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Вчора в Москві, у Крем
лівському Палаці з’їздів, 
завершив роботу XXVII 
з’їзд Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ПОВІДОМЛЕННЯ

про хід XXVII з’їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу

6 березня 1986 року на ранковому 
засіданні XXVII з'їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу голова лі
чильної комісії товариш Соломенцев 
М. С. оголосив результати виборів 
центральних органів партії.

Під час перерви в роботі з’їзду від
бувся Пленум Центрального Комітету 
КПРС.

На засіданні, яке відновилося, з'їзд 
заслухав повідомлення про підсумки 
роботи Пленуму Центрального Коміте
ту КПРС і засідання Центральної Реві
зійної Комісії КПРС, обраних XXVII 
з'їздом партії.

Генеральним секретарем ЦК КПРС 
одностайно обрано товариша Горбачо
ва Михайла Сергійовича.

Пленум обрав Політбюро ЦК КПРС, 
Секретаріат ЦК КПРС, затвердив го
лову Комітету Партійного Контролю 
при ЦК КПРС.

Центральна Ревізійна Комісія КПРС 
на своєму засіданні обрала голову ко
місії.

Наприкінці засідання Генеральний 
секретар ЦК КПРС товариш Горбачов 
М. С. виступив з заключною промо
вою, яка була вислухана з великою 
увагою і не раз переривалась тривали
ми оплесками.

М. С. Горбачов оголошує XXVII з’їзд 
Комуністичної партії Радянського Со
юзу закритим.

Учасники з’їзду з піднесенням вико
нують партійний гімн «Інтернаціонал».

ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про Пленум Центрального Комітету

Комуністичної партії
6 березня 1986 року відбувся Пле

нум Центрального Комітету КПРС, об
раного XXVII з’їздом Комуністичної 
партії Радянського Союзу.

Пленум одноголосно обрав товари
ша Горбачова М. С. Генеральним сек
ретарем ЦК КПРС.

Пленум обрав Політбюро ЦК КПРС
у такому складі:

Члени Політбюро товариші Горба
чов М. С., Алієв Г. А., Воротников В. І., 
Громико А. А., Зайков Л. М., Кунаев 
Д. А., Лигачов Є. К., Рижков М. І., Со
ломенцев М. С., Чебриков В. М., Ше
варднадзе Е. А., Щербицький В. В.

Радянського Союзу
Кандидати у члени Політбюро това

риші Демічев П. Н., Долгих В. І., Єль
цин Б. М„ Слюньков М. М., Соколов 
С. Л., Соловйов Ю. П., Тализін М. 3.

Секретарями ЦК КПРС обрані това
риші Горбачов М. С. — Генеральний 
секретар, Бірюкова О. П., Добринін
A. Ф., Долгих В. І., Зайков Л. М., Зи- 
мянін М. В., Лигачов Є. К., Медведев
B. А., Никонов В. П., Разумовський Г. П„ 
Яковлев О. М.

Пленум затвердив головою Коміте
ту Партійного Контролю при ЦК КПРС 
товариша Соломенцева М. С.

Промова товариша
ГОРБАЧОВА М. С.

Дорогі товариші!
XXVII з'їзд завершує 

свою роботу.
Справа історії дати об'

єктивну оцінку його значен
ня. Але вже сьогодні можна 
сказати: з'їзд пройшов в ат
мосфері партійної принци
повості і єдності, вимогли
вості і більшовицької прав
ди, відкритого виявлення не
доліків 1 упущень, глибоко
го аналізу внутрішніх і зов

нішніх умов розвитку нашо
го суспільства. Він задав 
високий моральний, духов
ний тон діяльності партії, 
життю всієї країни. (Оплес
ки).

Делегати, піднімаючись 
на цю трибуну, ставили пи
тання відверто, гостро роз
криваючи те, що заважає 
нашій спільній справі, тягне 
назад. Було висловлено не
мало критичних суджень

про роботу всіх ланок пар
тії, державних 1 господар
ських організацій — 1 цент
ральних, 1 місцевих. По су
ті, поза критичним аналізом 
не залишилася жодна сфера 
нашого життя. Усе це, това
риші, в дусі кращих партій
них традицій, в дусі більшо
визму. (Оплески).

[Закінчення на 2 стор.).

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про засідання Центральної 
Ревізійної Комісії КПРС

6 березня 1986 року відбу
лося засідання Центральної 
Ревізійної Комісії ’

Комісія обрал^'-ь- звою 
Центральної Ревізійної Комі
сії КПРС товариша Капітоноаа 
І. В.

Комісія обрала Бюро Цент
ральної Ревізійної Комісії 
КПРС у складі товаришів: Ка- 
пітонов І. В. — голова, Низов- 
Цева А. П. — заступник голови, 
Коннов В. Ф„ Лаптев П. П, 
Халдеев М. L — члени Бюро 
ЦРК КПРС.

ГОВОРИТЬ
І ПОКАЗУЄ

КРЕМЛЬ
Мільйони телеглядачів пла

нети дивилися 6 березня 
пряму передачу з заключно
го засідання XXVII з'їзду 
КПРС.

До роботи з’їзду, який 
продемонстрував монолітну 
єдність партії і народу, бу
ло приковано пильну увагу 
радянської і світової громад
ськості. Пряма трансляція 
заключного засідання з’їзду 
1 промови, з якою виступив 
товариш Горбачов М. С ве
лась по системах «Інтер
бачення», по всіх програмах 
Радянського телебачення і 
Всесоюзного радіо.

(ТАРС).



Промова товариша
ГОРБАЧОВА М. С.

(Закінчення.
С Поч. на 1 crop.).

Білмп як шість десяти
річ тому, завершуючи дис
кусію на. Політичний звіт 
ЦК РНЦ(б)- на XI - з'їзді, 
В. І.ї Ленін висловйв думку 
принципової ваги: «Всі ре- 
вбліЬційні партії, які до цьо
го часу гинули, — гинули 
від того, що зазнавалися 1 
не вміли бачити, в чому їх 
сила, і боялися говорити про 
свої слабості. А ми не за
гинемо, тому що не боїмося 
говорити про свої слабості 
1 навчимося переборювати 
слабості». (Тривалі оплес
ки).

