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Сьогодні ■ системі політичної і економічної освіти розоо- 
чннастьса новий навчальний рік. Він буде проходити в умо
вах дальшого піднесення політичної і виробничої активності 
комуністів, усіх трудящих, викликаної підготовкою до XXVI 
з’їзду КПРС. У трудових колективах Львівщини, як і всісї 
країни, під девізом «Десятій п’ятирічці — ударний фініш, 
XXVI з'їзду КПРС — гідну зустріч!» широко розгорнуто со
ціалістичне змагання за безумовне виконання виробничих 
планів і завдань 1980 року. Успішно крокус по області еста
фета трудової доблесті «Від з’їзду до з'їзду!», яка активізує 
колективи на нові трудові звершення.

Політична і економічна освіта комуністів, широких кіл 
безпартійних активістів сприяє їх політичному гарту, вчить 
вміло поєднувати теорію з практикою, націлює на конкрет
не розв'язання завдань комуністичного будівництва. «Партія 
вважає дуже важливим, — говорив Генеральний секретар 
ЦК КПРС, Голова Президії Верховної Ради СРСР товариш 
Л. І. Брежнєв, — щоб комуністи наполегливо оволодівали 
теорією марксизму-ленінізму, знанням законів суспільного 
розвитку, вміли впевнено орієнтуватись у нових явищах жит
тя, давати їм правильну оцінку і робити правильні практичні 
висновки. Ідейне загартування комуністів є неодмінною умо
вою підвищення боєздатності наших партійних лав».

Виконуючи рішення XXV з’їзду КПРС, постанови Централь
ного Комітету КПРС про дальше посилення ідеологічної, по- 
літико-виховної роботи, поліпшення політичної і економічної 
освіти комуністів і безпартійних активістів, партійні комітети 
і партійні організації Львівської області постійно дбають про 
вдосконалення форм і методів пропагандистської роботи, 
про піднесення ефективності діяльності теоретичних семіна
рів, шкіл основ марксизму-ленінізму, початкових політшкіл.

Цього навчального року в системі партійної та економічної 
освіти, а також комсомольського політнавчання в області 
буде навчатися 700 тисяч слухачів. Заняття вестимуться 23 
тисячами пропагандистів — партійних, радянських, профспіл
кових, комсомольських працівників, вчених, спеціалістів на
родного господарства, які мають відповідну теоретичну і 
практичну підготовку.

В усіх ланках марксистсько-ленінської освіти перше занят* 
тя розпочинається з теми «Ленінська Комуністична партія — 
розум, честь і совість нашої епохи», під час якого перед 
слухачами в усій величі постане титанічна діяльність нашої 
партії в період розвинутого соціалізму, її керівна роль в 
процесі будівництва комунізму. Одним з найважливіших на
прямів діяльності КПРС на сучасному етапі є дальше підви
щення матеріального добробуту і культурного рівня радян
ських людей, наполеглива і цілеспрямована діяльність за 
розрядку міжнародної напруженості, за мир, за соціальний 
прогрес.

Бійці ідеологічного фронту покликані приділяти ще більше 
уваги ефективній пропаганді марксистсько-ленінської теорії, 
постійно підносити ідейний і методичний рівень занять в се
мінарах та попітшколах, вчити слухачів вміти поєднувати тео
рію з практикою партійної і державної роботи, з розв'я
занням конкретних завдань комуністичного будівництва.

Помітний вплив на дальше посилення комуністичного вихо
вання трудящих, поліпшення ідейно-виховної роботи в колек
тивах трудящих справить, безумовно, зустріч членів бюро 
Львівського обкому Компартії України з пропагандистами об
ласті, яка нещодавно відбулась у Львові.

Пропагандисти Львівщини, усвідомлюючи важливість зав
дань, поставлених перед партією і народом листопадовим 
(1979 р.) та червневим (1980 р.) Пленумами ЦК КПРС, висту
пили з ініціативою провести в листопаді цього року додатко
во практичне заняття на тему «Твоє соціалістичне зобов'я
зання, і як ти його виконуєш». Це заняття буде проведене у 
всіх формах системи попітичної, економічної освіти, масових 
форм пропаганди. Воно повинно характеризуватися поглиб
леним аналізом ходу виконання колективом, кожним його 
членом соціалістичних зобов'язань на честь XXV! з’їзду 
КПРС.

Пропагандисти Львівської області нагромадили великий 
досвід ідейно-виховної роботи. Включившись у патріотичний 
рух «Пропагандист — п’ятирічці», вони постійно допомагають 
трудящим глибше усвідомлювати завдання, які стоять перед 
трудовими колективами, вчать їх вимогливо ставитись до ре
зультатів своєї праці зокрема і колективу в цілому. За ро
ки десятої п'ятирічки, як відзначалось на зустрічі членів бю
ро Львівського обкому Компартії України з ідеологічним 
активом області, за допомогою пропагандистів системи полі
тичної і економічної освіти області слухачі обгрунтували 
41 тисячу зустрічних планів, 1 мільйон 9С0 тисяч індивідуаль
них і колективних соціалістичних зобов’язань, 430 тисяч осо
бистих рахунків по підвищенню ефективності і поліпшенню 
якості праці, внесли понад 3S тисяч раціоналізаторських 
пропозицій. Це — приклад активного втручання в життя, 
прояв дальшого зміцнення зв'язку марксистсько-ленінського 
навчання з життям, з розв'язанням конкретних завдань де
сятої п'ятирічки.

Міськком, райкоми партії, первинні партійні організації об
ласті приділяють велику увагу роботі пропагандистів, постій
но подають їм допомогу в організації навчання, підвищенні 
їх професійної майстерності. Широко пройшов в області, 
зокрема, День пропагандиста. Він відбувся напередодні но
вого навчального року в системі політичної та економічної 
освіти й був націлений на дальше піднесення рівня ідеоло
гічної, політико-виховної роботи в колективах трудящих. За 
активну участь в комуністичному вихованні трудящих, про
паганді марксистсько-ленінського вчення, соціалістичного 
способу життя 28 кращих пропагандистів області було наго
роджено грамотами Львівського обкому Компартії України, 
а 28 занесено на Дошку пошани. Більше двох тисяч пропа
гандистів нагороджено грамотами міськкомів, райкомів пар
тії, первинних партійних організацій, бібліотечками політич
ної літератури, пам’ятними подарунками. У складі пропаган
дистських поїздів ідеологічний актив області здійснив ряд 
поїздок по ленінських місцях, містах-героях нашої країни, в 
братні союзні республіки.

За своєю суттю, характером, спрямованістю методи полі
тичного навчання обумовлюються завданнями і змістом ідео
логічної роботи партійних організацій і сприяють вихованню 
радянських людей політично свідомими патріотами Батьків
щини, інтернаціоналістами, ідейно переконаними, активними 
бійцями за комунізм. Тому марксистсько-ленінська освіта 
комуністів і безпартійних активістів є однією з найважливі
ших ділянок ідейно-політичної роботи партії. Завдання по
лягає в тому, щоб і надалі поліпшувати постановку цієї спра
ви. тісніше поєднувати політичне навчання з конкретними 
завданнями комуністичного будівництва, ще активніше розви
вати політичну і трудову активність мас, запалювати їх на 
нові звершення на честь XXVI з'їзду КПРС.

В АВАНГАРДІ 
ЗМАГАННЯ

можні змагання за серпень 
— фрезерувальниця М. М. 
Стасик, токарі В. М. Калаку- 
няк, П. II. Болюк та І. І. Кос, 
штампувальниця А. Гі. Курен- 
да та інші. Усі вони система
тично виконують свої змінні 
завдання на 115—1'20 процен
тів.

(Наш кор.).

бійці ідеологічного фронту
Серед кращих пропагандистів області вчи

тель Жидачівської середньої школи М> 2 
Б. І. Пасічник, вчителька Нижньсснньоеиднен- 
сько? восьмирічної школи Г. О. Пенар, за
ступник головного бухгалтера виробничого 
об’єднання «Львівхімсільгоспмаш» В. В. Зор-

иинов. інженер Львівського центру науново- 
технічнеї Інформації Я. І. Мирошниченко, 
вчитель Скелівської середньої шноли Старо, 
самбірськога району М. П. Зеленко (зліва на
праної.

Фото 5. Саквукв.

Радянсько-індійські переговори
ЗО вересня в Кремлі відбу

лись переговори Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради СРСР 
Л_ І. Брежнєва, члена Полит
бюро ЦК КПРС, першого за
ступника Голови Ради Мініст
рів СРСР М. О. Тихонова, за
ступника Голови Ради Мініст
рів СРСР І. В. Архипова, пер
шого заступника міністра за
кордонних справ СРСР В. Ф. 
Мальцева з Президентом Рес
публіки Індії Н. С. Редді.

Під час переговорів, які про
ходили в атмосфері дружби і 
взаєморозуміння, відбувся об
мін думками в основних пи
таннях радянсько-індійських 
відносин, що грунтуються на 
міцному фундаменті Договору 
1971 року про мир. дружбу і 
співробітництво між СРСР і 
Республікою Індією.

П.ри обговоренні актуальних 
міжнародних проблем особли-

ву увагу було приділено пи
танням зміцнення миру і між
народної безпеки, боротьби 
проти імперіалізму, колоніаліз
му і расизму. Радянський 
Союз, заявив Л. І. Брежнєв, 
послідовно і наполегливо до
кладає зусиль, шоб зберегти 
розрядку напруженості і на
дати їй нового дихання, за
безпечити реальний поворот 
від голки озброєнь до роз
зброєння, добитися справедли
вого політичного врегулювання 
конфліктних ситуацій.

Було докладно розглянуто 
становище в Азії, де активіза
ція діяльності агресивних сил. 
які дедалі більше виступають 
заодно, сприяє посиленню не
безпечної напруженості. Л. І. 
Брежнєв підкреслив, шо імпе
ріалістичне втручання v спра
ви народів надає особливо 
руйнівного і тяжкого характе
ру конфліктам між країнами

цього регіону, які гракхть на 
руку імперіалізмові та його, 
пособникам, підривають спра
ву миру в Азії і у світі в ці
лому.

Президент Республіки Індії 
Н. С. Редді охарактеризував 
традиційну дружбу між Ітт- 
діею і СРСР як зразок плодо
творного, взаемозбагачуючого 
співробітництва, яке відпові
дає як корінним інтересам- ін
дійського і радянського наро
дів. так і інтересам загально
го миру.

Сторони з задоволенням 
відзначили, шо обмін візмтами 
радянських і індійських керів
ників, особисті контакти між 
ними стали невід’ємною час
тиною традиційно друж-ніх 
двосторонніх відносин, вносять 
вагомий вклад у зміцнення і 
розширення радянськочіндій- 
ського співробітництва.

(TAPQ.

У ДРУЖНІЙ ОБСТАНОВЦІ
Президія Верх-озної Рал*  

СРСР і Уряд СРСР ЗО верес
ня дали у Великому Кремлів
ському палаці обід на честь 
Президента Республіки Іядії 
Н. С. Редді.

З радянської стороне яа 
обіді були Л. І. Брежнєв, 
А. А Громимо, М. О. Тихо-нов, 
II, II. Дем-іче». заступники

Голів Президії Верхоїв-ної Ра
ди СРСР і Ради .Міністрів 
СРСР, міністри СРСР, голови 
державних комітетів СРСР, 
інші офіційні особи.

Генеральний секретар ЦК 
КПРС, Голова Президії Вер
ховної Ради СРСР Л. І. 
Брежнєв виступив на обіді з 
промовою.

Промова Л. /. БРЕЖНЄВА
Пістонний пане Президент, 
дами і панове, 
товар mill І
Сьогодні ми вітаємо гостя 

з дружньої країни — Прези
дента Республіки Індії, ша
новного пана Редді.

Ваш візит, пане Президент, 
знову підтверджує прагнення 
наших країн і далі розвивати 
й зміцнювати дружні радян
сько-індійські зв’язки- У пов
ній відповідності з Договором 
1971 року ці зв'язки з кож
ним роком стають масіитабні- 
шим-н, набувають все більш 
багатогранного характеру, 
все виразніше виступають як 
вагомий фактор у боротьбі 
проти загрози війни, за зміц
нення миру в Азії і в усьому 
світі.

Міжнародна обстановка, в 
тс.'.іу числі й на Азіатському 
континенті. в наші дні не- 
Іфоста. Причини її загострен
ня зрозуміти неважко. До
сить поставити кілька питань.

Хто напав яа В'єтнам, зни
щував його мирні міста й се
ла? Хто заохочував цю агре
сію? Хто досі не дає спокою 
Кампучії, народ якої хоче од
ного — спокійно будувати но
ве життя? Хто оргаїнівовує і 
спрямовує афганську контр
революцію, підбурює Паки
стан проти його сусідів? Чиї 
авіаносці і спеціальні підрозді
ли постійно висять як дамо- 
кл і в меч над незалежними 
державами басейну Персид
ської затоки і Червоного мо
ря? Хто створює все нові вій-

ськоьі бази в басейні Індій
ського океану, в країнах 
Близького, Середнього Сходу 
і Африки?

Відповідь на ці питання яс
но показує, звідки виходиш» 
небезпечна напруженість у 
сьогоднішньому світі.

Тільки що світ став свід
ком воєнного конфлікту між 
Іраном і Іраком — двома су
сідніми, дружніми Радянсько
му Союзові країнами.

Навряд чи можна зважати, 
що просто трагічне непорозу
міння зштовхнуло один з од
ним два народи в складні для 
них часи. Ні, на цьому кон
флікті дехто явно намагаєть
ся погріти руки.

Ви спитаєте — хто? Та ті»; 
кого не влаштовує згуртова
ність антиімперіалістичних сил 
на Близькому і Середньому 
Сході. Ті, хто хоче встанови
ти свій контроль над близько
східною і середньосхідиою 
нафтою, хто мріє знову пере
творити Іран у військову базу 
і жандармський пост імперіа
лізму.

Ні Ірак, ні Іран нічого не 
виграють від взаємних руйму- 
ва-нь, пролиття крові, підриву

(Закінчення на 3 crop.).

---------------------------------------------------------------------------- До єдиного полі тдн я----------------------------------------------------------------------— 

ВІД З’ЇЗДУ ДО З’ЇЗДУ-ЛЕНІНСЬКИМ шляхом
Д. А. ЯРЕМЧУК,

секретар Львівського обкому Компартії України

Львівщина у десятій іі‘яіирічці

■ •ОМУНІСТИ, всі радян- 
ські люди з великим 

піднесенням ідуть назу
стріч XXVI з'їздові ленін
ської партії — випробувано
го авангарду радянського на
роду, натхненника й органі
затора наших перемог. Вони 
готуються зустріти з'їзд 
рідної партії новими трудо
вими успіхами. Ударною 
працею, широким розма
хом соціалістичного змаган
ня робітничий клас, кол
госпне селянство та інтелі
генція виражають свою без- 
завітну відданість справі 
комунізму, міцну, непоруш
ну єдність з партією Лені
на.

«Дуже добре, — відзна
чав Л. І. Брежнєв, — що 
підготовка до чергового 
XXVI з’їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу 
вже стала справою не тіль
ки комуністів, а й усього 
нашого народу».

Готуючись до наступного 
з'їзду, комуністи, всі ра
дянські люди підводять під
сумки роботи по виконанню 
рішень XXV з’їзду КПРС, 
зосереджують свої сили на 
вирішальних ділянках госпо
дарського і культурного бу
дівництва.

Наш народ має право пи
шатися своїми успіхами. Під 
керівництвом партії кому
ністів він створив могутній 
економічний та оборонний 
потенціал, сучасну науку 1 
культуру, що відкриває 
сприятливі можливості для 
розв язання дедалі нових і 
більш складних завдань ко
муністичного будівництва. 
Створюється матеріально- 
технічна база комунізму, 
вдосконалюються суспільні 
відносини, підвищується 
матеріальний 1 духовний рі
вень життя народу, розши
рюється 1 поглиблюється со
ціалістична демократія.

Правильність курсу КПРС, 
визначеного XXIV 1 XXV 
з їадами. підтверджена прак 
тикою. Цей курс приніс Ра
дянській країні позитивні 
результати як у внутрішній, 
так і зовнішній політиці.

Як і раніше, в центрі ува
ги партії — питання еконо
мічного і соціального роз
витку радянського суспіль
ства. Стрижнем економічної 
стратегії є поворот усієї 
нашої економіки в бік інтен
сивного розвитку, підвищен
ня ефективності і якості, 
наголосу на кінцевих ре
зультатах господарської 
діяльності. Цей поворот по
зитивно позначився на на
слідках господарського роз
витку як країни в цілому, 
так і кожної республіки, 
області зокрема.

