає». Ма
ленький струмок, що біля до
роги, зробив свою роботу — 
вирив навіть каньйон, небез
печний для пішоходів.

Тече вода... Не каламутна, а 
питна, чиста, як сльоза, й досі,

Ю. ГОЛОВАТИЙ.
Член корпункту «Вільної 
України» в Пустомитівсько- 
му районі.

НАМ ВІДПОВІДАЮТЬ
ЗО липня цього року у 

«Вільній Україні» було надру- 
новано матеріал «Як позбави
ли птахів потомства, або роз
бій в Катериничах* про факт 
вандалізму у ставленні до при
роди. За розпорядженням ри
бовода М. П. Мулявко було 
знищено близько 400 гнізд 
птахів, а заодно і їх яйця та 
пташенята на ставку дільниці 
«Катериничі» рибгоспу «Ко
марне». Про цю руйнівну ак
цію розповідалося також у ра
діожурналі обласного радіо 
«Природа і людина» та в од
нойменному вікні сатири у 
Львові на розі вулиць Бехте
рева та Івана Франна.

Як повідомив начальник об
ласної інспекції Державного 
номітету Української РСР по 
охороні природи М. Ф. Бон
даренко, М. П. Мулявко ош
трафована на ЗО карбованців.

Надійшла відповідь і в;д 
прокурора Городоцьного райо
ну Г. І. Безушка. Він спові
стив. що перевіркою фактів 
займалось слідче управління 
обласної прокуратури. Про її 
результати повідомимо пізні
ше.

Володимир Гнатович, моло
дий науковець, захопився ро
мантикою риболовецького
спорту (дружина не запере
чувала — все ж таки краще, 
ніж у доміно грати). Накупив 
рибальського знаряддя, навіть 
легку екіпіровку придбав і 
яочав освоювати «науку» під 
керівництвом досвідчених ама
торів.

Перший вихід був невда
лим, але відпочив добре. На 
станції, повертаючись додому, 
зустрів сухенького дідуся-рн- 
балку.

— Де це ви таких гарних 
сисунців наловили?

— Та у воді, онучку,
— А де саме?
— Та коли вони сподоба

лись, то я за леску віддам 
усіх.

— А все ж таки назвіть 
місцевість.

— На Щирці.
— Біля якого села?
— Пам'ять слабка, забуваю, 

— хитрує дідусь, — здається, 
Сокол івка.

■' — А там де?
— Та чого ти причепився, 

як шевська смола? Прямо з 
берега.

Науковець зрозумів, що ні
чого не доб ється.

— А на яку наживку, діду
сю?

— На опариша.
Дав старому десяток мет

рів лески, а той йому п'ять 
добрих окунів. Додому при
їхав з рибою. А наступного 
дня подався Володимир Гна
тович на Центральний базар 
(там є закуток рибальський)

□
за наживкою. Яких тільки не 
вигадує принад людський ро
зум, щоб задовольнити прим
хливі смаки риби! Вершиною, 
зрозуміло, завжди була сім’
янка чи соняшникова макуха. 
А інше: хліб, карто-пля, ман
ка, кукурудза, горох, мамали
га, губна помада — все в різ
них комбінаціях, пропорціях. 
З наживок: хробачки, випов
зки, короїди, ручейник, маль
ки, мухи, мотиль, опариш. Про 
всі хитрощі було у нашого 
рибалки поняття з хлоп'ячих 
років, а про опариша взагалі 
не мав уявлення. Якісь рух
ливі білі черв'ячки, що на них 
так шалено бере плотвиця. 
Взяв три коробочки. Розпитав, 
як їх наживляти і зберігати. 
Порадили: в залізну коробку 
з дірчастою кришкою насипа
ти манки, покласти їх туди і 
засунути на нижню поличку в 
холодильник. І будуть вони 
жити, доки не окуклиться.

У вихідний виїхали на ри
боловлю, але щастя не зазна
ли. Хробачків і принаду Во
лодимир Гнатович викинув 
рибці, а опариша привіз до
дому. Засипав його ще більше 
манкою, але покласти у холо
дильник щось перешкодило. 
Зробив це лише через днів 
п’ять. Минув час. Якось дру
жина за снідаїнком каже:

— Володю, щось сталося з 
нашим холодильником. Може, 
майстра викликати^ чи сам 
подивишся, освіту ж вищу 
маєш.

Після сніданку господар 
відкрив дверцята холодильни
ка, прислухався. Справді — 
щось дзижчить внизу.

— Саию, мені зараз ніколи, 
після роботи розберусь.

Через день відкрив холо
дильник, а звідти різноголосе 
дзижчання. Ненароком штов
хнув коробку з опаришем — 
дзижчання посилилось. Тільки 
відхилив кришку, як звідти 
рвонув рій мух. Що тут поча
лося! Довелось на роботу не 
йти, ганчіркою і газетами ви
ганяв виводок на балкон.