Саме так. по-ленінсько- 
му, ми й діяли на нашому 
з'їзді. Саме так ми діятиме
мо й далії (Оплески).

З’їзд відповів на корінні 
питання, які життя постави
ло перед партією, перед 
суспільством, озброїв кож
ного комуніста, кожну ра
дянську людину ясним ба
ченням наступних завдань. 
Він показав, наскільки пра
вильно ми зробили, висунув
ши на квітневому Пленумі 
концепцію соціально-еконо
мічного прискорення. Ідея 
прискорення пронизувала 
всю нашу передз'їздівську 
діяльність, вона була в 
центрі уваги з'їзду, знайшла 
своє втілення в Політичній 
доповіді ЦК, новій редакції 
Програми партії 1 змінах в 
її Статуті, Основних напря
мах економічного 1 соціаль
ного розвитку країни на два
надцяту п’ятирічку 1 до 2000 
року. ЦІ документи повністю 
підтримали 1 схвалили деле
гати з’їзду. (Оплески).

Прийнята 1 затверджена 
генеральна лінія внутріш
ньої і зовнішньої політики 
партії — лінія на приско
рення соціально-економіч
ного розвитку країни, зміц
нення миру на землі — го
ловний політичний підсумок 
XXVII з’їзду КПРС. (Оп
лески). Віднині вона стає 
законом життя для Партії, 
для кожної її організації, 
керівництвом до дії для ко
муністів. всіх трудящих. 
(Оплески).

Ми розуміємо, яку високу 
відповідальність перед істо
рією бере на себе КПРС, 
Яку величезну ношу вона 
бере, висуваючи стратегію 
прискорення. Але ми пере
конані в насущній необхід
ності саме такої стратегії. 
(Оплески). Ми впевнені в її 
реальності. Спираючись на 
невичерпні можливості і пе
реваги соціалізму, на живу 
творчість народу, ми змо
жемо • здійснити все задума
не. (Оплески).

Добитися прискорення со
ціально-економічного роз
витку країни — значить, 
вдосконалюючи економічну 
систему соціалізму, надати 
нові могутні стимули зрос
танню продуктивних СИЛ, 
науково-технічному прогре
сові. привести в дію вели
чезні резерви нашого на
родного господарства.

Добитися прискорення — 
значить, тісно пов’язуючи 
підвищення добробуту тру
дящих з ефективністю праці, 
поєднуючи всебічне піклу
вання про людину з послі
довним здійсненням принци
пів соціальної справедли
вості, забезпечити проведен
ня активної і сильної соці
альної політики.

Добитися прискорення — 
значить, поглиблюючи демок
ратію. неухильно розвива
ючи соціалістичне самовря
дування народу, розширю
ючи гласність у житті пар
тії 1 суспільства, відкрити 
простір для ініціативи і са

модіяльності кожного трудя
щого, кожного колективу.

Добитися прискорення — 
значить, тісніше пов'язуючи 
Ідеологічну й організаторсь
ку роботу з реальними про
блемами життя, звільняючись 
від марнослів’я 1 повчаль
ності, підвищуючи відпові
дальність за доручену спра
ву. наблизити її до людини, 
направити на подолання труд
нощів, практичне розв язан- 
ня поставлених перед нами 
завдань. (Тривалі оплески).

Усе це, товариші, ми мо
жемо і повинні зробигиі 
(Оплески).

КПРС вступає у ііісля- 
з’їздівський період більш ор
ганізованою, згуртованою 1 
боєздатною, з продуманою 
довгочасною політикою. Во
на сповнена рішимості дія
ти цілеспрямовано, бачачи 
всю складність, масштабність 
і новизну поставлених перед 
нею завдань, не боячись 
труднощів 1 перешкод.

Ми повинні донести до кож
ної радянської людини суть 
1 дух рішень з'їзду. І не 
тільки роз’яснити його прин
ципові положення, а й прак
тично організувати роботу 
відповідно до сучасних вимог.

На нашому з’їзді і в пе- 
редз’їздівський період вне
сено дуже багато цікавих 
пропозицій, висловлено не
мало глибоких думок. їх 
треба уважно розглянути, 
добитися того, щоб усе цін
не 1 ділове втілювалося в 
життя. (Оплески).

Найважливіше тепер — 
перетворити енергію задумів 
в енергію конкретних дій. 
(Оплески). Добре про це ска
зав делегат нашого з’їзду 
голова Бєлгородського колго
спу Василь Якович Горін: 
«По всій країні, в кожнсму 
трудовому колективі йде не
легкий, але, ми впевнені, 
необоротний процес оновлен
ня 1 перебудови. Він прохо
дить через уми і серця ра
дянських людей і від кожно
го вимагає повної самовід
дачі. Насамперед — у пра
ці».

Так, товариші, прискорен
ня, радикальні перетворен
ня в усіх сферах нашого 
життя — не просто лозунг, 
а курс, яким партія піде 
твердо і неухильно. (Тривалі 
оплески).

Багато делегатів відзна
чали, що серйозною перешко
дою 'на шляху Нового, про
гресивного, виступають ві- 
домчість, місництво, паперо- 
творчість, інші бюрократич
ні перешкоди. Хочу' запевни
ти вас, товариші, що Цент
ральний Комітет рішуче усу
ватиме всі перешкоди на 
шляху прискорення соціаль
но-економічного прогресу, 
зміцнюватиме дисципліну 1 
порядок, створюватиме орга
нізаційні, моральні і мате
ріальні передумови для все
мірного розвитку творчості, 
сміливого пошуку, соціаліс
тичної підприємливості. (Оп
лески). Упевнений, що це 
знайде широку 1 активну під
тримку всієї партії, всіх 
трудящих. (Тривалі оплески).

Організатори роботи по 
виконанню настанов з'їзду 
— партійні комітети звер
ху донизу. Стиль, який те
пер потрібний, — це кон
кретність, діловитість, ПО
СЛІДОВНІСТЬ, єдність слова 
і діла, вибір найбільш ефек
тивних метолів 1 засобів, 
ретельне врахування думок 
людей, вміле координування 
дій усіх суспільних сил.