У радянських людей є чу
дова традиція — зустрічати 
кожний партійний з’їзд удар
ною трудовою вахтою, нови
ми здобутками у праці.

ГГ РУДЯЩ1 Радянської 
-*• Львівщини, розгорнув

ши соціалістичне змагання 
на честь І 10 ї річниці з дня 
народження В. І. Леніна 1 
за гідну зустріч XXVI з’їз-

ду КПРС, добилися нов (їх 
успіхів в економічному і do- 
ціа.іьному розвитку області.

Підводячи попередні під
сумки роботи в десятій п'я
тирічці, ми з задоволенням 
відзначаємо, що в цілому 
промисловість області ус
пішно виконує річні дер
жавні плани. За чотири з 
половиною роки п ятирічки 
реалізовано надпланової 
продукції на суму 284 міль
йони карбованців. Випере
джуючими темпами продов
жують розвиватися саме ті 
галузі, які визначають тех
нічний прогрес у народному 
господарстві, в тому числі 
машинобудування і метало
обробка. Обсяг виробництва 
цієї галузі зріс в 1,5 раза. 
Добрих наслідків у праці 
досягнуто в цьому році. За 
вісім місяців 1980 року 
план реалізації промислової 
продукції перевиконано на 
29 мільйонів карбованців. 
Обсяг промислового вироб
ництва і обсяг реалізації 
продукції зросли в порів
нянні з відповідним періо
дом минулого року на 5,8 
процента. Вище середнього 
рівня по області за січень—

серпеяь цього року зросла 
продукція паливної промис
ловості — на 18.7 процен
та, машинобудування і. ме
талообробки — на 8,9 про
цента. електроенергетики — 
на 6 процентів. За рахунок 
росту продуктивності праці 
одержано 53,4 процента 
виробів від загального при
росту промислової продук
ції.

Про виконання п’ятиріч
них планів на 1 вересня 
цього року вже рапортувало 
ЗО підприємств і організа
цій, 3200 структурних під
розділів (цехів, ферм, ла
нок, змін, відділень, діль
ниць, бригад), понад 51 ти
сяча передовиків виробни 
цтва.

За високі показники в со
ціалістичному змаганні
п'ятий рік підряд область 
нагороджується перехідним 
Червоним прапором ЦК 
КІ1РС, Ради Міністрів
СРСР. ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ.

За останні роки в області 
народився і набув поширен
ня ряд цінних ініціатив, у 
тому числі досвід роботи пе
редових колективів облас
ті по підвищенню якості 
продукції, схвалений ЦК 
КПРС, досвід роботи по 
збільшенню випуску і поліп
шенню якості товарів на
родного споживання, схва
лений Центральним Коміте
том Компартії України, до
свід створення міжгалузевих 
науково-виробничих ком
плексів, позитивно оцінений 
ЦК Компартії України та 
президією Академії наук 
СРСР.

Відчутних результатів до

сягнуто промисловістю об
ласті по- підвищенню якості 
продукції. За роки десятої 
п'ятирічки питома вага 
продукції з державним Зна
ком якості збільшилася з 
8,7 до 26,8 процента. Ви
рішальну роль в цьому 
відіграло широке розпов
сюдження комплексної си
стеми управління якістю 
продукції — сьогодні вона 
функціонує більш як на 200 
підприємствах.

В області здійснюється 
широка програма капіталь
ного будівництва.. За роки 
десятої п'ятирічки побудо
вано і введено в дію ряд 
нових великих виробничих 
об'єктів, найважливішими з 
яких є шахта № 10 «Вели- 
комостівська», Червоноград- 
ська центральна збагачу
вальна фабрика, Радехів- 
ський цукровий завод, Роз- 
вадівський завод силікатної 
цегли, ряд важливих об'єк
тів по видобутку, транспор
ту сірки і виробництву сір
чаної кислоти; введено но
ві потужності на львівських

заводах (автобусному, кера 
мінному, біофізприладів), ви
робничих об’єднаннях «Авто
навантажувач». «П-рикар- 
патпромарматуре» 1 «Кон
вейєр»), на домобудів
ному комбінаті, Стрийсько- 
му заводі ковальсько-пресо
вого обладнання, Червоно- 
градському заводі залізобе
тонних виробів і Роздоль- 
ському комбінаті будмате
ріалів.

Побудовано 1 розширено 
Миколаївську, Яворівську, 
Доброгостівську птахофаб
рики, ряд інших об'єктів 
сільськогосподарського при
значення.

Перевиконано планові зав
дання п'ятирічки по введен
ню в дію загальноосвітніх 
шкіл, дитячих дошкільних 
установ, лікарень, професій
но-технічних училищ.

Виконуються завдання І 
по введенню в дію житло
вих будинків як за рахунок 
державних капіталовкла
день, так І по всіх інших 
джерелах фінансування. 
Можна сподіватися, що п'я
тирічне завдання по введен
ню в експлуатацію цих со
ціально важливих об'єктів 
буде успішно виконано.

Послідовно здійснюється 
курс партії на розвиток 
сільського господарства. 
Увага партійних, радян
ських. господарських орга
нів області спрямовується 
на дальше зміцнення мате
ріально-технічної бази сіль
ського господарства, зміц
нення провідних ділянок ви
робництва більш кваліфіко
ваними кадрами, поглиблен
ня спеціалізації і концен
трації виробництва, впрова
дження досягнень науки і

передового досвіду, поліп
шення селекційно-племінної 
справи, підвищення культу
ри землеробства і тварин
ництва, зростання добробу
ту сільських трудівників.

За чртири роки п’ятирічки 
середньорічні капіталовкла
дення в сільське господар
ство по всіх джерелах фі
нансування збільшились 
проти рівня дев’ятої п'яти
річки на 18 процентів. Ос
новні виробничі фонди сіль
ськогосподарського призна
чення перевершили мільярд 
карбованців. Енергоозброє
ність праці одного колгосп
ника зросла проти 1970 ро
ку в два з половиною рази. 
Площі осушених земель за 
десятиріччя подвоїлись і 
складають 31 процент всіх 
сільськогосподарських угідь. 
В середньому за роки деся
тої п'ятирічки на гектар по
сівних площ внесено міне
ральних добрив на 20 про
центів більше (в діючій ре
човині), ніж в дев ятій п'я
тирічці.

Все більшого поширення

набувають передові методи 
сільськогосподарського ви
робництва. Потоково-цехова 
система виробництва молока, 
яка також одержала схва
лення в ЦК КПРС, охо
пила тепер 55 процентів 
молочнотоварних ферм. Це 
дозволило значно підвищити 
кількісні і якісні показники 
молочного скотарства і пере
творити його із збиткового в 
рентабельне. Одночасно ви
рішується цим ряд важли
вих соціальних проблем: 
підвищується культура пра
ці, упорядковується робочий 
день, молодь з більшим ба
жанням йде працювати на 
ферми.

Заслуговує уваги перспек
тивний досвід господарств 
Стрийського району по 
впровадженню малоконцент
ратного типу відгодівлі ве
ликої рогатої худоби, роз
робленого Українським нау
ково-дослідним інститутом 
фізіології 1 біохімії сіль
ськогосподарських тварин. 
Підрахунки показують, що 
впровадження цієї тенхоло- 
гії у всіх господарствах об
ласті забезпечило б річну 
економію 15 тисяч тонн 
цільного молока і 25—ЗО 
тисяч тонн концентрованих 
кормів.

Здійснення комплексної 
програми дальшого підне
сення сільськогосподарсько
го виробництва дозволило 
збільшити (за 4 роки) вало
ву продукцію сільського 
господарства у суспільному 
секторі проти рівня дев'ятої 
п'ятирічки на 17 процентів, 
продуктивність праці кол
госпника і робітників рад
госпів підвищити на 31 про
цент. Увесь приріст продук

ції досягається за рахунок 
продуктивності праці.

У винятково складних по- 
годних умовах 1980 року 
трудівники сільського гос
подарства докладають бага
то зусиль, щоб максимально 
забезпечити виконання зав
дань десятої п'ятирічки. 
Крім того, їм належить за
вершити великий обсяг робіт 
по відновленню ряду знище
них і зіпсованих стихією 
господарських об’єктів, об
межувальних дамб, осушу
вальних каналів і інших 
гідротехнічних споруд. І на
віть в цих складних умовах 
колгоспи і радгоспи забез
печують успішне збирання 
врожаю цього року, в тому 
числі зернових — в серед
ньому понад 20 центнерів з 
гектара; організовано при
ступили до копання цукро
вих буряків, картоплі; про
довжується заготівля кор
мів. За попередніми підсум
ками, основні завдання п’я
тирічки по продажу державі 
сільськогосподарської про
дукції. за винятком двох 
— трьох видів, будуть вико
нані.

Рівень енергоозброєності 
праці за десяту п'ятирічку 
в колгоспах зріс на чверть, 
в радгоспах — на одну 
третину.

Рівень механізації збиран
ня картоплі в колгоспах 
області зріс на 7 процентів 
і досяг 96 процентів. Тако
го ж рівня досягла механі
зація подачі води на фе'р- 
ми, на 93 проценти механі
зовано доїння корів.

Проте роботи по механі
зації ручної праці ще нема
ло. В промисловості облас
ті в цілому ручною працюю 
зайнято близько 40 процен
тів робітників, в тому числі 
важкою працею — близько 
13 процентів. Ці показники 
по окремих галузях промис
ловості, в будівництві та в 
сільському господарстві ще 
вищі. Питома вага ручної 
праці знижується поки що 
повільно — за чотири роки 
десятої п’ятирічки менше, 
ніж на 5 процентів.

Важливим напрямкам 
здійснення соціально-еконо
мічної програми десятої 
п’ятирічки є інтенсифікація 
підготовки спеціалістів і ро
бітників народного господар
ства, а також підвищення 
рівня їх кваліфікації.

В нашій області щорічний 
випуск спеціалістів з ви
щою і середньою спеціаль
ною освітою зріс до 27 ти
сяч. А кількість тих, .уго 
освоїв нові професії в ре
зультаті індивідуального, 
бригадного і курсового нав
чання разом з тими, хто під
вищував кваліфікацію в ін
ститутах, на факультетах, 
курсах і школах підвищен
ня кваліфікації, за цей пе
ріод зросла більш ніж в 
півтора раза.

Зросла увага до поліп
шення побутових умов на ви
робництві. Наприклад, в де
сятій п ятирічці кількість 
підприємств громадського 
харчування при промислових 
підприємствах зросла на 16 
процентів, а посадочних 
місць на них — на 26 про
центів. При будовах кіль
кість підприємств громадсь
кого харчування зросла ще 
більше — на 51 процент, а 
число посадочних місць — 
на 79 процентів; при тран
спортних підприємствах кіль
кість посадочних місць збіль
шилась на 29 процентів.

За роки десятої п'ятиріч
ки продовжували збільшува
тись доходи населення, вдо
сконалювалась структура 
споживання, більш повно за
довольнявся попит населен
ня на товари народного спо
живання.

Головним джерелом підви
щення доходів трудящих є 
ріст заробітної плати робіт
ників і службовців і збіль
шення доходів колгоспників 
від суспільного господарст
ва.

За чотири роки п'ятирічки 
здійснено ряд заходів со
ціальної програми по підви
щенню -заробітної плати. Так, 
завершено підвищення міні-

(Закінчення на 2 стер ).

Широко розгорнулось соціа
лістичне змагання за гідну зу
стріч XXVI з'їзду КПРС на 
Дрогобицькому заводі автомо
більних кранів.

Самовіддано працює у ці дні 
весь заводський колектив. А 
тон у змаганні задають до
свідчені висококваліфіковані 
робітники. Серед них пере

ТІАЛЬШИИ розвиток всіх 
/А галузей економіки як 

по країні в цілому, так І по 
Львівській області складає 
міцну основу для просуван
ня вперед по здійсненню ви
щої мети нашої партії — 
неухильного піднесення 
життєвого рівня радянських 
людей.

XXV з’їзд партії накрес
лив грандіозну програму со
ціального розвитку і підви
щення життєвого рівня на
роду на десяту п'ятирічку. 1 
ця програма успішно вико
нується.

В першу чергу значно по
ліпшено умови праці. В 
промисловості області систе
матично впроваджуються 
найновіші досягнення науки 
і техніки, які сприяють під
вищенню рівня механізації 
і автоматизації виробництва.

За минулі чотири роки 
десятої п яіирічки здійснено 
понад ЗО тисяч заходів по 
розвитку і впровадженню 
нової техніки, з якої більше 
половини — по передовій 
технології, механізації і ав
томатизації виробництва.

На окремих ділянках ви- 
робниціва в промисловості, 
будівництві, в сільському 
господарстві досягнуто по
рівняно високого рівня ме
ханізації трудомістких і 
важких робіт. Так. в 1979 
році в будівництві і в про
мисловості будівельних ма
теріалів рівень комплексної 
механізації по монтажу бу
дівельних конструкцій. ви
добутку і обробці нерудних 
будівельних матеріалів, у 
земляних та розкривних ро
ботах. у видобутку і пере
робці сировини досягав 
90 — 99 процентів.



ВІД З’ЇЗДУ ДО З’ЇЗДУ-ЛЕНІНСЬКИМ шляхом
муму заробітної плати до 70 
карбованців на місяць робіт
никам і службовцям у всіх 
галузях народного господар
ства; ряду категорій робіт
ників підвищена або введе
на додаткова оплата праці в 
нічний час; здійснені заходи 
по поліпшенню умов і підви
щенню оплати праці робіт
ників вугільної промислово
сті. шахтного будівництва. 
Підвищено тарифні ставки і 
посадові оклади робітникам 
галузей невиробничої сфери. 
Середньомісячна заробітна 
плата всіх робітників і служ
бовців області зросла за чо
тири роки на 13 процентів. 
В той же час темп приросту 
середньомісячної оплати пра
ці колгоспників в 2,3 раза 
перевищував темпи приросту 
середньомісячної заробітної 
плати робітників 1 службов
ців області.

Все це свідчить про успіш
не перетворення в життя од
ного з основних напрямків 
соціальної програми п'яти
річки, спрямованої на даль
ше зближення рівнів дохо
дів трудівників міста і се
ла.
ВАЖЛИВУ роль у підри- 

щенні доходів населен
ня і піднесення матеріаль
ного 1 культурного добробу
ту трудящих відіграють су
спільні фонди споживання. 
За рахунок цих фондів на 
Львівщині в дитячих до
шкільних установах утриму
ється понад 74 тисячі дітей, 
безкоштовно одержують осві
ту майже 550 тисяч учнів 
загальноосвітніх шкіл 1 серед
ніх спеціальних учбових за
кладів та студентів вузів, 
близько 56 тисяч студентів 
вузів і учнів технікумів за
безпечуються стипендіями, а 
34,4 тисячі проживає на 
пільгових умовах в гурто
житках. За рахунок суспіль
них фондів споживання без
коштовну медичну допомогу 
населенню подають 9,5 ти
сячі лікарів і близько 25 ти
сяч середнього медичного 
персоналу. Кількість осіб, 
яким держава виплачує пен
сії, досягла п'ятсот тисяч, а 
сума цих виплат за чотири 
роки десятої п'ятирічки 
збільшилась на 40 процен
тів. Загальна сума пенсій і 
різного роду допомог зросла 
за цей час більш як на 2d 
процентів, загальна сума 
стипендій — на 17,5 про
цента.

Про масштаби допомоги 
на дітей в малозабезпечених 
сім’ях говорить їх загальна 
сума — 11 мільйонів карбо
ванців, — виплачена в 1979 
році.

Певному збільшенню дохо
дів населення сприяло до
строкове погашення обліга
цій державної позики.

Загальна сума грошових 
доходів населення області за 
чотири роки виросла майже 
на 26 процентів.

Одночасно з ростом дохо
дів населення вживаються 
заходи до забезпечення його 
товарами широкого вжитку. 
Обсяг їх виробництва за 
1976—1979 роки зріс на 19 
процентів. 70 процентів під
приємств Львівської області 
здійснюють випуск предме
тів народного споживання. 
За чотири роки десятої п’я
тирічки понад план їх випу
щено на суму майже 162 
мільйони карбованців, в 
тому числі багато телевізо
рів. меблів, взуття, білизни, 
трикотажних виробів, плодо
овочевих консервів, молока, 
м’яса та інше.