Прийшла дружина.
— Володю, чому це ти сьо

годні раніше повернувся з ро
боти?

— Ремонтував холодильник.
— Молодець!
Вона відкрила холодильник 

і прислухалася.
— Таки справді молодець! 

Дарма що філолог. А звідкіль 
оце в кухні з’явились великі 
зелені мухи?

— Певно... з балкону зале
тіли.

Вийшла на балкон, а вони 
обсіли геть усю стіну.

— Звідкіль вони, Володю, 
що за нашестя?

— Та я й сам дивуюся, Са
ню.

Схопив віник і почав ним 
бити і розганяти мух, заміта
ючи свій рибальський гріх.

Минув час, на рибалку їз
див, іноді повертався навіть 
із здобиччю, але тільки восе
ни признався дружині, який 
він фахівець по холодильни
ках.

М. ТОМЕНКО.

«ЗЕЛЕНА АПТЕКА» КАРПАТ
Нині Карпати щедро обда

рували фармацевтів. Спеціа
лісти по збиранню трав уже 
зібрали понад 500 тонн цілю
щої сировини. набагато біль
ше торішнього.

Гірські ліси і луки — справ-

ж ні кладові медикаментів. Тут 
зустрічається близько 400 ви
дів лікарських рослин.

Зникаючі представники цієї 
флори, занесені до «Червоної 
книги», взяті під особливий 
захист. Більше десяти тисяч

гектарів оголошено заповідни
ми. Тут заборонено сінокосін
ня і випас худоби. Вжито за
ходів для природного віднов
лення плантацій.

(РАТАУ).

Нове ім’я
У Дніпропетровську відбув

ся чемпіонат республіки з 
легкої атлетики. Рекордсмен
кою змагань стала киянка 
Любов Смолка, якій не було 
рівних в бігу на дистанціях 
£00, 1500 і 3000 метрів.

А відкриттям змагань став 
25-річний львів'янин О. Кост- 
риков. Наш земляк уже де
сять років займається легкою 
атлетикою. Під час навчання в 
інституті фізкультури трену
вався у В. Тіпакова, а останній 
рік — у Р. Окупа. На звітних 
змаганнях Костриков у по
трійному стрибку спочатку ви
конав норматив майстра спор
ту (16 метрів 6 сантиметрів), 
а потім показав найкращий ре
зультат дня — 16,41.

Зазначимо, що в чемпіонаті 
не брали участь олімпійці,

В. БОДНАР.

Тепер - 
відбірконий 

турнір
У Вінниці завершився чем

піонат України з волейболу 

серед команд другої ліги. 
Ще до цього завершального 
туру спортсмени львівського 
«Автомобіліста» практично за
безпечили собі перше місце. 
У Вінниці несподіванок не 
сталося. Наші земляки впев
нено випередили всіх конку
рентів і завоювали право ви
ступати у відбірковому турні
рі претендентів на вихід у 
першу лігу. На думку фахів
ців, серед львів'ян найкра
щими були ветерани — М. Де
щиця і Б. Садиров.

Д. СВІТЕНКО.

Черговий тур
Відбулися чергові матчі 

першості країни з футболу 
серед команд першої ліги. 
Сімферопольська «Таврі я»
знову одноосібно очолила тур
нірну таблицю, переконливо 
перегравши у себе вдома 
ставропольське «Динамо» (4:1). 
А от футболістам «.Дніпра», 
яюі з несподівано великим 
рахунком (0:3) поступилися в 
Смоленську «Іскрі», довелося 
потіснитися на другій сходин
ці турнірної таблиці: їх наздо
гнав харківський «Металіст», 
який зіграв внічию в Ярослав
лі з «Шинником». Харків’яни 
в шести матчах набрали оди
надцять очок, забивши при 
цьому 16 м’ячів і пропустив
ши всього 2.

Ось інші результати: «Куз
бас» — «Бустон»—2:0, СКА Хб 
— «Памір» — 1:0, «Крила
Рад» — «Гурія» — 2:2, «Урал
маш» — «Торпедо» — 2:1,
«Жальгіріс» — «Колос» — 2:1, 
«Факел» — «Зоря» — 0:1,
СКА Од — «Спартак» Нл — 
0:0, «Спартак» І-Ф — «Спар
так» Op — 0:1, «Металург»— 
«Ністру» — 2:1.

Редактор
О. КОСОВАЯ

Колектив Львівського ви
робничого об’єднання
«Львівдерев» сумує з при
воду передчасної смерті оз- 
доблювальниці складально- 
оздоблювального цеху об’
єднання. члена КПРС

Світлани Костянтинівни 
КОВАЛЬЧУК

і висловлює співчуття рід
ним та близьким померлої.

Колектив управління дер
жавного страхування Львів
ської області висловлює 
співчуття начальникові ін
спекції' Держстраху Ленін
ського району м. Львова 
Володимирові Івановичу 
Дніпровському з приводу 
смерті його батька

ІВАНА МИХАИЛОВИЧА.