Необхідно до кінця по
долати інертність, форма
лізм, байдужість, звичку то
пити живе діло в пустих 1

нескінченних суперечках кру
гом та навколо, спроби «під
строїтись до перебудови».

Один з головних висновків 
з'їзду —- всі партійні комі
тети повинні діяти як справ
жні органи політичного ке
рівництва. (Оплески). В кін
цевому підсумку успіх всієї 
нашої боротьби за втілення 
в життя генеральної лінії 
XXVII з’їзду партії визнача
тиметься свідомою участю 
найширших народних мас у 
комуністичному будівництві. 
Все залежить від нас, това
риші. (Оплески). Настав час 
енергійних 1 згуртованих дій. 
Партія закликає кожного 
комуніста, кожну радянську 
людину активно включитись 
у велику роботу по здій
сненню наших планів, по 
вдосконаленню радянського 
суспільства, по оновленню 
рідиого епціаліетичиого ло
му. (Оплески).

Товариші! З’їзд знову 
переконливо показав нероз
ривність соціалізму 1 миру, 
миру 1 творення. Соціалізм 
не виконав би своєї Істо
ричної місії, якби не очо
лив боротьбу за звільнення 
людства від тягаря воєнних 
тривог 1 насильства. Голов
на мета радянської політи
ки — безпечний 1 справед
ливий світ для всіх народів. 
(Тривалі оплески). Бороть
бу проти війни 1 воєнних 
готувань, проти проповіді 
ненависті 1 насильства ми 
розглядаємо як невід’ємну 
частину демократизації всіх 
міжнародних відносин,
справжнього оздоровлення 
політичного клімату на пла
неті. (Оплески).

Ядерна небезпека в одно
му зрівняла держави: у ве
ликій війні нікому не дано 
відсидітися осторонь або 
погріти руки на чужій біді. 
Однакова безпека — владне 
веління часу. (Оплески). І 
гарантування її все більше 
стає завданням політичним, 
яке можна розв’язати лише 
політичними засобами. Час 
підвести під відносини між 
державами фундамент міц
ніший. ніж зброя. Альтерна
тиви ми не бачимо 1 не шу
каємо. (Оплески).

Але, на жаль, у міжна
родному співтоваристві ще 
не перевелися претенденти 
на особливу, тільки для них 
пристосовану безпеку. Про 
це свідчать умонастрої у 
Вашінгтоні. Там, як 1 рані
ше, в ходу заклики до сили, 
яку продовжують розглядати 
як найбільш переконливий 
аргумент у світовій політи
ці. Схоже, дехто просто 
боїться можливості серйоз
ного, довгочасного потеплін
ня, яка з’явилася в радян
сько-американських відноси
нах, у міжнародній обста
новці в цілому.

З такою ситуацією ми 
стикаємося не вперше. Мі
літаристські, агресивні сили, 
звичайно, 1 тепер вважали б 
за краще заморозити, увіч
нити конфронтацію. А що 
ж, товариші, робити нам? 
Грюкнути дверима? Не ви
ключено, що саме до цього 
нас 1 підштовхують. Але ми 
чудово усвідомлюємо свою 
відповідальність за долю 
країни, за долю миру. І 
тому не маємо наміру піді- 
гравати тим, хто хотів би 
примусити людство зжитися 
з ядерною загрозою, з гон
кою озброєнь. (Оплески).

Радянська повнішим полі
тика орієнтована на пошу
ки взаєморозуміння, на діа
лог, на утвердження мирно
го співіснування як універ
сальної норми у відносинах 
між державами. У нас • 1
ясне уявлення про те, як

досягти цього. 1 конкретна 
програма роботи в ім'я збе
реження й утвердження ми
ру. (Оплески).

Радянський Союз діє 1 
діятиме на світовій арені 
серйозно 1 відкрито, активно 
і чесно. Ми маємо намір на
полегливо, Ініціативно доби
ватися ліквідації ядерної 
зброї, радикального обме
ження гонки озброєнь, побу
дови надійної, однакової 
для всіх держав міжнарод
ної безпеки. Наказ про збе
реження миру, приборкання 
гонки озброєнь сильно 1 
пристрасно позвучав у ви
ступах делегатів нашого 
з’їзду. Цього наказу пар
тія беде додержувати не
ухильно. (Тривалі оплески).

Ми звертаємось до керів
ників держав Іншої соціаль
ної системи із закликом від
повідально підійти до клю
чової сьогодні проблеми сві
тової політики — проблеми 
війни і миру.

Керівництво КПРС 1 Ра
дянської держави робитиме 
все для того, щоб забезпе
чити нашому народові мож
ливість працювати в умовах 
міцного миру 1 свободи. 
(Тривалі оплески). У нашої 
партії, у Країни Рад. як 
ще раз підтвердив з’їзд, за 
рубежем багато союзників, 
прихильників, партнерів по 
боротьбі за мир, свободу, 
прогрес людства.

Ми щиро раді бачити тут 
керівників соціалістичних 
держав, дозвольте від Імені 
з’їзду висловити сердечну 
вдячність комуністичним 
партіям 1 народам цих кра
їн за їх солідарність з 
КПРС, з Радянським Сою
зом! (Тривалі оплески).

Для ряду братніх партій 
соціалістичних держав ни
нішній рік — теж рік з’їз
дів. Багато в чому схожі 
проблеми 1 завдання, які 
ставить перед правлячими 
комуністичними партіями 
сам розвиток історії. І від
повідаючи на них, кожна 
вносить свій вклад у спіль
ну скарбницю сукупного 
досвіду світового соціаліз
му. Успіхів вам. дорогі дру
зі! (Тривалі оплески).

КПРС вдячна за тепЛ 
слова, сказані на її адрес ’ 
представниками комуністи» • 
них. революційно-демокра • 
тичних, соціалістичних 1 сЖ 
ціал-демократичних партій, 
демократичних, визвольних, 
антивоєнних сил 1 рухів. Ми 
високо цінуємо їх розумін
ня і підтримку висунутої 
з’їздом Ідеї створення все
осяжної системи міжнарод
ної безпеки, плану ліквіда
ції ядерної зброї до кінця 
нинішнього століття. КПРС 
переконана, що вони відпо
відають справжнім інтересам 
усіх народів, усіх країн, 
усього людства. (Тривалі оп
лески).