Поряд із зростанням обся
гу виробництва розширю
ється асортимент виробів на
родного споживання, підви
щується їх технічний рівень 
1 якість. Так, за чотири роки 
десятої п'ятирічки виробни
цтво телевізорів для прийо
му кольорового зображення 
подвоїлось, трьом моделям 
телевізорів присвоєно дер
жавний Знак якості і майже 
всі телевізори в 1979 році

випущені 3 почесним ПЯТЯ- 
кутником. З державним Зна
ком якості в 1979 році ви
пущена значна частила й ін
ших товарів народного спо
живання: 18 —19 процентів 
панчішно - шкарпеткових і 
трикотажних виробів, 28 
процентів шкіряного взуття. 
36 процентів мопедів 1 98
процентів дитячих велосипе
дів.

Постійно оновлюється ви
робництво товарів народного 
споживання. У взуттєвій про
мисловості за останні два 
роки про дужці я оновилась 
повністю, в швейній про
мисловості за той же пері
од — на 82 проценти, в 
трикотажній — більш як на 
42 проценти.

За чотири роки десятої 
п'ятирічки товарооборот дер
жавної і кооперативної тор
гівлі зріс більше, ніж на 
одну п яту частину. В тому 
числі продаж населенню 
яєць зріс у 1.5 раза, овочів
— на 45 процентів. У 
структурі споживання насе
лення області підвищилась 
частка найбільш цінних про 
дуктів. таких, як м'ясо і 
м'ясопродукти, молоко 1 мо- 
локопродукти. яйця, а спо
живання хліба зменшилось, 
що відповідає соціальній 
програмі п'ятирічки щодо 
дальшого поліпшення струк
тури харчування радянських 
людей.

В 1979 році населенню 
продано більше товарів, ніж 
у 1975 році, в тому числі 
легкових автомашин на 31 
процент більше, холодильни
ків — на 38, мотоциклів і 
моторолерів -— на 28 про
центів. внаслідок цього під
вищилась забезпеченість на
селення предметами куль
турно - побутового призна
чення довготривалого кори
стування. По розрахунках на 
початок 1980 року в області 
на кожні 100 сімей припа
дало: годинників усіх систем
— 660, радіоприймачів і 
радіол — 98, телевізорів — 
78, пральних машин — 64, 
холодильників — 58, вело
сипедів 1 мотовелосипедів 
(а також мопедів) — 48, 
швейних машин — 46. елек
тропилососів —■ 34, легко
вих автомашин — 9 штук.

Здійснювалась у великих 
масштабах програма житло
вого будівництва, підвищу
валась якість житла. Завдан
ня п'ятирічного плану на 
1976—1979 роки по вве
денню в дію загальної пло
щі житлових будинків за ра
хунок усіх джерел фінансу
вання виконано. Широкі 
масштаби житлового будів
ництва дозволили поліпши
ти житлові умови бЦьш 
ніж 278 тисячам чоловік, і За 
цей період забезпеченість 
населення житлом збільши
лась майже на 6.5 процента 
і досягла на кінець 1979 
року в середньому на одно
го міського жителя 13,2 ква
дратного метра загальної пло
щі. В десятій п'ятирічці бу
дівництво житлових будинків 
здійснюється за новими, по
ліпшеними типовими проек
тами, де зростає комфорта
бельність житла, його пла
нування.

Проходить процес розши
рення і збільшення обсягу 
послуг, які покликані по
легшити домашню працю і 
поліпшити відпочинок ра
дянських людей. За 1976 —

1979 роки кількість підпри
ємств побутового обслугову
вання зросла на 100. в тому 
числі в сільській місцевості 
— на 63 одиниці. При цьо
му систематично проводить
ся вдосконалення структури 
мережі побутових підпри
ємств. їх спеціалізація і ук
рупнення, механізація і ав
томатизація виробничих про
цесів, впровадження нових 
видів і форм побутового об
слуговування. В результаті 
проведення заходів обсяг по
бутових послуг за 4 роки 
п'ятирічки зріс на 34,7 про
цента, що на 2,5 процент
ного пункта вище зав
дання, передбаченого п'яти
річним планом.

Розширилось транспортне 
обслуговування населення. В 
сучасний момент автобусним 
зв’язком охоплено всі 75 
міст і селищ міського типу, 
63 проценти сільських насе
лених пуньїів. майже всі 
(99.2 проценту) садиби кол
госпів і радгоспів. Легкови
ми таксомоторами обслугову
ється населення 19 міст. В 
той же' час парк легкових 
автомобілів у особистому ко
ристуванні громадян за чо
тири роки зріс майже на 
33 тисячі, або в 2.1 раза і 
склав на кінець 1979 року 
майже 63 тисячі машин. Пе
ревезення пасажирів заліз
ничним транспортом зросло 
на 13 процентів, а авіацій
ним — на 18 процентів.
і а ОЛІПШИЛОСЬ культур- 
** не обслуговування на

селення. Зросла кількість 
масових бібліотек (на 25 
одиниць), книжковий фонд у 
них. (на 11 процентів). Те
пер на 100 жителів області 
припадає в середньому 755 
екземплярів бібліотечних 
книжок і журналів проти 
692 в 1975 році.

Поліпшилось кінообслуго- 
вування населення, істотно 
зросла кількість відвідувань 
кіносеансів. Зараз в області 
працює 6 театрів. 13 музеїв 
і філармонія, заходи в яких 
в минулому році відвідало 
3,6 мільйона чоловік.

Нині львівські організації 
творчих спілок об'єднують 
64 літератори, 201 худож
ник. 20 композиторів, у те
атрах і філармонії працює 
понад 850 акторів і вико
навців. Це значний творчий 
загін, випестуваний нашою 
партією. З творчим підне
сенням і натхненням працю
вали в 10-й п’ятирічці львів
ські літератори і митці, 
особливо слід відзначити їх 
активну участь у підготовці 
і відзначенні таких загально
народних свят, як 60-річчя 
Великого Жовтня, 110-ї річ
ниці з дня народження В. 1. 
Леніна. 32о-річчя возз єд
нання України з Росією, 40- 
річчя возз'єднання західно
українських земель з Ра
дянською Україною в складі 
Союзу РСР, 35-річчя Пере
моги радянського народу у 
Великій Вітчизняній війні. 
Цим важливим датам при
свячено нові романи, пові
сті, оповідання, поеми, вір
ші. вагомі художні вистав
ки, нові симфонічні полотна, 
драматичні вистави і кон
цертні програми, численні 
об єкти монументальної про
паганди.

Визначні твори, які справ
ляють благодатний виховний 
вплив- на маси, .вийшли з- 
під пера Р. ЛубйїВВького, Р 
Феяоріва. Р. іваничука, Г. 
Книша, М. Ромайченка та 
деяких інших письменників. 
Дальший розвиток отримали 
суспільно важливі теми в 
роботах народних художни
ків УРСР Е. Миська. Я 
Чайки, заслужених діячів 
мистецтв О. Пилєва, В. По- 
дольського И. Садовського, 
заслуженого художника 
УРСР С. Серветника і ба
гатьох інших художників 

і Продовжують гідно нести до 
трудящих красу і велич на
ших ідей, нашої комуністич
ної моралі надихаючі теат
ральні образи, створені не
в'янучим талантом народних 
артистів СРСР Бориса Васи
льовича Романицького, Ар
кадия Івановича Аркадьева, 
Надії Петрівни Доценко,

Олександра Дмитровича Гал 
та інших акторів.

Продовжувався ріст освіт
нього і культурно - техніч
ного рівня трудящих, поліп
шення медичного обслугову
вання, створюються більш 
сприятливі умови для охо
рони здоров’я матері і дити
ни. виховання дітей і про
довження життя та активної 
діяльності людини,

В області на початку 1980 
року різними видами нав
чання охоплено близько 
мільйона чоловік: кожний 
третій житель вчиться. Ве
лика робота проведена по 
переходу до загальної серед
ньої освіти молоді. 99.7 про
цента випускників 8-х класів 
продовжують навчання в уч
бових закладах, які дають 
середню освіту.

За роки п’ятирічки побу
довано нових загальноосвіт
ніх шкіл більш як на 52 ти
сячі учнівських місць. Тому 
тих, хто навчається в другу 
зміну, зменшилось не на 2р 
процентів, як планувалось в 
1979-1980 навчальному ро
ці. а на 40 процентів,

У вищих і середніх спе
ціальних учбових закладах 
Навчається тепер 123 тисячі 
Нол., що на 4 проценти біль
ше, ніж на початку п'ятиріч
ки Учбові заклади області 
готують спеціалістів для 
більшості галузей народно
го господарства. Випускники 
учбових закладів Львівської 
області працюють на підпои- 
ємствах, в установах і орга
нізаціях всієї країни. Лише 

і за чотири роки цієї п'яти
річки випущено 48 тисяч 
спеціалістів з вищою осві
тою і 54.6 тисячі з серед 
ніюю спеціальною освітою.

Збільшилась кількість лі
карів і середнього медично
го персоналу. підвищилась 
забезпеченість населення лі
карняними ліжками. На 10 
тисяч населення в 1975 ро
ці припадало 33.6 лікаря, 
в 1979 р. — 36.6. В деся
тій п’ятирічці за рахунок 
державних капіталовкла
день 1 коштів колгоспів в

області побудовано 1 здано в 
експлуатацію лікарень більш 
як на дві тисячі ліжок 
— це на 29 процентів біль
ше (в середньому за рік), 
ніж в дев'ятій п'ятирічці. За 
чотири роки здано в екс
плуатацію (за рахунок дер
жавних капіталовкладень) 
амбулаторно ■ поліклін.чяих 
установ на 7.500 відвіду
вань за зміну (проти 4.450 
відвідувань в дев'ятій п'я
тирічці).

Мережа санаторіїв і пан
сіонатів з лікуванням. бу
динків відпочинку і пансіо
натів відпочинку розшири
лась з 32 до 44 одиниць, 
кількість ліжок в них збіль
шилась з 12.1 тисячі до 
14.5 тисячі. В десятій п'яти
річці значно поповнились ря
ди фізкультурників, особли
во за рахунок жінок.

Продовжує розширюватися 
матеріальна база по , охороні 
здоров'я матері і дитини та 
вихованцю да ей. Кількість 
жіночих консультацій, дитя
чих поліклінік і амбулаторій 
(як самостійних, так і тих. 
що входять до інших ліку
вальних установ) зросла з 
215 до 264. або на 23 про
центи. На початок 1980 ро
ку нараховувалось 88 дитя
чих молочних кухонь.

Поліпшилась забезпече
ність населення дитячими 
дошкільними установами. 
План чотирьох років п'яти
річки по їх будівництву ви
конано на 156 процентів. 
Всього введено в дію дитя
чих садків і ясел більш як 
на 16 тисяч місць. Загальна 
чисельність дітей, які відві
дують дошкільні установи, 
збільшилась на 15 процен
тів. Взагалі за цю п'ятиріч
ку щорічне зростання вве
дених до ладу дитячих до- 
шкіль::іі \ ус і а нов більш як 
в 2 рази, а в сільській міс
цевості більш н.ж у три 
рази перевершувало дев'яту 
п'ятирічку

За чотири роки поточної 
п'ятирічки кількість дітей, 
які перебувають в групах 
продовженого дня. збільши-

лась на 18 тисяч чоловік, | 
або на 16 процентів. Крім 
того. 7.7 тисячі навчаші>ся 
в 20 школах-інтернатах.

Велику виховну роботу се
ред піонерів і школярів про
водять дитячі позашкільні 
установи: 2 палаци піонерів, 
44 будинки піонерів. 8 стан
цій юних техніків. 7 станцій 
юних натуралістів, обласна 
дитяча туристська станція і 
міський дитячий парк. Крім 
того, в місті Львові працює 
будинок піонерів Львівської 
залізниці та дитяча заліз
ниця.

Оздоровленням та вихо
ванням школярів у літній 
період займаються піонерсь
кі табори, в яких за 4 роки 
п'ятирічки зросло місць на 
12 тисяч чоловік, або на 16 
процентів.

Всі ці факти і цифри яс
краво свідчать про те. що 
у Львівській області прове
дена значна робота і здій
снено багато заходів по за
безпеченню виконання про
грами соціально - економіч
ного розвитку в десятій п'я
тирічці, прийнятій XXV з'їз
дом КПРС.
у БОРОТЬБІ за розвиток
*’ народного господарст

ва Львівщини, за здійснення 
планів соціально - економіч
ного прогресу області проя
вили героїзм 1 трудову доб
лесть тисячі трудівників мі
ста 1 села. За підсумками 
виконання річних народного
сподарських планів десятої 
п'ятирічки нагороджено ор
денами 1 медалями (на сер
пень 1980 р.) 4 тисячі 936 
чоловік. Серед них звання 
Героя Соціалістичної Прані 
удостоєні тракторист - ком
байнер О. П. Ковалишин, 
голови колгоспів «Серп і 
Молот» Золочівського райо
ну 3. Я. Ложовська та 
«Прогрес» Нестерове ького 
району В. М. Матвісів, пер
ший секретар Бродівського 
райкому партії О. П. Гла
зунов. За високі досягнення 
в розвитку медичної теорії 
і практики і повернення лю
дей до трудової діяльності 
звання Героя соціалістичної 
Праці присвоєно ректору 
медичного інституту М. В. 
Даниленжу.

Десятки трудових колек
тивів міста і села нагоро
джені (і деякі неодноразово) 
грамотами і перехідними 
Червоними прапорами.

Попереду у нас велика ро
бота, яка потребує ще біль
шого трудового героїзму і 
доблесті.

Генеральний секретар ЦК 
КПРС, Голова Президії Вер
ховної Ради Союзу РСР то
вариш Л. І. Брежнєв наго
лосив. що треба докласти 
максимум енергії, щоб ус
пішно викопати і перевико
нати план завершального ро
ку десятої п'яіир.чки, своє
часно ввести в дію пускові 
об'єкти, забезпечити сталу 
роботу народного господар
ства у 1981 році — першо
му році одинадцятої п'яти
річки. Велику роль у роз
в'язанні цих завдань покли
кане відіграти соціалістичне 
змагання на честь з'їзду 
партії.

ЦК Компартії України 
схвалив патріотичні почини 
передових виробничих колек
тивів, новаторів виробництва 
республіки, які звернулись 
з закликом до трудящих 
України ознаменувати на
ступний з'їзд партії достро
ковим виконанням планових

завдань, випуском високо
якісної продукції і т. д.'

Бюро .Львівського обкому 
Компартії України затверди
ло додаткові заходи по гід
ній зустрічі XXVI з'їзду 
КііРС, якими передбачено 
дальше вдосконалення стилю 
і методів партійного керів
ництва господарським і со
ціально - культурним будів
ництвом. накреслена широка 
програма дій у всіх сферах 
життя області. На Льв.вщи- 
ні стартувала і успішно кро
кує з району в район, з мі
ста в місто обласна естафе
та трудової доблесті на 
честь XXVI з'їзду КПРС.

Завдання партійних, гро
мадських організацій, госпо
дарських керівників — ак
тивно підтримувати і поши
рювати передз іздівські по- 
чинаніиЯ, спрямовувати зу
силля трудових колективів 
на виконання планів десятої 
п'ятирічки.

ЦК КПРС чітко, по-ленін- 
СЬЬи мудро 1 ПОСЛІДОВНО 
сформулював головні зав
дання ідейно-виховної роботи 
на сучасному етапі. Це — 
виховання всіх трудящих в 
дусі високої ідейності і від
даності соціалістичній Бать
ківщині, справі комунізму, 
КОМУНІСТИЧНОГО СТоВЛСННЯ ДО 
праці і суспільної власності, 
повне подолання пережитків 
буржуазних поглядів і мо
ралі, всебічний, гармоній
ний розвиток особи, ство
рення справжнього багатства 
духовної культури.

КПРС розглядає комуні
стичне виховання трудящих 
як важливий фронт боротьби 
за комунізм. Від успіхів 
ідеологічної, політико-впхов- 
ної роботи дедалі більше за
лежать хід економічного, со
ціально - політичного і куль
турного розвитку країни, 
повна реалізація можливо
стей розвинутого соціаліз
му, здійснення ленінського 
зов цішньополі г ичного кур 
су Радянського Союзу, 
зміцнення його міжнарод
них позицій.