Товариші! Наш з’їзд по
казав, що на нинішньому, 
переломному етапі суспіль
ного розвитку ленінська 
партія перебуває на висоті 
історичних завдань. (Оплес
ки). З цієї трибуни від іме
ні делегатів, які представ
ляють всю нашу партію, 
хочу сказати: ми, комуніс
ти. дорожимо довір’ям робіт
ничого класу, селянства. Ін
телігенції. всіх радянських 
людей. (Тривалі оплески). 
Для нас — вище всього Ін
тереси народу, Вітчизни, со
ціалізму і миру. (Тривалі 
оплески). Ми не пошкодуємо 
ні сил, ні енергії, щоб вті
лити в життя рішення 
XXVII з'їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу. 
(Бурхливі, тривалі оплески. 
Всі встають).

ЗДАТНЕ ДОСЯГНЕННЯ

Радянська автоматична стан
ція «Вега-1», політ якої здійс
нюється в рамках багатоцільо
вого міжнародного проекту 
«Венера — комета Галлея», 
успішно виконала програму 
досліджень комети Галлея.

6 березня 1986 року стан
ція «Вега-1» пройшла через 
газопилову оболонку комети 
на відстані близько дев’яти 
тисяч кілометрів від її ядра І 
вперше провела комплексні 
наукові дослідження цього 
небесного тіла.

За допомогою апаратури, 
створеної спільно вченими і 
спеціалістами СРСР, Австрії, 
Болгарії, Угорщини, НДР, 
Польщі, Франції, ФРН і Че- 
хословаччини, вперше одержа
но великомасштабні зобра
ження ядра комети, проведе
но вимірювання температури 
та ІІК^м фізико-хімічних ха
рактеристик комети. Виконано 
аналіз хімічного складу газо
вої і пилової складових речо
вини комети, досліджено 
електромагнітні поля навко* 
яо неї та фізичні процеси, 
що відбуваються в оболонці 
комети.

Як повідомлялося, після до
ставки спускного апарата на 
поверхню планети Венера І 
аеростатного зонда в її ат
мосферу станцію «Вега-1» бу
ло переведено на траєкторію 
польоту до комети Галлея. 
Подолавши за наступні вісім 
місяців 70S мільйонів кіло
метрів, станція наблизилась 
до комети не відстань, яка 
забезпечує проведення запла
нованих наукових вимірів.

У сеансі зв'язку 4 беразня 
одержано перші телевізійні 
знімки комети І почато її до
слідження з відстані 14 міпь- 
йонів кілометрів. При цьому 
слідкуюча платформа з вста
новленими на ній телевізійни
ми камерами І науковою апа
ратурою автоматично наво
дилась на ядро комети. Зйом
ку і дослідження комети Гал
лея було продовжено 5 бе
резня з відстані близько 7 
мільйонів кілометрів.

6 березня при проходженні 
станції «Вега-1» поблизу ядра 
комети з відносною швид
кістю близько 80 кілометрів

на секунду було здійснено 
тригодинний сеанс наукових 
вимірювань і зйомок. У сеан
сах зв'язку на Землю пере
дано понад 300 телевізійних 
знімків, зроблених через різ
ні світлофільтри, що дало 
змогу одержати кольорові 
зображення комети та її яд-

За даними телеметричної 
Інформації, бортові системи 
автоматично? міжпланетно? 
стаиці? «Вега-1 я після прольо
ту П через газопилову обо
лонку комети зберегли робо- 
тоздатність і функціонують 
нормально. Заключні сеанси 
дослідження комети плану
ється провести 7 I 8 березня.

В результаті телевізійних 
спостережень, проведених з 
борту автоматично? станці? 
«Вега-1», одержано Інформа
цію, що дає змогу уточнити 
траєкторію руху комети. Піс
ля обробки ці дані буде пе
редано Європейському кос
мічному агентству з метою 
використання їх для наведен
ня космічного апарата «Джот-

комети Галлея 
то», який наближається до ко
мети.

Станція «Вега-2» пройде на 
мінімальній відстані від ядра 
комети 9 березня.

Наукова програма проекту 
«Венера — комета Галлея» 
координується з дослідження
ми комети Галлея, що їх про
водять організації Європей
ського космічного агентства, 
США І Японія.

Інститут космічних дослі
джень та інші інститути Ака
демії неук СРСР, а також на
укові центри країн—учасниць 
міжнародного проекту «Вене
ра — комета Галлея» оброб
ляють одержану інформацію.

Виконані автоматичною між
планетною станцією «Вега-1» 
дослідження планети Венера і 
комети Галлея — видатне до- 
евгиения радянсько? і світово? 
науки й техніки, яскраве свід
чення плодотворності міжна
родного співробітництва в 
мирному освоєнні космічного 
простору. Здійснення цього 
унікального експерименту знач
но розширить межі знань про 
походження і еволюцію Со
нячно? системи.
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Щербицький В. В. 
Юсупов М. Ю. 
Ягодін Г. О.
Яковлев О. М.

Кандидати в члени

Агеев Г. Є. 
Альошин Г. В.
Алімов Т. А. 
Антонов М. П.
Аріпджанов М. М. 
Афоній В. Г.
Бабенко О. О. 
Басистов А. Г.
Бацанов Б. Т. 
Бєліков В. О.
Беляков А. М. 
Бибін Л. О.
Бобовиков Р. С 
Бобикін Л. Ф.
Болдін В. I. 
Боровикова 3. I.
Браков Є. О. 
Брежнев В. А. 
Брутенц К. Н.
Бризга Л. Д. 
Будика А, Д.
Буренков С. П. 
Бусигін М. I.
Валов Ю. М. 
Варенников В. I. 
Варначов Є. А. 
Васильев л. Б.
Веліхов Є. П. 
Величко I. I.
Владиченко I. М. 
Вороновський Г. П. 
Геллерт Н. В.
Гіренко А. М.
Гладкий I. 1.

Глушков М. Т. 
Гончар О, Т. 
Грамов М. В. 
Грибачов М. М. 
Григор ев В. В. 
Гринцов I. Г. 
Давидов М. Г. 
Деменцев В. В. 
Джаббаров I. 
Дмитрієв В. I. 
Дмитрієв I. М. 
Дибенко М. К. 
Єгоров Г. М. 
Єлисеев Є. О. 
Єрмаш П. Т. 
Єфімов А. С. 
Жуков Г. О. 
Захаров В. О. 
Іванова Т. Г. 
Івашко В. А. 
Ієвлєв О. І.
Ільїчов Л. Ф. 
Казаков В. I. 
Кадиров Г. X. 
Калій I. П.
Камай А. С. 
Камаліденов 3. 
Капітанець I. М. 
Карабасов Ю. С. 
Карпов В. В. 
Касимова В. О. 
Квіцинський Ю. О. 
Киргизбаєва Т. Б. 
Кисельов Г. М.

парті Ї

Клейко С. В. 
Клецков Л. Г. 
Козловський С. О. 
Колбешкін О. Ю. 
Колмогоров Г. Д. 
Коломіець Ю. П. 
Комаров М. Д. 
Коновалов В. М. 
Константинов А. У. 
Коптюг В. П. 
Коркін О. Г. 
Корольов М. А. 
Кочетков Ю. П. 
Кошоев Т. X. 
Кравцов Б. В. 
Крючков В. Д. 
Кувнишев О. С. 
Куліджанов Л, О. 
Лаптев I. Д. 
Лістов В. В.
Лобов Ю. I. 
Логінов В. П. 
Лук'яненко В. М. 
Луньков М. М. 
Лучинський П К. 
Мамарасулов С. 
масол в. а. 
Матафонов М. I. 
Ментешашвілі Т. М. 
Меркулова Г. В. 
Метонідзе Г. А. 
Мешков О. Г. 
Мироненко В. I. 
Можаев П. П.

Мукашев С. 
Мирзашев Р. 
Ненашев М. Ф. 
Нікітін В. В. 
Никифоров В. М. 
Никольський Б. В. 
Образцов I. П. 
Овчинников Ю. А, 
Осипов В. В. 
Павлов М. О. 
Паршина В. Р. 
Паскар П. А. 
Пентюхов I. О. 
Петрищев О. Г. 
Погребняк Я. П. 
Подольський Є. М. 
Попков М. Д. 
Попов М. I.
Посибеев Г. А. 
Примаков €. М. 
Радюкевич Л. В. 
Рачков А. I. 
Решетилов В. I.
Родій В. С. 
Ромазан I. X. 
Романін Д. В. 
Рубен ю. Я.
Рибаков О. М. 
Рижиков М. Б. 
Сакалаускас В. В. 
Салімов А. У. 
Саркісян Ф. Т. 
Саул Б. Е.
Сеїдов Г. Н.

Союзу

Сидоров В. В. 
Скиба I. I.
Скляров Ю. О. 
Слізко П. Я. 
Смирнов В. I. 
Смирнов Г. Л. 
Снетков Б. В. 
Сологуб В. О. 
Сорокін О. I. 
Спиридонов Л. М. 
Сташенков М. О. 
Торопов В. I. 
Трояновський О. О. 
Уланов Г. I.
Фалін В. М. 
Фомиченко К. Ю. 
Фролов К. В.
Хаеєв I. 
Хитрун Л. I. 
Хренников Т. М. 
Чаплін Б. М. 
Черепанов I. М. 
Чехарін Є. М.
Чикін В. В. 
Шапіро Л. Б. 
Ширшин Г. Ч.
Шитов О. |. 
Шубников М. М. 
Шуральов В. М. 
Щепетильников А. М. 
Щербаков С. Г. 
Язкулієв Б.
Язов Д. Т. 
Ястребов I. П.

Склад Центральної Ревізійної Комісії КПРС,
обраної XXVII з’їздом партії

Авакян Г. А. 
Адилов В. Т.
Алексанкін О. В. 
Ануфрієв Г. І. 
Баликова Л. К. 
Баранов О. О. 
Бейшекесвв 3.
Беляев А. А.
Бухарін М. І. 
Биков В. О. 
Вагріс Я. Я.
Владимиров Б. Г. 
Военушкін С. Ф, 
Восканян Г. М.
Галкін Д. П. 
Гілашвілі П. Г.

Гребенюк В. А. 
Гулова 3. С. 
Джумагулов А. 
Драгунський Д. А. 
Дубинін Ю. В. 
Думачев А. П.
Єрпилов П. І. 
Єфремов Л. М.
Зверев О. І. 
Ізраель Ю. А. 
Кабасін Г. С.
Капітонов І. В.
Касьянова Г. В.
Ковальов А. Г.
Комарова Д. П. 
Комплектов В. Г.

Коннов В. Ф. 
Коппель Х.-М. О. 
Костюков І. І. 
Красненкова В. Ф. 
Криворучко Л Л. 
Лаптев П. П. 
Лосев С. А. 
Максимкіна А. М, 
Мойсеев М. А. 
Мокану О. О. 
Наяшков І. С. 
Низовцева А. П. 
Одобеску В. С. 
Паллаєв Г.
Попов М. 1. 
Постников С. І. 
Рзаева Т. Н.

Ромазанов К. 3. 
Рубцов Н. Ф.
Рибаков І, В. 
Риндіна А. М. 
Рюйтель А. Ф. 
Сагдієв М. Р.
Самілик М. Г. 
Сизов Г. Ф. 
Смирнова Л. Є. 
Снеткова Т. І. 
Сонгайла P.-Б. І. 
Степанов В. Т.
Сторожуй А. В. 
Стульпінене 3. А. 
Субботін О. М. 
Сухорученкова Г. Ф. 
Татліев С. Б.