Проявом ленінської турбо
ти нашої партії про форму
вання нової людини — ак
тивного 1 свідомого будівни
ка комуністичного суспіль
ства — є постано-ва Цен
трального Комітету КПРС 
«Про дальше поліпшення 
ідеологічної. політико-вихов- 
ііої роботи».

Як заявив у своєму висту
пі в Алма-Аті Л. 1. Бреж
нєв. останнім часом Цен
траль.шн помнет Кіїсс 
розглянув ряд питань, зв'я
заних з посиленням контро
лю і перевірки виконання. 
Нам треба підвищити пар
тійну вимогливість до кад
рів за виконання поставле
них завдань, суворе додер
жання державної дисциплі
ни. На всіх ділянках нашої 
робоїи повинна бути висока 
органіЗо^а.іісїо. підіягиу- 
тість, дисципліна у всіх від- 
ношзннях.

Нинішня звітно - виборна 
кампанія в партії покликана 
послужити вдосконаленню 
організаторської і політич
ної роботи. Цим самим ми 
надамо могутній імпульс 
дальшому поліпшенню стано
вища на всіх ділянках гос
подарського і культурного 
будівництва.

Не може бути ніякого сум
ніву в тому, що підготовка 
до XXVI з'їзду партії стане 
могутньою підоймою, новим 
надихаючим стимулом для 
дальшого піднесення тру
дової 1 політичної активності 
радянського народу, всіх ко
муністів і безпартійних, для 
ризгортання соціалістичного 
змагання за успішне вико
нання завдань завершально
го року десятої п’ятирічки, 
за гідну зустріч найвищого 
партійного форуму. Трудящі 
Львівщини, як і всі радян
ські люди, сповнені рішимо
сті зробити все. щоб і далі 
міцніла економічна та обо
ронна могутність нашої ве
ликої Батьківщини, щоб Ра
дянська країна впевнено 
йшла по шляху будівництва 
комунізму.

За роки десятої п’ятирічки вагомих успіхів домігся колек
тив Всесоюзного монструкторсько-енслериментального інсти
туту автобусобудування, який розробив нові, більш досмона. 
лі моделі дорожніх лайнерів (фото зліва). Нині еони курсу
ють дорогами країни я найвіддаленіших н куточках.

З року в рік все вищих урожаїв домагаються хлібороби

колгоспу імені Я. Г алана Мостиського району (фото в цен
трі).

великою популярністю користується заслужений вокально- 
хореографічний ансамбль танцю УРСР «Галичина» Палацу 
ігультури виробничого об’єднання «Електрон».

Фото В. Саквука-

--------------------------------------------------------------------------- --------------------Трибуна пропагандиста---------------------------------------------------------------------------------- ---- —— 

НАШ ОБОВ’ЯЗОК І ПОКЛИКАННЯ
Здійснення грандіозних пла

нів господарського і куль
турного будівництва в нашій 
країні вимагає належного 
ідеологічного забезпечення. 
Бо реальність наших планів, 
успіх їх виконання вирішують 
живі люди, їх висока свідо
мість. на грунті якої наро
джується велика енергія для 
самовідданої праці, всепере- 
магаюче прагнення перетвори
ти ці плани в життя. Як вчив 
В, І. Ленін, держаза сильна 
свідомістю мас, сильна тоді, 
коли маси добре знають і ста
новище, і завдання, на здійс
нення їх ідуть свідомо.

Цим і пояснюється та ве
личезна увага, яку приділяє 
ЦК КПРС, особисто товариш 
Л. І. Брежнєв ідеологічній ро
боті, справі комуністичного 
виховання мас. Ця турбота 
відбита в рішеннях з’їздів і 
Пленумів UK КГіРС. у промо
вах і працях Л. І. Брежнє
ва, постановах UK КПРС, зо
крема в постанові «Про даль
ше поліпшення ідеологічної, 
політико-внховної роботи», 
яка є програмою нашої діяль
ності на тривалий період.

Пропаганда марксизму-ле- 
нінізму має широкий масовий 
характер. її ведуть мільйони 
пропагандистів, лекторів, по- 

шляхи, якими ми йдемо. Спра
вою честі цих передових сил 
зробити це розуміння, цю 
свою ідейну переконаність, 
благородне горіння своїх 
Сердець надбанням кожної 
радянської людини» Досяг
нення цього в значній мірі 
залежить від нас — пропа
гандистів, від змісту і рівня 
нашої роботи, від того, на
скільки досконало володіємо 
майстерністю і вміло вико
нуємо свою місію. Система 
партійної освіти, в якій ми 
працюємо, є своєрідним полі
гоном. Саме тут виробляються 
на зики пропагандистської ро
боти, вивчається, узагальню
ється, осмислюється її передо
вий досвід, розкриваються 
секрети майстерності пропа
ганди, спілкування з аудито
рією. впливу на неї.

Від нас, пропагандистів, у 
значній мірі залежить, шоб 
люди, які навчаються в систе
мі партійної освіти — шко
лах основ марксизму-ленініз- 
му, комуністичної праці, в 
комсомольських політгуртках, 
теоретичних семінарах, у ве
чірніх університетах марк- 
ейзму-ленінізму і т. п.. — 
включившись у пропагандист
ську роботу, були в достатній 
мірі підготовлені нести в ма

си слово комуністичної прав
ди, щоб вони володіли умін
ням вести діалог з аудито
рією. мали не тільки глибокі 
знання, а й непохитно тверді 
переконання, щоб вони були 
здатні передати, вселити, до
помогти сформувати ці пере
конання своїм слухачам. Ко
ли ми, пропагандисти, дамо 
своїм вихованцям у системі 
партійної освіти не тільки 
суму необхідних знань, але н 
назчимо їх вміло використо
вувати ці знання в практич
ній агітаційно-пропагандист
ській роботі, володіти даром 
«глаголом жечь сердца лю
дей», тільки тоді їх наступ
ний повсякденний діалог з 
людьми не буде нудною, на
докучливою молитвою, чи 
пустими, декларативними за
кликаннями. а щирою заду
шевною розмовою.’ яка збу
джує думку, тривожить сум
ління. хвилює серце, розмо
вою, яка утверджує ідейну 
переконаність і стійкість лю
дей, зміцнює . їх віру в тор
жество комуністичних ідеалів, 
запалює на самовіддану пра
цю, на боротьбу проти всього 
чужого і во-рожого нашому 
радянському способу життя. 
Досягнення цієї мети є єди
ним мірилом і критерієм 

ефективності агітаційно-про
пагандистської діяльності.

Пропагандистську роботу я 
веду протягом усього свого 
свідомого життя, ше з часів 
комсомольської юності, і ось 
уже 40 років у лавах КПРС. 
Нагромаджений за цей час 
досвід намагаюсь передати 
своїм слухачам і вихованцям 
в системі партійної освіти. 
Вже понад 20 років керую 
теоретичним семінаром у 
Львівському державному уні
верситеті.

У цьому навчальному році 
ми вивчатимемо тему «Акту
альні питання сучасної ідео
логічної роботи і завдання 
засобів масової інформації і 
пропаганди». Як і в роки ком
сомольської юності, як завж
ди, початок занять — урочис
та і хвилююча подія. .Хвилює 
не тільки обстановка, перспек
тива, а й складність і відпо
відальність власної місії і 
завдань, які необхідно здій
снити.

Новий навчальний рік буде 
проходити в Умовах зрослого 
політичного і судового підне
сення, ВИКЛИЧНОГО підготов
кою і роботою XXVI з'їзду 
КПРС. Слухачі теоретичного 
семінару, яким я керую, не 
тільки будуть вивчати мате

ріали з'їзду, але й одночас
но вести активну пропаган
дистську роботу. Мз не по- 
шкодуємо сил, енергії, праці 
для пошуків найбільш дійо
вих і ефективних форм про
пагандистського діалогу, пе
реконання, ідеологічного
впливу на маси. Ми докла
демо всіх зусиль, щоб донес
ти до широких мас величні 
накреслення XXVI з’їзду 
КПРС, розкрити їх глибин
ний, революційний зміст і 
цим сприяти розгортанню 
змагання за їх перетворення 
в життя.

Характерною особливістю 
су ч ас но го с усп іл ьно-п ол і т яч
ного життя є загострення 
ідеологічної боротьби на між
народній арені. Верховоди 
світового імперіалізму, насам
перед знавіснілі агресивні 
сили США, з шкіри пнуться, 
шоб, якшо не вдасться по
вернути світ до «холодної 
війни», то бодай загальмувати 
процес розрядки напружено
сті між народами, послабити 
їх прагнення і рішимість збе
регти мир. В інтересах виби
вання нових надприбутків вій
ськово-промисловим комплек
сом. ставлеником якого є 
державна адміністрація США, 
розпалюється воєнна істерія.

роздуваються воєнні бюдже
ти. прискорюється гонка оз
броєнь. У парі з цим ведеть
ся гарячкова, вміло скоорди
нована, тотальна ідеологічна 
обробка мас. Серцевиною її 
є антикомунізм, антирадян
щина.

Для проведення цього ідео
логічного наступу мобілізова
но численні і добре 
поставлені школи «сіячів» 
духовної отрути. ПІДСТУПНИХ 
розтлителів людської свідо
мості 3 наполегливістю і 
впертістю маніяків і прире
чених, вони фабрикують Усе 
нові й нові засоби ідеологіч
ної зброї, в основі яких ле
жить прагнення сфальсифіку
вати, заплямувати скомпро
метувати комуністичну ідео
логію. радянський спосіб жит
тя, посіяти зерна недовір'я і 
розбрату між народами, 
підірвати інтернаціональну 
згуртованість трудящих, єди
ний фронт борців проти імпе
ріалізму і загрози війни.

Масова імперіалістична про
паганда спроектована не тіль
ки на потреби внутрішнього, 
власного вжитку. Значна до
ля її призначена і на екс
порт. Патентовані найманці 
грошового мішка продукують 
«духовний харч» у розрахун

ку і на наших радянських 
людей, в надії, може вдасть
ся зачепити когось на цю гни
лу і тухлу наживку.

З урахуванням цих обста
вин у нашому теоретичному 
семінарі значне місце відво
диться вивченню теорії і 
практики буржуазної пропа
ганди, критиці сфабрикованих 
нею теорій і доктрин, зокрема 
розкриттю реакційного, анти
народного характеру ідеології 
українського буржуазного 
націоналізму, сіонізму, маоїз
му та ін.

Не дає. змогу, слухачам тео
ретичного семінару вести ак
тивну контрпропагандистську 
діяльність, надати їй войов
ничого наступального харак
теру.

Нести в маси благородні, 
всеперемагаючі ідеї маркеиз- 
му-ленінізму, ідеї революцій
ного оновлення світу — важ
ливе доручення і велика честь. 
До сумлінного виконання цієї 
місії кличе партійний обов'я
зок, громадянська совість, 
свідомість пропагандиста.Й. цьох.

Доктор історичних наук, 
професор, керівник теоре
тичного семінару Львів
ського державного універ
ситету імені Івана Франка.

літінформаторіз, агітаторів, 
культармійців, партійні, проф
спілкові, радянські працівни
ки, господарники — всі свідо
мі передові сили нашого су
спільства. Вони постійно і 
систематично проводять лек
ції, бесіди, політінформації, 
зустрічі, вечори та інші куль
турні заходи. Цими заходами 
охоплені всі категорії насе
лення, вони здійснюються 
скрізь, де. працюють і жи
вуть люди. Масштабами про
пагандистської роботи є всі 
підстави бути задоволеними, 
але не завжди і не скрізь во
на проводиться на належно
му рівні і дає бажані резуль
тати.

Є підстави і потреби гово
рити і турбуватись про відда
чу цих заходів, про коефіцієнт 
корисної дії, про їх ефектив
ність.

Генеральний секретар UK 
КПРС, Голова Президії Вер
ховної Ради СРСР товариш 
Л. І. Брежнєв підкреслює: 
«Велика перевага комуністів і 
взагалі всіх свідомих грома
дян нашого суспільства поля
гає в тому, шо вони добре 
розуміють смисл і напрямок 
суспільного розвитку, ясно 
бачать мету, яку поставила 
перед собою наша країна, і 



у дружній обстановці
(Закінчення.

Поч. на 1 стор.|,

економіки один одного Ви
грає лише третя сторона, якій 
чужі інтереси народів цього 
РЄГІОНУ;

Щодо Радянського Союзг, 
то ми за те, щоб Іран і Ірак 
врегулювали між собою спір
ці питання за столом перего
ворів. Було б добре, якби те, 
що можна вирішити тепер, 
вони вирішили в дусі згода, 
а чого не можуть вирішити 
сьогодні, — відклали на завт
ра, коли вирішення, можливо, 
прийде легше.

Ми взагалі вважаємо, що 
війна в наш час не може і не 
позивна бути засобом вирі
шення спорів між державами. 
Тим більше війна в такому 
невралгічному центрі, як Бли
зький і Середній Схід.

Уся наша миролюбна зов
нішня політика, яку заповів 
нам великий Ленін, спрямова
на на врятування людства від 
загрози війни. 1 це знаходить 
овій вияв у наших конкрет
них ділах, у наших конструк
тивних ініціативах.

Кілька днів тому Радян
ський Союз з трибуни ООН 
знову запропонував цілий 
комплекс заходів по зміцнен
ню миру і оздоровленню між
народної атмосфери. Такий 
курс враховує реальності су
часного світу. Він зрозумілий 
народам і відповідає їх споді
ванням. За ним майбутнє.

Заслуженим авторитетом ко
ристується зовнішня політика 
Індії, яка грунтується на 
принципах мирного співісну
вання і неприєднання. Ми 
добре знаємо, що політику 
уряду пані Індіри Ганді — 
видатного державного діяча 
сучасної Азії — в-ідзичачають 
миролюбність, здоровий розум 
і реалізм.

Це викликає незадоволення 
прихильників курсу «з позиції 
сили», методів диктату, по
гроз і гонки озброєнь. Але 
дивуватись тут не доводиться. 
Адже ми пам’ятаємо, що і 
11 р ея ол о щі2 н у г Ді к а<_. а х а р л а -
лом Неру політику неприєд
нання теж свого часу дехто 
називав «аморальною».

У наші дні не м-оже бути 
зовнішньої політики більш 
моральної в найкращому ро
зумінні цього слова, більш 
близької серцю і розумові на
родів, ніж політика миру, 
розрядки, приборкання гонки 
озброєнь. І ми раді, що, праг
нучи до досягнення цих ці
лей, ми йдемо разом з Індією.

Дорогі друзі!
Дозвольте проголосити тост 
за здоров'я нашого високо

го гостя — Президента Рес
публіки Індії пана Редді,

за успіхи і процвітання ве
ликого індійського народу,

за непорушну д-ружбу між 
Радянським Союзом і Індією!

* * * *

Офіційний Вашінгтои про
довжує лицемірно твердити, 
що, мовляв, США — миролюб
на країна, заявив професор 
Гарвардського університету 
Дж. Кістяковський. Однак тіль- 
ни за останні 20 років Сполу
чені Штати вдавалися до агре
сивних дій проти народів 
В’єтнаму і Кампучії, Доміні
канської Республіки і Куби.

• ПАРИЖ
Роздуваючи мілітаристську 

істерію. Бангкок прагне до на
рощування воєнного потенціа
лу нраїни. Національні законо
давчі збори Таїланду проголо
сували за збільшення воєнних 
асигнувань на 23 проценти в 
1981 фінансовому році. Рані
ше прем’єр-міністр Прем Тін- 
суланон намагався «пояснити» 
зростання витрат на воєнні 
цілі «напруженістю на кордо
ні Таїланду з Кампучією». Від
повідальність за цю напруже
ність. як відомо, несуть таї
ландські власті, які подають 
підтримку полпотівським бан
дам.

Таїланд продовжує одержу
вати щедру воєнну допомогу 
від США. Відповідно до роз
ширеної програми воєнних по
ставок з-за океану вже на
правлено велику партію тан
ків, вертольотів, артилерій
ських гармат і військового 
спорядження.

(ТАРС, ЗО вересня).

Саме Пакистан озброює і 
здійснює військову підготовку 
банд, які чинять акції проти 
законного уряду Афганістану, 
вбивають мирних громадян, 
займаються грабежами.

З промовою - відповіддю ви
ступив Н. С. Редді.