Ткачов С. П. 
Трофімова Т. Г. 
Трубилін М. Т. 
Ульянов М. О.
Фатеев А. М. 
Халдеев М. І. 
Харламов О. П. 
Ходжамурадов А. 
Хусаїнов Ю. М. 
Шабанов В. О. 
Шалиев А. Б. 
Шараев Л. Г. 
Шарапов В. В. 
Швецова Л. І. 
Шинкевич І. А. 
Щербакова Н. М. 
Яновський Р. Г.



Беремо на озброєння
Зуетріч з трудівниками 

двох бригад Львівського за
воду «Ремпобуттехніка» від
булася гарного погожого 
дня минулої суботи під час 
обідньої перерви. Як пра
вило, виступають агітатори 
І політінформатори тут, у 
годинника рській майстерні, 
щовівторка. Але у дні робо
ти XXVII з’їзду КІІРС май
стри використовували знач
ну частішу вільного часу, 
щоб під час обідньої перер
ви почути найновіші пові
домлення з Кремлівського 
Палацу з'їздів. І не лише 
почути, а й поділитись вра
женнями про виступи деле
гатів.

Щоб було зрозуміло, з 
якою зацікавленістю тут 
ставляться до матеріалів 
з’їзду, наведемо слова, які 
ми почули перед бесідою ве
терана підприємства, кава
лера двох орденів Трудової 
Слави, відмінника служби 
побуту УРСР В. М. ВЙнар- 
чука. Він сказав:

— З'їзд-то черговий, але 
питання, які він розглянув, 
підхід до їх розв’язання, 
розмах перспективних зав
дань — епохальні. В рішен
нях з’їзду накреслено ши
рокий. хоч і складний шлях 
у наступне століття.

Думку, якою поділився 
Василь Михайлович, підхоп
люють. спиняючись і на 
економічних, і на соціаль
них проблемах, комуністи, 
ветерани підприємства М. Г. 
Лозннський. В. II. Дзядик, 
Л. П. Береза, Л. М. Коваль
чук та інші члени бригад 
поточного 1 гарантійного ре
монту годинників. Усі вони 
працюють тут не один деся
ток років. Можуть багато 
чого згадати, поділитися дос
відом. Що ж до Василя 
Михайловича, то у нього 
таких можливостей‘ найбіль
ше, бо протягом 19 років 
його праця поєднувалася з

виконанням обов’язків на
родного посланця до Ленін
ської районної Ради народ
них депутатів Львова. Тому 
й не дивно, що його думки, 
міркування найбільше зосе
реджуються на поставлених 
з’їздом завданнях дальшого 
розширення радянської де
мократії, всемірного підне
сення соціальної активності 
всіх громадян.

— Актуальною, всеохоп- 
люючпю була розмова деле
гатів партійного форуму, — 
говорить агітатор бригади, 
молодий комуніст Р. М. 
Квинтюк. — Таке вражен
ня, немов керівники партії, 
члени Політбюро ЦК КПРС 
щойно поговорили з нами, 
вислухали нас, рядових ра
дянських людей, прислуха
лись до наших побажань. І 
тепер, обговоривши їх, прий
няли необхідні рішення, щоб 
виправити недоліки, наздог
нати упущене, вийти якнай
швидше на передові рубежі 
в усіх галузях суспільного 
виробництва, соціального 
життя.

Розмову підтримує брига
дир В. І. Напірко:

— Робота бригади потріб
на людям. Відремонтований 
годинник теж має безпосе
реднє відношення до раціо
нальної, організованої праці 
і життя наших людей. Це 
безумовна, навіть елемен
тарна потреба успішної 
яльності кожного.

Володимир Іванович 
креслює взаємозв’язок умов 
праці 1 Ставлення до неї її 
учасників. Сучасні умови 
праці не можуть формува
тися самі по собі. Тут вели
ку роль відіграє єдність дій 
і адміністрації, яка поклика
на завжди про Це турбува
тись, і членів трудового" ко
лективу, які повинні дбати 
про їх дотримання, збага
чення і збереження. Ця дум
ка керівника бригади по- 

черпнута з матеріалів з’їз
ду, з якими в бригаді гли
боко 
зують 
бесіді з агітатором.

Розмова конкретизується 
й іншими актуальними пи
таннями організації роботи 
майстерні. Так, наприклад, 
розглядається стан забезпе
чення її новими приладами 
для перевірки чіткості робо
ти механізму годинників, 
устаткуванням для проми
вання.' Промивні машини, 
які раніше надходили сю
ди, громіздкі, малоефектив
ні. Не дивно, що майстри 
ними не користуються, а 
працюють на створених за 
своєю власною ініціативою. 
Напевно, варто, щоб керів
ництво врахувало цей факт 
і порушило питання про ви
робництво саме таких 
мивних машин, які 
тим, хто на них 
Схвалюючи перехід 
ловості на випуск 
ків на кварцевій 
учасники бесіди 
побажання щодо 
ня якості батарей, зменшен
ня загрози швидкого окис
лення.

— Поліпшилося б задово
лення потреб споживача. — 
пояснює бригадир. — А це 
вимога, яка відповідає нас
тановам з'їзду про підне
сення якості продукції.

— Що ж до нас самих, 
— завершує бесіду агітатор 
Р. М. Квинтюк, — то важ
ливо. щоб ми поліпшували 
культуру обслуговування, 
вчасно і якісно задовольня
ли вимоги клієнтів.

Так ідеї, висловлені з 
трибуни в Кремлівському 
Палаці з’їздів, переломлю
ються в свідомості, на
строюють на повсякденні ді
ла великий виробничий ко
лектив рядових радянських 
трудівників.

Б. АНДРІИЧЕНКО.

Щоб раділи новосели
У матеріалах XXVII з’їзду 

партії йдеться, про соціаль
ний і економічний розвиток 
нашої країни, про підвищен
ня народного добробуту в 
дванадцятій п’ятирічці. У на
ступні п’ять років передбача
ється збільшити введення в 

загаль- 
565—570 

метрів, 
турбується 

житлової

мікрорайоні, графік 
переджаємо. тільки 
минулого місяця бригада ос
воїла на будівельно-монтаж
них роботах додатково В,4 ти* 

Добре Тру- 
P. Ф. Крав- 
I. Д. Задо- 

будівельники 
•» д.