Промова Н, С. РЕДДІ
Ваше Превосходительство, 

паае Голова Президії Верхов
ної Ради СРСР, Генеральний 
секретар Центрального Коміте
ту КП PC,

ваші превосходжгельства, 
дами і панове,
і дуже щасливий перебува

ти в Радянському Союзі се
ре,! друзів і вдячний Вам за 
Ваші теплі слова привіту 
і дружні почуття, вислов
лені Вами на честь моєї 
країни. Ваше Превосходи
тельство, я надзвичай
но зворушений гостинністю, 
виявленою щодо мене і членів 
моєї делегації. Я не вперше 
перебуваю в Радянському Со
юзі, куди я приїздив кілька 
разів у різній ролі, але сього
дні я сповнений свідомості то
го, шо маю честь виступати 
як президент Індії.

Це мій перший державний 
візит, і те, що вія проходить 
після того, як приступив до 
виконання своїх обов’язків 
новий уряд під динамічним ке
рівництвом прем’єр-міністра 
пані Індіри Ганді, підкреслює 
те значення, якого ми надаємо 
індійсько-радянським відно
синам. Ми в Індії перебуває
мо під великим враженням віл 
чудових досягнень великого і 
дружнього радянського наро
ду, і, захоплюючись вашими 
успіхами, ми бажаємо вам ще 
більших досягнень.

В Індії наш уряд також роз
в’язує завдання забезпечення 
економічного прогресу і со
ціальної справедливості для 
індійського народу, і я твер
джу, повністю усвідомлюючи 
масштаби проблем, які стоять 
перед нами, що ми добились 
чудових успіхів завдяки ге
роїчним зусиллям і рішимості 
народу Індії. Оглядаючись на 
минуле, ми маємо всі підстави 
відчувати певне задоволення 
досягнутим. Найгірші наслідки 
нашого колоніального минуло
го були подолані, але ми усві
домлюємо, шо у нас все ще 
попереду довгий шлях. Сього
дні Індія може твердити, шо 
має сталу і збалансовану про
мислову інфраструктуру і що 
вона добре підготовлена для 
того, щоб у наступні роки до
битися вирішального успіху в 
забезпеченні безперервного 
економічного розвитку.

Ми пам'ятаємо про те, що, 
коли Індія приступила до здій
снення своїх національних 
п'ятирічних планів по закла
данню основ цієї інфраструк

тури, Радянський Союз ділив 
з нами наші надії і прагнення 
і запропонував своєчасне спів
робітництво, яке дало змогу 
Індії добитися помітного про
сування по шляху індустріа
лізації. Хотів би скористатись 
цією нагодою, щоб висловити 
нашу вдячність Радянському 
Союзові за послідовну під
тримку.

Наш уряд зберігає відда
ність проведенню курсу полі
тичної і економічної самостій
ності. Неприєднання є наріж
ним каменем нашої зовнішньої 
політики і визначає наші від
носини з усіма країнами, ве
ликими й малими. Ми, як і 
раніше, твердо переконані в 
тому', та мирне співіснування 
всіх держав, незалежно від їх 
соціальних систем, і співробіт
ництво суверенних напій на. 
рівних умовах необхідні' для 
загального миру і прогресу.

Можливо, здається повто
ренням загальних істин, якщо 
я скажу про те, що індійсько- 
радянська дружба є традицій
ною, але дуже мало хто усві
домлює, що ця традиція сягає 
своїм корінням у далеке ми
нуле, у часи, коли кілька сто
літь тому в Індії побував Аль- 
Біруні і залишив запис про 
свою подорож, що иє тільки 
спонукало інших, наприклад 
Афанасія Нікітіна, піти по йо
го стопах, але також переки
нуло міст взаєморозуміння і 
дружби між нашими двома на
родами. Недавні розкопки в 
районі Самарканда виявили 
залишки храмів, які. можливо, 
існували там у давні часи, і 
дальші лвелідження дадуть 
змогу оцінити справжні мас
штаби і значення цього від
криття.

У наш час Велика Жовтне
ва революція надихнула чис
ленних представників молоді 
Індії, які боролись під керів- 
ництвом Махатми Ганді за 
визволення від колоніального 
ярма. Ідеї Леніна були 
сприйняті борцями за сво
боду Індії і залишили гли
бокий слід у наших умах, що 
знайшло своє відображення в 
тому значенні, якого ми надає
мо ролі планування в розвит
ку національної економіки і 
досягненні самостійності.

Офіційні відносини між на
шими двома країнами були 
встановлені у квітні 1947 ро
ку, коли тимчасовий уряд під 
керівництвом великого ПРОВИ.Д-

ця і державного діяча, пер
шого прем’єр-міністра Індії 
Джавахарлала Неру вирішив 
установити дипломатичні від
носини з СРСР. Його перший 
офіційний візит у Радянський 
Союз у 1954 році — він і ра
ніше бував у Радянському 
Союзі, вивчаючи досягнення 
Жовтневої революції, причому 
побачене справило на нього ве
лике враження — заклав осно
ви міцної дружби між Індією 
і Радянським Союзом. Ця 
дружба ще більше зміцнилася 
в результаті обміну візитами 
на високому рівні, в холі яких 
були досягнуті угоди про взає
мовигідне співробітництво на 
благо економіки наших двох 
країн. Лін з задоволенням зга
дуємо візит Вашого Превосхо
дительства в Індію у 1973 ро
ці і раді, що в не дуже дале
кому майбутньому Ви знову 
відвідаєте Індію. Ви знаєте, 
Ваше Превосходительстзо. що 
ми з нетерпінням чекаємо Ва
шого візиту і що в нашій 
країні Вас, дорогого і вірного 
друга Індії, чекає теплий при
йом.

Ваше Превосходительство, 
індійсько-радянська дружба і 
співробітництво не тільки зба
гатили новими гранями наші 
двосторонні відносини, а й 
сприяють мирові і стабільнос
ті в Азії і в усьому світі. Ці 
відносини характеризуються 
глибоким розумінням життє
во важливих турбот один од
ного. Ці узи дружби набу
вають ще більшого значення в 
сьогоднішньому світі, де ви
никають нові вогнища напру
женості. а процесові ослаблен
ня напруженості, очевидно, 
за вдано певної шкодн.

В а ше І Іревос ходит ельс тво, 
ми дуже уважно стежимо і з 
вдячністю в-ідзначаємо Ваш 
особистий вклад у процес 
розрядки в Європі. Ми знає
мо про Вашу рішимість збе
регти дух і процес розрядки. 
Однак є фактом, шо у світі 
виникають нові вогнища на
пруженості, і постає питания, 
чи н<е є ми свідками початку 
нової холодної війни. Пара
доксальною суперечністю на
шого часу е те, шо сучасна 
наука, яка принесла людству 
величезні блага, в той самий 
час відкрила шляхи до ство
рення нових арсеналів зброї 
небачено-ї руйнівної сили. Ви
никає питання: чи усвідомлює 
світ можливість небезпечних 
насліди.в,- дозволяючи непот
рібним конфронтаціям пере-; 
ростати у збройні конфлікти, 
що ставлять під загрозу долю 
всього людства? АІи в Індії 
вважаємо, що розсудливість 
все ще може взяти гору. Для 
Радянського Союзу, країни, 
яка так потерліла лише кіль
ка десятиріч тому від лиха 
майже тотальної війни і яка 
присвятила свої зусилля зав
данню відбудови економки і 
відновлення життя суспіль
ства, відданість мирові в 
усьому світі є природною Ми 
розуміємо це і бажаємо Вам 
успіху у Ваших зусиллях по 
забезпеченню загального МИ
РУ-

Ваші превосходительства, 
дами і панове, я прошу вас 
приєднатися до мене і прого
лошую тост

за здоро-в’я і щастя його 
Превосходительства Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР, Генерального секре
таря Центрального Комітету 
К1ІРС пана Л. 1. Брежнєва,

за здоров’я їх превосходи
тельств членів Президії Вер
ховної Ради СРСР,

за дальше зміцнення і роз
виток міцної дружби МІЖ Ін
дією і СРСР і за продовжен
ня їх співробітництва в бо
ротьбі за мир в усьому світі.

« ♦ •
Промов» Л. І. Брежнєва і 

Н. С. Редді, виглухані з вели
кою увагою, не раз перерива
лись тривалими оплесками.

Обід пройшов у дружній 
обстановці.

(ТАРС).

-------------------------- Пульс планети-----------------------------

зарубіжний каШдоскоп
• БОНН

У дні й години, які запиши, 
лись до виборів у бундестаг, 
усі члени партії, всі її при
хильники повинні активізува
ти свою діяльність, роз’ясню
ючи виборцям передвиборну 
платформу Німецької компар
тії, підкреслюється у звернен
ні правління НКП до всіх чле
нів партії, його опубліковано 
в газеті «Унзєре цайт».

Тепер завдання полягає в 
тому, щоб переконати якнай
більшу кількість людей у не. 
обхідності віддати свій голос 
за НКП, бо Федеративній Рес
публіці погрібна сильна пар
тія робітників, потрібна люа, 
соціалістична альтернатива
політиці, яку проводять партії, 
представлені в нинішньому 
бундєнстагу ФРН, говориться 
у зверненні.

Голоси виборців, віддані за 
НКП, — це вклад у зд й:нен- 
ня послідовної політики в ін
тересах робітників. політики, 
спрямованої проти засилля ве
ликого капіталу, проти гонки 
озброєнь. проти здійснення 
планів НАТО по розміщенню в 
Західній Європі нових амери
канських ракет середньої 
дальності, проти антидемокра
тичних «заборон на професії».

@ БЕЙРУТ
Прем’єр-міністр Ізраїлю Бе- 

гін підтвердив готовність на
дати США військові бази і 
висловився за укладення во

єнного договору між Тель-Аві
вом і Вашингтоном, повідомило 
ізраїльське радіо.

Ця заява Бсгіна знову свід
чить про ту негідну роль, яку 
взяв на себе Ізраїль як про
відник агресивної політики 
США на Близькому Сході, що 
ставить під загрозу мир та 
безпеку народів цього району.

® БРЮССЕЛЬ
Продовжує погіршуватися 

становище фермерів у країнах 
«Спільного ринку». Як відана, 
чає комітет сільськогосподар
ських організацій мраїн — 
членів €t.C. протягом останніх 
кількох років у «дев’ятці» від
бувається «драматичне зни
ження реальних доходів се
лян». Тільки за перші три 
квартали цього року доходи 
фермерів знизились на Ю 
процентів. За цей же час ви
трати сільськогосподарського 
виробництва збільшились на 
4 проценти.

е НЬЮ-ЙОРК
Г острій критиці було Підда

но відверто мілітаристський 
курс вашінгтонської адміні. 
страції на антивоєнному фо
румі, який тут відбувся. У фо
румі, який розглядав можливі 
наслідки гонки ядерних оз
броєнь і термоядерної війни, 
взяли участь близько 500 по
літичних і громадських діячів 
країни. лікарів, представників 
академічних кіл.

ВИГАДКИ СПРОСТОВАНО
КАБУЛ. ЗО вересня. 

(ТАРС). Інформаційне агент
ство Бахтар виступило з 
заявою, в якій рішуче спро
стувало вигадки пакистан
ських військових кіл щодо 
вчиненого нібито афганськи

ДО 60-РІЧЧЯ ПРОМОВИ В. І. ЛЕНІНА НА III З'ЇЗДІ РКСМ «ЗАВДАННЯ СПІЛОК МОЛОДЬ»

МАНІФЕСТ МОЛОДИХ ПОКОЛІНЬ
Від того жовтневого дня. ко

ли В. І. Ленін звернувся з 
програмною промовою до ком
сомольців. нас відділяє епоха. 
Толі йшли останні бої грома
дянської війни, закладались 
перші камені майбутнього; су
спільства. Нині не тільки' по
будовано його фундамент, а 
й споруджено величну будову 
розвинутого соціалістичного 
суспільства. Багато корінних 
завдань, про які говорив В. І. 
Ленін на III з’їзді РКСМ. уже 
розз’язаяо. Однак і сьогодні, 
читаючи і перечитуючи ленін
ську промову, ми черпаємо в 
ній натхнення і мудрість у бо
ротьбі за торжество комуні
стичних ідеалів.

Сьогодні перед нами, людь
ми рубежу 70-х — 80-х років 
двадцятого століття, з особли
вою силою виступає, геніальна 
прозорливість В. І. Леніна, 
який умів бачити за тим. шо 
відбувається в цю хвилину, за 
поточним перспективу суспіль
ного розвитку, за злобою дня 
відкривати глибинні порцеси і 
явища, науково передбачати 
їх розвиток. Ця ленінська 
промова, говорив товариш 
Л. 1. Брежнєв, справді чудо
вий документ. Величезне її 
значення стає дедалі яснішим 
з бігом часу.

Історична промова В. І. Ле
нина стала справжнім мані
фестом лій для всіх поколінь 
молоді. Відповідаючи на пи
тання, пю потрібно для того, 
щоб молодим будівникам но
вого суспільства навчитися ко
мунізму, В. І. Ленін розкрив 
усю його складність, визначив 
шляхи розв’язання цього зав
дання. Перше покоління ком
сомольців було сповнене рево
люційного ентузіазму, горіло 
бажанням зруйнувати вщент 
устої старого експлуататорсь
кого суспільства. Це саме по 
собі здорове прагнення поро
джувало у деяких молодих 
людей лівацькі ухили, праг
нення відкинути найциигіші за
воювання культури минулого 
і створити свою, пролетарську, 
на «чистому місці». Саме в цей 
період В. І. Ленін завдав ни
щівного удару по концепціях 
теоретиків пролеткульту^ які 
пропагували такі погляди.

Роз'яснюючи теоретичну 
«правильність і практичну 
шкідливість таких концепцій, 
В. І. Ленін говорив; «Проле
тарська культура не є культу
ра, шо вискочила невідомо 
звідки, не є вигадка людей, 
які називають себе спеціаліс
тами по пролетарській культу
рі. Це все цілковита нісевіт- 
ниця. Пролетарська культура 
повинна стати закономірним 
розвитком тих запасів знання, 
які людство виробило під гні
том капіталістичного суспіль
ства, поміщицького суспіль
ства, чиновницького суспіль
ства».

У зв’язку з цим В. І. Ленін 
глибоко роз’яснив завдання 
організації народної освіти. 
Відкинувши коану систему 
зубріння, необхідно в той же 
час уміти вибрати все добре, 
що давала стара школа, оз
броюючи людей потрібними 
знаннями. «Комуністом стати 
можна тільки тоді, коли збага
тиш свою пам'ять знаниям 
всіх тих багатств, які вироби
ло людство». — ось головний 
ленінський заповіт, що стан 
надбанням усіх поколінь ра
дянської молоді.

У 1920 році, коли були ска
зані ці слова, освітній рівець

трудящої молоді був надзви
чайно низьким, а значна її 
частина була неписьменною. 
Нині в основному завершено 
перехід до загальної повної 
середньої освіти підростаючо
го покоління. Це величезне 
завоювання соціалізму. Але не 
секрет, що наша школа ще не 
позбулась недоліків, шо части
на юнаків І дівчат ще не ви
користовує всі можливості, які 
у нас є, для своєї всебічної 
освіти і розвитку. Боротьба за 
підвищення якості знань — од
не з центральних завдань усіх 
ланок народ,ної освіти.

Тільки на міцній науковій 
базі можна успішно будувати 
нове суспільство. Сьогодні 
особливо актуальним є ленін
ське положення про тс. що 
сам марксизм як наукова тео
рія міг стати світоглядом про
летаріату і набути нездолан
ної сили саме тому, що Маркс 
спирався на мідний фундамент 
нагромаджених людством
знань. Усе те. що створила 
людська думка, вія переробив, 
піддав критиці і лише потім, 
перевіривши иа робітничому 
русі, зробив ті висновки, яких 
обмежені буржуазними рамка
ми або зв'язані буржуазними 
передсудами люди зробити не 
могли.

Марксястсжо-лейяське «чеж- 
вя — иаш головний компас ва 
шляху до комунізму. Без гли
бокого, творчого, систематич
ного засвоєння революційної 
науки про закони розвитку су
спільства неможливо стати 
справжнім комуністом. При 
цьо-му треба завжди пам'ята
ти про те, що справжнє ви
вчення наукового комунізму 
не може бути обмежене тільки 
книжними знаннями. «Без ро
боти, без боротьби книжне 
знання комунізму з комуніс
тичних брошур і творів нічо
гісінько не варте, бо воно про
довжувало б старий розрив 
між теорією і практикою, той 

старий розрив, який становив 
наиогиднішу рису старого бур
жуазного суспільства», — го
ворив Володимир Ілліч.