за зміцнення економіки краї
ни, утвердження миру на 
землі.

«Плани партії — наші пла
ни», — так завжди відгуку
ються трудящі на заклик Пра
цювати творчо, ефективно. 
За утвердження і зміцнення 
дисципліни, за чіткий поря
док на будівельних майданчи
ках, за дострокову здачу об'
єктів з високою якістю голо
суємо І ми.

З поглядом 
у майбутнє

Машинобудування — най
важливіший сектор індустрії. 
Саме тому в Політичній до
повіді ЦК КПРС XXVII з’їзду 
партії, в інших матеріалах, 
прийнятих на величному фо
румі комуністів, цій галузі 
приділено дуже велику ува
гу. Партія ставить завдан
ня вже на кінець дванадця
тої п’ятирічки різко підви
щити техніко-економічний 
рівень і якість машин, ус
таткування, приладів.

Ця вимога прямо стосу
ється колективу Дрогобиць
кого експериментально-меха
нічного заводу спецоблад
нання. Ми якраз випускаємо 
складні машини, різне ус
таткування, інструменти для 
промисловості, зокрема га- 
зонафтовидобувної. Багато 
нашої продукції призначено 
для Західно-Сибірського 
нафтогазового комплексу.

У цій п’ятирічці випускУ цій п ятирічці випуск 
вкрай потрібного бурового 
інструменту збільшимо на 
67 процентів, а елеваторів 
— у 2,5 раза.

Ми усвідомлюємо, що на
ша продукція має бути ви
сокоякісною, надійною в ро
боті у складних кліматичних 
умовах. Для цього заплано
вано провести технічне пе
реозброєння підприємства. 
Очікуваний економічний 
ефект від нової техніки пе
ревершить тридцять мільйо
нів карбованців.

В ці дні у всіх підрозді
лах, низових колективах за
воду йде глибоке вивчення 
історичних документів з’їз
ду. Прагнення робітників, 
інженерно - технічних пра
цівників одне — все, що 
партія намітила, матеріалі
зувати у конкретні справи.

Бригада, яку я очолюю, 
успішно почала п'ятирічку. 
Двомісячне завдання, як і 
Зобов’язувалися. виконали 
до 25 лютого. А в дні робо
ти з’їзду випускали про
дукцію тільки високої якос
ті. йти вперед, добиватися 
більшого — такий девіз 
моєї бригади, всіх колекти
вів заводу.

м. кончило.
Бригадир комплексної бри
гади Дрогобицького експе
риментально-механічного за
воду спецобладнання, член 
Львівського обкому партії.

І
 Учора в кабінеті політичної освіти 

парткому Львівського автобусного за
воду зібрались пропагандисти шкіл 
партійної та комсомольської політ
освіти. Перед ними стоять важливі зав
дання — якомога повніше і докладні
ше вивчити, довести до свідомості

кожного трудівника 
Дания, які висунула 
тія перед радянським народом.

Партком підприємства націлює ідео
логічний актив на повсюдне роз'яснен
ня в масах документів, прийнятих 
XXVII з'їздом КПРС.

На фото: (зліва направо) пропаган
дисти підприємства Б. І, Мельничук, 
О. А. Кашуба, М. С. Дмитрах, В. А. 
Каляпін та Б. М. Скрига знайомляться 
з резолюцією XXVII з’їзду партії 
Політичну доповідь ЦК КПРС.

Фото 1. Кулинського.

дбаймо про кадри
У політичній біографії на

шої партії, країни XXVII 
з’їзд КПРС займе винятково 
важливе місце. Адже це з'їзд 
переломний, з’їзд новаторів. Рі
шення його глибоко припали 
до душі всім радянським лю
дям.

Мене, потомственого трудів
ника землі, особливо заціка
вили плани партії щодо даль
шого прискорення розвитку 
агропромислового комплексу, 
збільшення виробництва хліба 
— основи основ економічного 
потенціалу країни.

З цього приводу 
слушно сказала у виступі' на

з’їзді знатна трактористка з 
Цілиноградської області Н. В. 
Геллерт: хліб — усьому го
лова. Він має не тільки мате
ріальну, а й політичну, мо
ральну цінність.

Літні механізатори поступо
во йдуть на заслужений від
починок. Хто завтра сяде за 
кермо трактора, комбайна, 
автомашини? Ці думки хви
люють мене завжди. Медени- 
пьке профтехучилище № 72, 
де я працюю майстром вироб
ничого навчання, кожного ро
ку готує 170—180 технічно 
грамотних спеціалістів. Це ве
лика сила. Але турбує ось 
що: не всі випускники пра

цюють у колгоспах чи радгос
пах. Багато з них, повернув
шись з армії, шукають робо
ту в промисловості. Чому? 
Адже заробітки у сільському 
господарстві високі.

Виявляється, не тільки зар
плата служить стимулом для 
людини. На селі дуже важли
вий соціальний фактор. Тре
ба створювати для молодих 
спеціалістів всі необхідні 
житлові і культурно-побутові 
умови, щоб вони міцно врос
тали хліборобським корінням у 
землю, ставали повноцінними 
господарями в рідному селі, 
працювали творчо, з перспек
тивою.

Це особливо важливо 
Дрогобицькому районі, 
території якого розміщено 
кілька міст. Вважаю, що ке
рівники господарств повинні 
з усією серйозністю ростити 
і закріпляти на місцях моло
ді кадри, повніше використо
вувати для цього людський 
фактор, аби хліборобському 
роду не було переводу.

Б. ГАРБИЧ.
Майстер виробничого на
вчання Меденицького сіль
ського професійно-техніч
ного училища Н" 72, Герой 
Соціалістичної Праці.

ТРИМАЄМО ВИСОКИМ
Є події, які саме життя 

ставить в ряд історичних. До 
них. без сумніву, належить 
1 нинішній форум комуні
стів країні!. Як 1 весь колек
тив нашого колгоспу, доярки 
лагодівської молочнотовар
ної ферми взяли підвищені 
соціалістичні зобов'язання 
— до дня відкриття партій
ного з’їзду виконати двомі
сячне завдання по виробни
цтву й продажу державі мо
лока. Коли наш делегат на 
XXVII з'їзд КПРС доярка 
Г. О. Партика летіла в сто
лицю Батьківщини, це зобо
в'язання уже було викона
но.