На конкретних прикладах 
В. І. Ленін показав, як цс 
треба робити, підкресливши, 
що всіх з молодих років тре
ба виховувати у свідомій і 
дисциплінованій праці. Мя по
винні всяку працю, хоч би 
яка вона була орудна і важ
ка. побудувати гак, щоб кож
ний робітник і селянин дивнв- 

■ ся на себе так: я — частина 
великої армії вільної праці. 
Тільки в праці разом з робіт
никами і селянами можна 
стати справжнім комуніс
том. Зрозуміло, на кожному 
етані нового суспільства роз
в’язуються якісно різні со
ціальні завдання. Якщо, на
приклад, у 1920 році одним з 
таких завдань була ліквіда
ція неписьменності, то тепер 
першорядне значення має по
єднання завоювань науково- 
технічної революції з перева
гами соціалістичного ладу.

Боротьба за підвищення 
ефективності і якості всієї 
нашої роботи — ось що сьо
годні головне. «У цьому, — 
говорив товариш Л. І. Бреж
нєв на XVIII з’їзді комсомо
лу, — якщо хочете, і програ
ма виховання цілого поколін
ня радянських людей». Боро
тися за ефективність і якість, 
це значить — працювати не 
просто дисципліновано і ста
ранно, » працювати на со
вість, працювати красиво, щоб 
і інші тебе поважали за твою 
працю, і сам би ти себе пова
жав.

Це значить — раціонально 
організувати працю на кож
ній ділянці, забезпечити на
дійну систему заохочення за 

: сталу, добру якість продук- 
; ції і дальше її поліпшення.

Це значить — зробити бе- 
\ режливе ставлення до мате- 
I ріальних цінностей, які нале-

! жать народові, першим зако- 
< ном життя і праці радян- 
I ських людей; наполегливо ви- 
і шукувати все. нові й нові 
! способи усувати непродуктив

ні витрати.
Це значить — створити в 

трудових колективах таку мо
рально-психологічну атмосфе- 

' ру, при якій кожний вважа- 
тиме своїм природним обо
в'язком — і матиме можли
вість — працювати макси
мально продуктивно, з най
більшою віддачею; таку ат
мосферу, при якій становище 
ледарів, прогульників, брако
робів, розкрадачів суспільного ' 
майна стане справді нестерп
ним.

Радянській молоді, яка ста
новить більше половини ро
бітників і майже половину 
інтелігенції нашої країни, є 
де застосувати свої сили і 
здібності — на будівництві 
БАМу, в освоєнні незліченних 
багатств Сибіру і Далекого 
Сходу, в перетворенні земель 
російського Нечорнозем’я. в 
якнайбільшому поширенні 
прогресивних форм організа
ції праці, в русі молоді за 
кращу організацію сфери об
слуговування. поліпшення ро- 

[ боги трап сироту, в дальшому 
розвитку сільськогосподар
ського виробництва — в усіх 
сферах громадського, госпо
дарського і культурного жит
тя. Молоде покоління бере 

І найактивнішу участь у роз
горнутому змаганні за гідну 
зустріч XXVI з’їзду КПРС. 
У нашій республіці за рішен
ням ЦК ЛКСМУ оголошено 
трудову вахту під девізом 
«XXVI з’їздові КПРС — 
ударну працю, відмінне на
вчання молоді!» Юнаки і дів
чата борються за право під
писати рапорт XXVI з’їздові 
партії від імені комсомольців 
республіки.

За період після XXV з’їзду 
і КПРС наша партія провела

велику роботу по дальшому 
підвищенню рівня комуніс
тичного виховання трудящих, 
особливо молоді. Відчутні ре
зультати дає комплексний під
хід до комуністичного вихо
вання — з’єднання ідейно-по
літичного, трудового і мо
рального виховання. Кожний 
з цих елементів відіграє свою 
специфічну роль і разом з тим 
усі вони якнайтісніше зв’я
зані між собою. В умовах 
розвинутого соціалізму вели
чезне значення має моральне 
виховання. Гуманістична суть 
його розкрита в ленінській 
промові.

В. І. Ленін завдав нищів
ного удару по вигадках воро
гів соціалізму, які твердили, 
ніби комуністи відкидають 
мораль. Насправді вони ви
ступають проти буржуазної 
моралі, яка, на словах пропо
відуючи любов до ближнього, 
на ділі освячує експлуатацію 
і людиноненависництво. Роз
криваючи класову суть мора
лі, В. І. Ленін показав, шо 
комуністична моральність є 
справді гуманістичною і її 
призначення — допомогти 
людському суспільству підня
тися вище, позбутися експлу
атації. Комуністична мораль
ність, говорив він, об’єднує 
трудящих, проти всякої ек
сплуатації, проти при,ватної 
власності на засоби вироб
ництва. В основі комуністич
ної моральності лежить бо
ротьба за зміцнення і з«вер- 
шення комунізму.

Практика підтверджує ле
нінське положения, що утвер
дження норм і принципів ко
муністичної моралі неможли
ве без постійної і наполегли
вої боротьби з приватновлас
ницькими звичками та інши
ми пережитками старого сус
пільства. Виконуючи рішення 
XXV з їзду КПРС, комсомоль
ські організації посилюють 
боротьбу з пияцтвом, хуліган
ством, порушеннями трудової 
дисципліни. Важливо відзна
чити у зв’язку з цим, що ча
сом ми стикаємося з прихо
ваними формами аморальнос
ті. Але й вони — байдужість, 
утриманство, цинізм, претензії 
одержати більше, ніж даєш 
суспільству, — заслуговують 
найсерйознішого викриття й 
осуду.

• * *
Ленінська спадщина містить 

близько двохсот статей, ви
ступ» і записок, присвячених 
молоді. Але промова В. І. 
Леніна на III з'їзді РКСМ 
займає в ній особливе міс
це. Це — найважливіший тео
ретичний документ марксиз- 
му-лешнізму про роль молоді 
в будівництві нового суспіль
ства, програма комуністичного 
виховання підростаючих поко
лінь. Вірна ленінським запо
вітам, до кінця віддана ідеа
лам Великого Жовтня, ра
дянська молодь на всіх ета
пах господарського і культур
ного будівництва на заклик 
партії була там, де вирішува
лось найважливіше для краї
ни питання. Сьогодні разом з 
усім радянським народом во
на йде назустріч XXVI з'їздо
ві КПРС, у праці вчиться ко
мунізму, до бивається нових і 
нових успіхів в усіх сферах 
нашого життя.

с. ШИЛО.
Кандидат філософських не
ук.

Напередодні шістдесятиріччя виступу В. і. 
Леніна на III Всеросійському з’їзді РКСМ уч
ні Львівської середньої школи № 42 провели 
читацьку конференцію по п’єсі М. Погодіна 
«Кремлівські куранти», на якій зустрілися 
з народним артистом СРСР О. Д. Гаєм — 
виконавцем ролі Леніна в спектаклі театру 
імені М. Заньковецької.

Олександр Дмитрович розповів школярам 
про роботу над образом вождя, відповів иа 
запитання учасників конференції.

На фото: народний артист СРСР О. Д. Гай 
серед учнів середньої школи М 42.

Фото Г. ТельмовА.

ЗАПОВІТИ ІЛЛІЧА
^Москва. 2 жовтня 1920 

року. Великий зал в будинку 
№ 6 иа Малій Дмитрівні (те
пер вулиця Чехова) наповню
вався багатоголосим дзвінким 
гомоном. Тут зібрались 602 де
легати III Всеросійського з'ї
зду РКСМ. Усі вони були ду
же молодими — вік делегаті» 
від 17 до 20 років. Але юність 
їх вже пройшла через горни
ло громадянської. Лише про
тягом року — з весни 1919-го 
по весну 1920-го комсомол дав 
Червоній Армії десятки тисяч 
бійців, командирів, комісарів. 
У боротьбі проти інтервенції, 
внутрішньої контрреволюції в 
ті роки взяло участь до 200 
тисяч комсомольців. Чимало 
делегатів прийшло на з'їзд від 
заводських верстатів, з сіл.

Делегати заповнили зал по 
самі вінця — сиділи на підв,- 
коннях, стояли вздовж стій, 
багато юнаків і дівчат сиділо 
просто на сцені, перед столом 
президії.

І раптом в за.ті запанувала 
повна тиша. Усі побачили В. І. 
Леніна. Він з'явився несподі
вано, хоча його всі давно че
кали. Хтось вигукнув: «Ленін! 
Ленін!», і одразу вибухнула 
бурхлива овація. Розбурханий 
радістю з.ал важко було За
спокоїти. Овація тривала дов
го. Нарешті наступила повна 
тиша, в якій пролунав голос 
Леніна: «Товариші, мені
хотілося б сьогодні поговори
ти на тему про те, які основ
ні завдання Спілки комуні
стичної молоді і в зв’язку з 
цим—якими повинні бути ор
ганізації молоді в соціалістич
ній республіці взагалі».

Промова тривала майже дві 
години. Скоріше це була не 
промова, а серйозна і разом 
з тим задушевна розмова з 
молодим поколінням, ЯКОМУ 
належало будувати нове су
спільство.

Делегати з'їзду, охоплені 
надзвичайно щасливим наст
роєм від того, пю бачать і 

чують Леяівз, з кожним ле
нінським словом переймалися 
новими для себе почуттями і 
усвідомленнями завдань госпо
дарських, будівельних, куль
турних, які поставали перед 
Країною Рад.

Про враження, які виклика
ла промови вождя, згадують 
учасники з'їзду. А. Устархано- 
ва: «...Я сиділа в середині 
ряду, і мені все здавалося, 
що Ілліч дивиться прямо на 
мене. А справа, мабуть, просто 
в тому, шо так вже вмів го
ворити Ленін, і кожному зда
валось, шо говорить Ілліч са
ме для нього». Б Попов: 
«Нас надихав світлий образ 
Ілліча. Цей образ кож
ний зберіг у своєму серці, 
а слова Леніна про навчан
ня і шляхи досягнення кому
ністичного суспільства — у 
своїй пам'яті, у своїй свідо
мості». А. Шувалов: «Ми піс
ля цієї промови вперше сер
йозно задумались про майбут
нє, про свою відповідальність 
перед ним, про свою роль як 
будівника нового, комуністич
ного суспільства».

У своїй промові Володимир 
Ілліч з максимальною ясні
стю обгрунтував основні зав
дання Комуністичної спілки 
молоді і в зв'язку з цим виз
начив. якими повинні бути ор
ганізації молоді в соціалістич
ній республіці взагалі. Саме 
перед молоддю, зазначив В. І. 
Ленін, стоїть величезне зав
дання — побудувати комуні
стичне суспільство. І розв'я
зати його підростаюче поко
ління зможе лише на основі 
оволодіння всіма сучасними 
знаннями і на основ: вміння 
перетворити комунізм із гото
вих завчених формул, порад, 
рецептів, приписів, програм у 
те живе, що об'єднує всю 
повсякденну діяльність моло
ді. Виходячи з цього основ
ного завдання молодого поко
ління. В. І. Ленін поставив

перед молоддю ллвтляия — 
вчитися комунізму.

Питанню, як вчитися кому
нізму, В, І. Ленін присвятив 
значну частину свого виступу, 
навівши багато яскравих кон
кретних прикладів. Він засте
ріг від однобокого розуміння 
цього завдання «вчитися кому
нізму». Без роботи, без бо
ротьби, наголосив В. І. Ленін, 
книжне знання комунізму з 
комуністичних брошур і тво
рів нічогісінько не варте, бо 
воно продовжувало б старий 
розрив між теорією і прак
тикою життя, той розрив, який 
становить наиогиднішу рису 
буржуазного суспільства. В. І. 
Ленін закликав молодь збага
тити свою пам'ять усіма ти
ми знаннями, які виробило 
людство, з тим. шоб ці зна- 
ня були поставлені на служ
бу комуністичного будівництва, 
шоб їх можна було прикла
сти до промисловості, земле
робства, до різних галузей на
родного господарства. Він 
роз'яснив молоді, що без до
статнього знання і критичного 
засвоєння культури минулого 
ніякої нової культури побуду
вати не можна. Він закликав 
молодь нерозривно пов'язува
ти кожний крок виховання і 
навчання з повсякденною бо
ротьбою трудящих. Велику 
увагу приділив В. І. Ленін 
проблемам комуністичної мо
ралі, з надзвичайною глиби
ною розкривши її зміст і вка
завши конкретні шляхи, яки
ми молодь повинна прилучати
ся до неї.

В. 1. Ленін закликав мо
лодь до найріщучішої бороть
би проти буржуазних звичаїв 
і пережитків минулого, бо 
тільки в цій свідомій, масовій 
боротьбі вона зуміє виховати 
з себе справжніх комуністів, 
зміцнити нові, комуністичні 
відносини.

З великим піднесенням 
сприйняла молодь настанову— 
висновок В. І. Леніна про те.

ще Спілка комуяістичяої мо
лоді повинна бути ударною 
групою, яка в усякій роботі 
подає свою допомогу, прояв
ляє свою ініціативу, свій почин. 
Ілліч закликав молодь кожний 
крок навчання і виховання по
в'язувати з боротьбою трудя
щих за комунізм. «Тільки в 
праці разом з робітниками і 
селянами можна стати справ
жнім комуністом», — вчив 
В. І. Ленін.

Громом оплесків зустріли 
делегати заключні слова В. І. 
Леніна на з’їзді: «Тільки див
лячись на кожний крок свій з 
точки зору успіху цього будів
ництва, тільки питаючи себе, 
чи все ми зробили, щоб бути 
об’єднаними свідомими тру
дящими, Комуністична спілка 
молоді зробить те, шо вона 
півмільйона своїх членів об’
єднує в одну армію праці і 
викличе загальну повагу до 
себе».

Ці слова великого вчителя, 
звернуті до молоді, були і за
лишаються досі світлим І ЯС
НИМ дороговказом радянським 
юнакам і дівчатам.

Вірним компасом, бойовим 
заповітом для підростаючих 
покоіінь називають шо ленін
ську промову. Визначний тео
ретичний документ марксизму- 
леніяізму, бойова програма 
діяльності комсомолу, вона 
розкриває у всій своїй повно
ті проблеми комплексного під
ходу до комуністичного вихо
вання молоді, ставить перед 
нею завдання на увесь період 
будівництва нового суспіль
ства.

З геніальною прозорливістю 
Володимир Ілліч не лише з'я
совує в ній загальні законо
мірності розвитку виховної і 
освітньої системи, але й від
повідає на багато питань, шо 
стосуються тісного взаємо
зв'язку теорії з практикою. У 
своїй промові В. І. Ленін зу
мів заглянути в майбутнє «на 
роки і Десятиріччя». — як ви

словився один з делегатів III 
з’їзду комсомолу. Покоління 
радянських людей звіряли з 
нею своє життя, вчилися бути 
справжніми комуністами. Для 
комсомольців 2б-х років, бу
дівників перших п’ятирічок, 
солдатів Великої Вітчизняної 
війни, підкорювачів цілини і 
першопрохідців космосу ле
нінська промова була настіль
ною книгою. Такою вона є й 
для сучасних комсомольців. 
Кожний новин день до неї, як 
до світлого джерела, припада
ють серцем мільйони молодих 
людей, які звертаються до 
настановного слова вождя, 
щоб збагнути велич змісту йо
го заповітів, озброїтися ними 
для творчої діяльності, шоб 
стати комуністами.

Промова В. І. Леніна «Зав
дання спілок молоді», зверну
та до молодого покоління, ко
ристується широкою популяр
ністю в усьоми світі. Вона се
ред тих ленінських робіт, які 
за кількістю перекладів і ви
дань в зарубіжних країнах 
стоять на першому місці. Не 
буде перебільшенням ствер
джувати, шо виступ В. І. Ле
ніна на з'їзді комсомолу — це 
перша ленінська книжка, з 
якої починається для молодої 
людини оволодіння теоретич
ною спадщиною вождя.

Як і в минулому, так і нині 
наші ідейні противники, добре 
розуміючи і на практиці пере
свідчившись, якою притягаль
ною силою є ленінська промо
ва на III з’їзді комсомолу', 
роблять все для того, щоб по
слабити могутній вплив її на 
розум і серця сучасної моло
ді. Але ленінська промова бу
ла і лишається одним з пер
ших політичних підручників 
для всієї прогресивної молоді 
світу.

В. ПІЧА.
Доцент кафедри марксизму- 
ленінізму Українського полі
графічного інституту імені 
Івана Федорова.

ми вертольотами порушення 
повітряного простору Пакис
тану. Всім відомі, підкреслює 
агентство, факти неодноразо
вого вторгнення збройних си.л 
Пакистану на територію ДРА. 

І



ФОТОХРОНІКА СЛАВЕТНОЇ ЕПОХИ
Фотографія — один з най

точніших засобів відтворення 
минулого. Адже в ній ні ви
мислу, ні навіть щонайменшо
го домислу. Це факт. Вихоп
лений і зафіксований для 
прийдешніх поколінь та для 
наших сучасників, які в той 
час не змогли побувати в то
му чи іншому місці, бути 
свідком тої чи іншої події.

Нещодавно у видавництві 
при Львівському державному 
університеті «Виша школа» 
вийшов з друку фотоальбом 
«В єдиній Радянській держа
ві». У підзаголовку цієї кни
ги зазначається — «Мовою 
публіцистики».

Шо це за видання? Мабуть.

жоден відвідувач книгарні не 
може не звернути уваги на 
цей альбом. І4а півтораста йо
го сторінках майже дві сотні 
чорно-білих та кольорових 
ілюстрацій. У лівому верхньо
му куті першої сторінки об
кладинки бачимо витиснену 
великими золотистими буква
ми назву альбома, а внизу — 
наче під час революційного 
маршу чи святкової демон
страції — безліч силуетів зна
мен. Ця перша сторінка об
кладинки й передає суть усьо
го видання: в альбомі на фо- 
тодокументальному матеріалі 
відображено історичний шлях 
трудящих Західної України, 
який вони пройшли, почина

ючи від боротьби за возз'єд
нання західноукраїнських зе
мель в єдиній Українській Ра
дянській державі, за встанов
лення на цих землях Радян
ської влади й закінчуючи 
торжеством безсмертних ленін
ських ідей, нашими сьогод
нішніми днями.

Фотоальбом «В єдиній Ра
дянській державі» складаєть
ся з восьми розділів, побудо
ваних за хронологічною послі
довністю.

Географія видання велика. 
Вона охоплює в основному 
Волинську, Ровенську, Львів
ську, Тернопільську та Івано- 
Франківську області. Багате 
видання й за тематикою. Тут 

І відображено життя західно
українських трудящих під ав- 
стро-угорським гнітом, бороть
бу за возз’єднання західноук-

I раїнських земель з Радян
ською Україною в складі
СРСР, колективізацію сіль
ського господарства, боротьбу 
з фашистською навалою, су
часні звершення трудящих у 
промисловості та науці, нечу- 
ваний підйом сільського гос
подарства, героїв оновлених 
колгоспних ланів, архітекту
ру, благоустрій, спорт, культу
ру, добробут радянської лю
дини, еювіту, народну твор
чість, радянську медицину, 
торжество й радість нашого

буття, інтернаціональні зв’яз
ки.

Як зазначає у вступній стат
ті професор В. И. Здоровега, 
«зібрані у цьому виданні фо
тографії з документальною 
творчістю і неспростованістю 
фіксують окремі моменти на
шого життя — як минулого, 
так і сучасного».

Тексту в книзі небагато, він 
тут лише супроводжує фото
документи, допомагає читаче
ві краще зрозуміти побачене.

Розрахована книга-альбом 
на викладачів, студентів, про
пагандистів, журналістів.

В. КАРПИН.
Член Спілки журналістів 
СРСР.

......................................................................... —----- -- Спор т------------------------------------------

ОСТАННЯ ПЕРЕВІРКА СИЛ
На баскетбольних майдан

чиках спортивного комплек
су Львівського університету 
імені Івана Франка закінчи
лися ігри чемпіонату УРСР 
з баскетболу серед жіночих 
команд. Шість кращих ко
лективів республіки — київ
ське «Динамо», дніпропет
ровська «Сталь». сімферо
польський «Спартак», львів
ський ДБК, донецький ДЗХ 
і київський СКІФ — протя
гом п'яти днів вели напру
жену боротьбу за право на
зиватися найсильнішим. Пер
ше місце та звання чемпіо
на України завоювали дина- 
мівки. другими були баскет
болістки «Сталі», третіми — 
спартаківки.

Чемпіонат закінчився, ві
дійшов у минуле, а які він 
залишив враження? На це 
запитання ми попросили від
повісти державного тренера 
Спорткомітету УРСР, май
стра спорту Е. П. Філозофа 
та головного суддю змагань 
— суддю всесоюзної катего

рії М. М. Рейнгольда. Ось 
їх враження:

— Після закінчення ігор 
чергового чемпіонату рес
публіки, який був одним із 
останніх етапів підготовки 
команд до першості СРСР, 
можна сказати, що команди- 
учасниці ще не досягай не
обхідного ступеня підготов
ки. яка б дозволила їм ве
сти боротьбу за чемпіонські 
звання. На турнірі у Львові 
команда київських динамівок 
виглядала на голову вищою 
за усіх своїх суперниць. їх 
тренер А. Т. Петросян у хо
ді змагань вільно маневру
вав складом колективу. Та 
все ж, незважаючи на це, 
киянкам необхідно доуком
плектувати свій склад грав
цями задньої лінії.

Чемпіонат допоміг виявити 
недоліки в усіх командах. 
Так. на грі баскетболісток 
«Сталі» з Дніпропетровська 
позначилась відсутність лі
дера — заслуженого майст
ра спорту Р. Курвякової.

Неповним складом висту

пав на змаганнях колектив 
сімферопольського «Спарта
ка». Незважаючи на те, що 
«Спартак» — дуже молода 
команда, вона вже демонст
рує зрілу гру. Швидкісні, 
комбінаційні дії дівчат спо
добалися львів'янам.

Слід відзначити спортсме
нок Київського інституту 
фізкультури. Студентська 
команда виявила найкращі 
свої якості, і тільки відсут
ність досвіду не дозволила 
їй зайняти більш високе міс
це.

Різний за рівнем підго
товки склад привезла на 
чемпіонат команда Донецько
го заводу холодильників. У 
ній можна відзначити гру 
лише центрової С. Кузнецо- 
вої. На жаль, решта гравців 
не змогла підтримати її дії. 
Та все ж таки висока ігрова 
дисципліна дозволила донеч- 
чанкам посісти високе чет
верте місце.

Нічим не змогли пораду
вати своїх прихильників го
сподарки чемпіонату, баскет- |

болістки домобудівного ком
бінату. Команда провела іг
ри невдало, не здобувши 
жодного очка.

Говорячи про гру команд, 
які брали участь у цих зма
ганнях, не можна не відзна
чити окремих баскетболісток. 
Хоча сезон ще не розпочав
ся, деякі з них вже демон
струють досить надійну, тех
нічну гру. Серед них — ди- 
намівці Н. Климова та Г. 
Мельниченко, донеччанка С. 
Кузнецова, спартаківки Н. 
КосячуК та Е. Федоряк. сту
дентка Київського інфізу 
1. Цюлюпа та Л. Швидь з 
Дніпропетровська.

Крім цього, треба відзна
чити роботу, проведену ко
лективом спорткомплексу на 
чолі з завідуючим кафед
рою фізвнховання держуні
верситету І. К. Попеско. Во
ни доклали всіх зусиль до 
того, щоб чемпіонат пройшов 
на високому різні.

В. КОТЛЯРОВ. 
Кор. «Вільної України». 

КУЗНЯ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ
2 жовтня минає 40 років з дня прийняття 

Президією Верховної Ради СРСР Указу про 
створення державних трудових резервів

Одним з визначних досяг
нень Радянської держави є 
створення науково обгрунтова
ної системи професійно-техніч
ної освіти. На сучасному ета
пі це — загальнодержавна си
стема підготовки робітників 
високої кваліфікації для різ
них галузей народного госпо
дарства. Вона — єдина систе
ма, яка здійснює загальнодер
жавну політику підготовки 
кваліфікованих робітничих 
кадрів і будується з ураху
ванням поточних і перспектив
них завдань і планів.

Соціалістична система про
фесійно-технічної освіти — 
найдем ократичніша у світі. 
При зарахуванні учнів тут 
враховуються їх інтереси, на
хили. Молодь приймається не
залежно від соціального похо
дження, національності, статі. 
Важливим показником демо
кратичності профтехосвіти є її 
зв’язок і спадкоємність з од
ного боку з системою загаль
ної освіти (денної і вечір
ньої), а з другого — з систе
мою середньої епевіальвої і 
вищої освіти.

Жодна країна капіталістич
ного світу не може визнати 
принцип безкоштовного на
вчання у професійно-технічній 
освіті. У нас цей принцип не 
лише здійснений, а й. окрім то
го, учні профтехучилищ знахо
дяться на повному державно
му утриманні. Принцип єднос
ті професійної, загальної і по
літехнічної освіти в сучасних 
умовах одержав свій дальший 
розвиток. Кожний тип профе
сійно-технічної освіти дає уч
ням не тільки виробничу ква
ліфікацію, але й певний рівень 
загальної політехнічної освіти.

Зміцнення матеріально-тех
нічної бази учбових закладів, 
створення учбово-виробничих 
умов на базових підприєм
ствах сприяють розвитку но
вих форм зв’язку теорії з 
практикою, реалізації марк
систсько-ленінського принци
пу поєднання навчання з ви
робничою працею і політехніч
ною освітою. Соціалістична си
стема професійно-технічної ос
віти, як і інші установи на
родної освіти СРСР, здійснює 
всебічний розвиток особистості 
майбутнього робітника, ство
рює умови для його розумо
вого, морального, ідейно-полі
тичного, естетичного і фізич
ного виховання.

Керуючись рішеннями XXV 
з’їзду КПРС, постановами ЦК 
партії і уряду, в нашій краї
ні проведена велика робота 
по перебудові системен профе
сійно-технічної освіти. Виник 
новий тип учбових закладів — 
середні профтехучилища. Тут 
одночасно з підготовкою фа
хівців для різних галузей на
родного господарства учні 
одержують загальноосвітню 
підготовку з основ наук. Здій
снено перехід на новий виший 
етап навчання, зміцніла на
вчально - матеріальна база, 
склад педагогічних кадрів.

При проведенні такої вели
комасштабної перебудови про
фесійно-технічної освіти вра
ховано важливий соціально- 
політичний фактор — зрос
тання ролі робітничого класу 
в комуністичному будівництві, 
його ідейної зрілості, профе
сійної майстерності, суспільної 
активності. Здійснено також 

цілий ряд педагогічних вимог 
для удосконалення навчальних 
планів і програм.

Наочним і переконливим 
прикладом широкого розвит
ку системи профтехосвіти за 
останні десятиріччя може слу
жити Львівська область. Сьо
годні тут трудяться сотні 
тисяч рооітників, при цьому 
500 тисяч з них — випускни
ки системи профтехосвіти. Ли
ше за останні десять років 
кількість професійно-техніч
них учбових закладів виросла 
з 51 до 66, де навчається 46 
тисяч юнаків і дівчат з 200 
спеціальностей. 1 ця цифра з 
кожним роком зростає. Уже в 
цьому році розпочалась підго
товка учнів з таких спеціаль
ностей, як оператор пульта уп
равління, оператор по очистці 
зерна та інші. В майбутньому 
планується запровадити ви
вчення спеціальностей опера
тора лазерного зварювання і 
ультразвукової обробки мета
лу, контролерів рентгано-теле- 
візійних установок, штампу
вальників методом вибуху та 
інших. Тобто сьогодні ми спо
стерігаємо немовби якісне пе
ретворення системи профе
сійно-технічної освіти на осно
ві потреб майбутнього.

Останнім часом невпізнанно 
змінились учбові заклади 
профтехосвіти. Абсолютна біль
шість училищ області має доб
ре обладнані учбові комплек
си з комфортабельними гур
тожитками, спортивними зала
ми, басейнами, побутовими 
приміщеннями. До послуг уч
нів 1.500 учбових кабінетів і 
лабораторій, понад 375 май
стерень і полігонів, обладна
них сучасними технічними за
собами. У 12 учбових закла
дах запроваджено учбове те
лебачення. У вільний час юна
ки і дівчата мають можли
вість займатися художнього 
самодіяльністю і спортом. До 
їх послуг — Палац культури 
імені Ю. Гагаріна . і Палац 
спорту «Трудові резерви».

Всі міські і сільські проф
техучилища області переведено 
на підготовку молодих робіт
ників з середньою освітою. їх 
зараз — 43.

Всього за десяту п’ятирічку 
в профтехучилищах Львівщи
ни підготовлено 123 тисячі 
кваліфікованих робітників, в 
тому числі 69 тисяч із серед
ньою освітою. Цим самим си
стема профтехосвіти вносить 
свій вагомий вклад у справу 
загальної середньої освіти мо
лоді.

За роки десятої п’ятирічки 
на розширення учбової бази 
профтехосвіти використано 26 
мільйонів карбованців. Збудо
вано і здано в експлуатацію 
п’ять учбових комплексів на 
3.920 учбових місць, п’ять уч
бових корпусів на 3.800 учбо
вих місць, сім учбових май
стерень, п’ять громадсько-по
бутових блоків, тринадцять 
гуртожитків на 5.952 місця, 
три житлових будинки на 28 
квартир. Зараз в училищах об
ласті є 87 класів програмова
ного навчання, 1.322 навчаль
них і контролюючих машини, 
135 відеомагнітофонів, 568 

телевізорів. 120 ходоскопів та 
інших технічних засобів на
вчання.

В десятій п’ятирічці значно 
розширено верстатний парк 
училищ. Від базових підпри
ємств отримано 750 метало
різальних верстатів. 115 оди
ниць будівельного, 130 —зва
рювального, 42 — деревооб
робного обладнаяня. Майстер
ні училищ поповнились інстру
ментом на суму понад 100 ти
сяч карбованців.

Повсюдне зміцнення мате
ріально-технічної бази училищ 
дозволило значно підняти рі
вень учбово-виховиого проце
су і успішно вирішувати го
ловне питання — поліпшення 
якості підготовки висококва
ліфікованих робітників.

Значну роботу проведено 
щодо поліпшення якісного 
складу інженерно-педагогічних 
кадрів. Сьогодні в училищах 
області трудиться понад 4.090 
інженерно-педагогічних пра
цівників. Проведена в цьому 
році атестація показала, що 
сто процентів викладачів ма
ють вищу освіту, 98 процентів 
майстрів виробничого навчан
ня — вищу і середню спе
ціальну освіту. Переважна 
більшість інженерно-педагогіч
них працівників — люди ідей
но-політичної зрілості, які ма
ють високу професійну підго
товку і необхідний педагогіч
ний досвід. За їх якісним 
складом наша область займає 
одне з перших місць в респуб
ліці.

Педагогічні колективи проф
техучилищ систематично по
повнюються молодими спеціа
лістами. Якщо .в 1976 році їх 
було прийнято 50, то в 1980 
— втричі більше. У Львівсь
кому політехнічному інституті 
розпочато підготовку інжене- 
рів-педагогів для будівельних 
училищ. Це дає можливість 
позяістю задовольнити потре
би училищ в інженерах-буді- 
зельниках, які мають педаго
гічну освіту.

Постійна робота ведеться по 
підвищенню ділової кваліфіка
ції, педагогічної майстерності 
викладачів і майстрів вироб
ничого навчання. З цією ме
тою в Донецьку" організовано 
інститут, де щорічно прохо
дять курсову перепідготовку з 
відривом від виробництва 72— 
86 процентів інженерно-педа
гогічних кадрів. Крім цього, в 
кожному учил'лці організовано 
семінари з педагогіки і техмі
німуму, а майстри виробничо
го навчання проходять стажу
вання в цехах базових під
приємств.

В одинадцятій п'ятирічці ро
бота з кадрами буде вестись 
під девізом «Системі профтех
освіти — тільки відмінні кад
ри». ■

Значно зросла успішність уч
нів з виробничого навчання і 
більшості предметів теоретич
ного циклу. Цьому у великій 
мірі сприяло повсюдне впро
вадження комплексної систе
ми управління якістю підго
товки робітників високої ква
ліфікації. Ця система являє 
собою ряд взаємопов’язаних 
рекомендацій, спрямованих на

чіткт постановку завдань 
кожному підрозділу училища, 
викладачу і учню на основі 
затверджених нормативів і пе
редбачає організацію постій
ного контролю за їх своєчас
ним і якісним виконанням. 
Завдяки впровадженню цієї 
системи в більшості училищ 
області значно збагатився 
зміст учбово-виховного проце
су, підвищилась дисципліна і 
відповідальність інженерно- 
педагогічних працівників за 
доручену справу, поліпшилась 
якість і ефективність уроків, 
піднявся рівень фактичних 
знань і уміння учнів. Саме 
Львівщина першою в респуб
ліці впровадила в учбово-ви
робничий процес комплексну 
систему управління якістю під
готовки робітників високої 
кваліфікації. За підсумками 
роботи за 1978 і 1979 роки 
система профтехосвіти області 
виходила переможцем Всесо
юзного соціалістичного зма
гання і нагороджена перехід
ним Червоним прапором Дер
жавного комітету Союзу РСР 
з професійно-технічної освіти 
і 1J.K профспілки працівників 
державних установ.

У Звітній доповіді Генераль
ного секретаря ЦК КПРС, Го
лови Президії Верховної Ра
ди СРСР товариша Л. І. 
Брежнєва XXV з'їзду партії 
підкреслювалось, що в сучас
них умовах головний шлях 
підвищення виховної роботи — 
комплексний підхід у поста
новці всієї справи виховання, 
тобто забезпечення єдності 
ідейно-політичного, трудового 
і морального виховання з вра
хуванням особливостей різних 
груп трудящих. Однією з не
обхідних умов реалізації та
кого комплексного підходу є 
планування виховної робоїи.

Сьогодні у всіх училищах 
області впроваджені перспек
тивні плани комуністичного 
виховання учнів на весь пе
ріод навчання. Ці плани дали 
можливість систематизувати 
позаурочну виховну роботу, 
проводити її з врахуванням 
програмного матеріалу су
спільних, загальноосвітніх і 
спеціальних дисциплін та за
безпечити послідовність змісту 
і форм виховання кожного ро
ку навчання.

На сучасному етапі розвит
ку нашого суспільства проф
техучилища — могутня .своє
рідна індустрія освіти, яка 
здатна дати кожній молодій 
людині якісну підготовку з 
спеціальності, фундаменталь
ну середню освіту, високо
моральне виховання. Вона за
довольняє головну потребу 
сьогоднішнього дня — орга
нічний розвиток людської осо
бистості.

Творча активність усіх ін
женерно - педагогічних пра
цівників системи профтехосві
ти Львівщини спрямована сьо
годні на безумовне виконання 
планових завдань завершаль
ного року п'ятирічки і гідну 
зустріч XXVI з’їзду КПРС но
вими досягненнями у навчан
ні і вихованні молодого по
повнення робітничого класу 
нашої країни.

Г. БАТРАКОВ. 
Начальник Львівського об
ласного управління проф
техосвіти. ІНСТИТУТ СУСПІЛЬНИХ НАУК АН УРСР

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

старших наукових співробіт
ників відділів: філософії, іс
торії і теорії атеїзму, істо
рії соціалістичного будівни
цтва;

молодших наукових співро
бітників відділів: філософії, 
історії і теорії атеїзму, історії 
соціалістичного будів'н-ицтва.

Строк конкурсу—місяць з 
дня опублікування оголошен
ня у пресі.

Документи згідно з поло
женням про конкурс надси
лати на адресу: 290906, Львів- 
6, вул. Радянська, 24.

За довідками звертатися те
лефоном 72-47-51.

Дирекція.

Сільськогосподарський огляд

ЧАС КВАПИТЬ
ХЛІБОРОБА

І осінь швидко минає. На- 
стаз жовтень. Вже мало на
дії на тепло, бо щораз ближ
че до приморозків-. Пізній час 
квапить хлібороба: пора за
вершувати польові роботи, 
швидше збирати урожай цьо
горічний, закладати міцну ос
нову під наступний. Працюва
ти доводиться переважно за 
складних умов погоди, бо со
нячних, теплих днів, які пере
важно бувають у цю пору на 
Львівщині, — мало. Це спо
вільнює збиральні роботи, 
знижує продуктивність техні
ки.

На 29 вересня, як свідчать 
дані облетатуправління, сівбу 
озимих у колгоспах і радгос
пах області проведено на 
площі 214 тисяч гектарів, 
що становить 84,8 процента 
до плану. Першими впора
лись з посівними роботами 
сокальські хлібороби, значно 
перевиконали план сівби ози
мих трудівники Турківського 
району. На завершенні посів
на у радехівських, сколів- 
ськнх. стрийських і кам'ян- 
сько-бузьких господарствах. 
Нижчі, ніж в середньому по 
області, показники виконання 
планів у колгоспах і радгос
пах Яворівського, Жидачів- 
ського, Дрогобицького, Мико
лаївського, Пусто митівського, 
Перемишлянського і Симбір
ського районів. Необхідно 
різко підвищити темпи посів
них робіт, шоб протягом ЦІЄЇ 
п’ятиденки закінчити їх, бо 
запізнення, як свідчать бага
торічні дані, призводить до 
різкого зниження врожайнос
ті.

Необхідно посилити органі
заторську роботу в колгоспах 
і радгоспах по прискоренню 
збирання картоплі, інших піз
ніх культур. На 29 вересня 
картоплю викопано з 11,3 ти
сячі гектарів, що менше, ніж 
з половини планової площі. 
Цьогорічний урожай е неви
соким, тому потрібно все зро
бити, щоб зібрати його без 
втрат, у стислі строки. Тим 
часом копання бульб ведеться 
повільно. З вміщених даних 
облетатуправління видно, який 
район займає краще, а який 
гірше місце в обласному зве
денні. Якщо, скажімо, в Золо- 
чівському, Стрийському, Пус- 
томитівському, Кам'янсько- 
Бузькому, Буському районах 
картоплю викопано більш як 
з половини, а в Радехівсько- 
му, Нестеровському районах 
відповідно на 77.6—71,8 про
цента, то в Яворівському, 
Старосамбірському, Самбір- 
ському, Мостиському районах 
копання проведено лише на 
третині до плану. Темпи, як 
бачимо, значно нижчі, ніж ви
магає час. Щоб звести до мі
німуму втрати, на всіх пло

шах обов’язково треба пую- 
вести культивацію, боронуван
ня. додаткове визбирування 
бульб.

Не можна вичікувати із 
збиранням цукрових буряків, 
їх викопано лише з 8,5 тися
чі гектарів, що становить 17,3 
процента до засіяної площі. 
В окремих районах допущено 
значне відставання від зав
дань, визначених графіками. 
Повільно вивозиться сирови
на з плантацій, її вже чимало 
накопичилось в полі. Стосу
ється це, насамперед, госпо
дарств Кам'янсько-Бузького, 
Нестеровського, Сокальського, 
Городоцького, Самбірського, 
Радехівського, Жидачівсько- 
го районів.

В боротьбі за підвищення 
родючості грунтів дуже важ
лива роль належить ранньо
му зябові, проте його піднят
тя ведеться низькими темпа
ми, особливо в Дрогобицько
му, Мостиському, Миколаїв
ському, Бродївському, Пусто- 
митівському, Старосамбірсько- 
му і Стрийському районах.

Осіяній комплекс вимагає 
посиленої напруги, а ше біль
шої організованості, чіткості 
і злагодженості на всіх ді
лянках виробництва. Головне 
— забезпечити продуктивнішу 
роботу збирально-транспорт
них засобів, тракторних агре
гатів, предметніше і діловиті
ше організовувати соціалістич
не змагання трудівників за 
досягнення високих кінцевих 
результатів.
Хід осінніх польових робіт 

в нолгослах і радгоспах 
області на 29 вересня 

1980 рому
(за даними облстатуправління)

У ДЕРЖАВНОМУ КОМІТЕТІ СРСР ПО ЦІНАХ
Держкомцін СРСР повідомляє, що з 1 жовтня 1980 

року змижено державні роздрібні ціни на мікрокальку
лятори в середньому на 43 проценти.

ЗАПРАЦЮВАЛИ 
ГРИБОВАРНІ
Особливо гомінливо в ці дні 

у прикарпатських пралісах. 
Сотні трудівників у вихідні дні 
із козубцями, кошиками, рюк
заками йдуть до зеленого дру
га по щедрі дари золотої 
осені.

У гірських селах не зустрі
неш сім’ї, яка б не замарину
вала по ЗО—70 літрів опень
ків. А ті, кому вдалось зібра
ти грибів значно більше, ніж 
необхідно для сім’ї, частину 
продукції здають нз грибовар
ні пункти в селах Ріп’яні, 
Половецькому. Ясеиипі-Замко- 
вій, Виціві, Волосянці, Тур’є.

Своєрідними чемпіонами на 
збиранні опеньків стали жите
лі села Ясенині-Замкової. На 
грибоварний пункт, яким за
відує Петро Борисович Юдиць- 
кий, з 20 по 23 вересня посту
пило 7 тонн опеньків. А всьо
го за цей час 8 грибоварних 
пунктів, шо діють в гірській 
частині району, переробили 12 
тонн грибів.

В. КАСПЕРЕВИЧ.
Старосамбірський район.

Чарівниця гутного скла
Стрімко мчать на баских 

голубих конях червоні верш
ники в будьонівках і з прапо
рами в руках. Попереду заго
ну — сурмач. Дивишся на цю 
скульптурну групу з кольоро
вого скла, і перед очима по
стає легендарна Перша Кін
на, яка 60 років тому здій
снила визвольний похід по 
західноукраїнських землях.

«Червона кіннота» — так 
назвала свою роботу львів
ська художниця Євгенія Іва
нівна Шимоняк-Косаковська. 
Це одна з багатьох її праць, 
представлених у Львівському 
музеї етнографії та худож
нього промислу АН УРСР, де 
влаштована персональна ви
ставка майстра гутнОго скла.

(АПК). 

X

ПОРАЗКА 
«КАРПАТ»

Футболісти львівських 
«Карпат» 29 вересня у чер
говому матчі першості кра
їни зазнали поразки в Таш
кент! від «Пахтакора» — 
0:1. Цей єдиний перемож
ний гол господарі поля про
вели на тринадцятій хвилині 
зустрічі. Успіху добився пів
захисник А. Якубик.

Львів’яни виступали у та
кому складі: Швойницький. 
Родій, Щербей, Саулевич. 
Кочубинськиїі, Броварський 
(Семенко. 75), Валь. Дуб- 
ровний (Мосора. 65), Юрчи- 
шин, Думанський. Дикий.

Того ж дня торпедівці 
Москви перемогли ленін
градський «Зеніт» — 2:0. 
армійці столиці мінських ди- 
намівців — 3:1.

(Наш кор.|.

Редактор
О. КОСОВДН.

ТЕАТРИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВО
НОГО ПРАПОРА АКАДЕМІЧНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМТЕАТР 
ІМЕНІ М. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ. 
СЕСТРИ РІЧИНСЬКІ. Завтра — 
— ЧОВЕН ХИТАЄТЬСЯ. Поч. о 
19 год. ЗО хв.

ЛЬВІВСЬКИЙ РОСІЙСЬКИЙ 
ДРАМТЕАТР РАДЯНСЬКОЇ АР
МІЇ. В ПОРЯДКЕ ИСКЛЮЧЕ. 
НИЯ. Завтра - СИНИЕ КОНИ 
НА КРАСНОЙ ТРАВЕ. Поч. о 
19 год. ЗО хв.

ФІЛАРМОНІЯ. Концертний 
зал імені С. П. Людкевича. 
1 жовтня — КОНЦЕРТ, ПРИ
СВЯЧЕНИЙ МІЖНАРОДНОМУ 
ДНЮ МУЗИКИ. Поч. о 20 год.

ДЕРЖЦИРК. Ексцентрична 
вистава « Я ПРАЦЮЮ КЛОУ
НОМ» під керуванням і за 
участю народного артиста 
РРФСР А. НІКОЛАЄВА. Поч. 
о 19 год. ЗО хв.

КІНО
• ЦЕЙ ВІЛЬНИЙ СВІТ. (9.

10.15, 11.30), «КАТАСТРО
ФА», «ПІСЛЯ СЬОМОЇ ВЕЧО
РА» (12.50, 14.10. 15.30),
«ПАСТОР НА СЛИЗЬКІЙ ДО- 
РОЗІ» (16.50, 18.10. 19.30,
20.50) — ім. Лесі Українки.

• ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ» —
• Львів» (10, 11.50. 13.40,
15.30, 17.20. 19.10, 20.50);
«Мир» (9, 11. 13. 15. 17, 19. 
21);
«Октябрь» (10.30, 12.30.
14.30. 16.30. 18.30. 20.30).

«ЕКІПАЖ» (1 та 2 серії) — 
ім. Короленка (18. 20.30).

• ПІРАТИ XX СТОЛІТТЯ» (1 та
2 серії) — «Орленок (16.50,
18.40. 20.30):
«Супутняя» (13. 14.45. 16.30,
13.15. 20).

«ДАЧНА ПОЇЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦИБУЛІ» — «Дніпро» (9,

Колектив управління тор
гівлі Львівського облвикон
кому висловлює співчуття 
старшому економістові орт. 
відділу управління Катерині 
Йосипівні Станецьиій з 
приводу смерті її чоловіка 

РОМАНА ІВАНОВИЧА.

10.30, 12.05, 13.35, 15.10,
16.40, 18.20, 19.55, 21.20). 

«АКВАНАВТИ» — «Україна»
(8.30, 10, 11.30. 13.10, 14.50,
16.30, 18.10, 19.50, 21.25).

«ПРОЩАЛЬНА ГАСТРОЛЬ «АР
ТИСТА» — «Маяк» (10, 11.50,
13.40, 15.30, 17.20, 19.10,
20.50):
«Київ» (9, 10.30, 12, 13.30,
15, 16.30, 18, 19.30, 21).

«ЖИВІТЬ ДОВГО» —
ім. Щорса (9.15, 11.10, 13.15, 
17, 19. 21).

«НЕ КРАДІТЬ МОЄЇ ДИТИНИ.— 
«Дружба» (13, 14.55, 16.50,
18.35. 20.25);
«Парк» (9.50, 11.35, 13.20,
15.05, 16.50, 18.35. 20.20);
«Спартак» (9, 10.45, 12.30,
14.15, 16. 17.45, 19.30, 21.15). 

«СТЕРЕЖИСЯ! ЗМІЇ!» (1 та 2 
серії) — ім. Б. Хмельницько, 
го (10, 12.40, 15.20, 18. 20.40). 

«ЛЮДИНА. ЯКА БІЖИТЬ» —
ім. Коперника (9.30, 11,
12.40, 14.20, 16.05, 17.45,
19.30. 21.10).

«ПЛОЩА САН-БАБІЛА. 20 ГО
ДИН» — ім. Шевченка 
(15.30. 17.20, 19.10. 21).

•СМУГАСТИЙ РЕЙС» —
«Вокзал» (8. 9.50. 11.30,
13.20, 15.10. 17, 18.50, 20.40). 

• ОПЕРАЦІЯ «И» ТА ІНШІ ПРИ-
ГОДИ ШУРИКА» (9.30. 13.50), 
«ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ» (1 та 2 се
рії, 11. 15.20), «РУКОПИС,
ЗНАЙДЕНИЙ У САРАГОСІ*  
(1 та 2 серії, 18.10, 21) —. 
« П іонер».

НОВІ МУЛЬТФІЛЬМИ (10, 11), 
«СТРІЛЬБА ДУПЛЕТОМ» (12,
13.40, 15.20) — «Орленок»

«БРАТ —СИРОТА» (9.30. 11,
12.30. 14, 15.30), «ПОГРАБУ
ВАННЯ ПО...», «НУ, ПІДОЖ
ДИ» (13-й випуск. 17, 18.20,
19.40, 21) — ім. Зої Космо- 
дем'янсьиої.

НОВІ МУЛЬТФІЛЬМИ (11. 12).
«Біле СОНЦЕ ПУСТЕЛІ» (13) 
— «Літак».

Колектив виробничого 
об'єднання «Львівхімсіль- 
госпмаш» висловлює спів
чуття заступникові гене
рального директора об'єд
нання Ростиславові Андрі
йовичу Грицині з приводу 
CMCDT’ його дружини

ХРИСТИНИ ІВАНІВНИ.

«СВОБОДНАЯ УКРАИНА» — ОРГАН ЛЬВОВСКОГО ОБКОМА 
КОМПАРТИИ УКРАИНЫ И ЛЬВОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ. 
Издается на украинском языке.
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ПОГОДА
Сьогодні по Львову та об

ласті передбачається хмарна, 
з проясненнями погода, на 
значній території області нош. 
Вітер західний, 7 — 12 метрів 
на секунду. Температура по 
області 11 — 16, по місту 12 — 
14 градусів.