Вивчаючи передз’їздівські 
документи, ми прагнули гли
боко вникнути у суть того 
нового, що пронизує їх і 
коротко сформульоване як 
прискорення соціально-еко
номічного розвитку країни. 
Однак глибина 1 багатогран
ність цієї формули прояви
лись ще в більшій повноті, 
коли прозвучала на з’їзді 
Політична доповідь Цен-

трального Комітету КПРС. 
Всесторонній аналіз досяг
нутого, масштабність пер
спектив, сміливість у роз
в’язанні складних завдань— 
усе це примусило більш ви
могливо оцінити здобуте, ре
ально глянути на плюси і 
мінуси.

Колектив нашої ферми 
працює непогано. Торік на
дій на корову становив 4.103 
кілограми, а в середньому 
за одинадцяту п’ятирічку — 
3.875 кілограмів. Лише тва
ринницька галузь дала 218 
тисяч карбованців чистого 
прибутку. Високих надоїв 
молока домоглися окремі до
ярки ферми. Скажімо, наш 
делегат Г. О. Партика впро
довж минулої п’ятирічки на
доювала кожного року по 
п’ять 1 більше тисяч кіло
грамів молока. Особисто я 
торік одержала по 7 тисяч 
кілограмів молока на коро
ву. Нас часто називають не 
тільки передовиками, а мая
ками галузі. Почесно, ясна 
річ, але це зобов’язує труди-

тись ще краще, не заспоко
юватись на досягнутому, ви
правдати довір’я. А бути лі
дером — значить першому 
й переборювати труднощі. 
Вони у нас також є.

Скажімо, поки що не на 
висоті фермське обладнання 
і механізми. Вони часто ви
ходять з ладу, причому не 
через необізнаність наших 
працівників, а через недоско
налість їх виготовлення. Взя
ти хоча б гноєтранспортерн. 
Як правило, ремонтникам 
доводиться їх часто «дороб
ляти», бо строки служби не 
витримують ніякої критики. 
Те ж стосується 1 деякої 
техніки, яка діє в кормоце- 

, на жаль, ще не 
надійна, як має 
і механізми, що 
на зміну ниніш- 

словами їх конст- 

реагують на претензії 
робничників Далеко не 
критично.

Є ще в нас огріхи 1 
ганізації праці, налагоджен
ні режиму бережливості, по
ширенні передового досвіду, 
а також в організації здоро
вого побуту. В кожному ок
ремому випадку обов’язково 
знайдуться якісь свої при
чини упущень. Але завжди 
першопричиною є людина, 
від неї передусім залежить 
суть справи. І, на мій по
гляд, активізація людського 
фактора, який партія вису
ває на сучасному етапі як 
основну умову успіху в здій
сненні намічуваних перебу
дов, повинна починатися з 
щоденного сумлінного вико
нання своїх обов'язків.

А ось статистика нашої 
роботи в дні з'їзду: серед
ньодобовий надій молока на 
корову доведено до 11 кіло
грамів, що дещо більше 
проти відповідної дати ми
нулого року.

...Позавчора вранці ми 
подзвонили в Москву до Га
лини Олексіївни. Вона роз
повіла нам про останні но
вини. Почула від нас про 
справи на фермі. По голосу 
зрозуміли, що наш делегат 
задоволена.

— А як минули ці дні у 
тебе, Галю? — запитали її.

— Разом з делегатами 
з'їзду побувала в Мавзолеї 
В. І. Леніна 1 в Горках Ле
нінських, — відповіла ГІар- 
тика. — Готуюся до зустрі
чі з учнями однієї з москов
ських шкіл.

Наша телефонна розмова 
була короткою. Кавалер ор
денів Трудового Червоного 
Прапора та «Знак Пошани» 
Г. О. Партика поспішала в 
Кремлівський Палац з’їздів. 
А ми — 
вахта
впевнено 
темп.

СЛОВО КЛИЧЕ 
ДО ДІЛА

Партійний з’їзд вакрі- 
пив політичний курс партії 
на наступний тривалий пе
ріод. Його рішення й наста
нови значимі тим, що вирос
тають з органічної потреби 
кожного з нас жити гідно 
звання радянської людини. 
Уявляю для себе це так — 
бути' повновладними й муд
рими господарями своєї до
лі, дблі нашої держави.

'Завдання ідеологічного 
активу бачу в тому, щоб 
пропагувати Й роз'яснюва
ти матеріали з'їзду, щоб до
помагати кожному знайти 
своє місце в житті, усвідо
мити важливість тих зав
дань, над якими працюємо.

Місце в житті, смисл йо
го визначає праця. Багато 
в трудовому колективі на
шого підприємства людей, 
чия самовіддана праця при
носить моральне задоволен
ня їм, поліпшення добробу
ту нам, міць 1 могутність 
Батьківщині. Пропагандис
там. політінформаторам,
агітаторам, усьому ідеоло
гічному активу треба в бесі
дах. 1 розповідях підносити 
авторитет саме таких лю
дей. пропагувати їх робітни
чу честь.

Слово ідеологічного бійця 
повинно бути живим 1 кон
кретним, яскравим 1 при
страсним. л. ШПАК.

Завідуюча кабінетом політ
освіти Львівського виробни
чого об’єднання імені 50- 
річчя Жовтня.

На московську хвилю
Партійний з’їзд закінчив 

роботу, але всі ми — кому
ністи 1 безпартійні — сер
цем 1 помислами ще довго 
будемо настроєні на москов
ську хвилю, звідки на весь; 
світ пролунало Щире, від
верте, пристрасне Слово пар
тії Леніна про найзаповіт- 
ніші прагнення 
людей ефективною 
зробити наше життя 
кращим, утвердити мир 
Землі. Так, тільки високо
продуктивна праця кожного 
зокрема і всіх разом, тіль
ки ініціатива і наполегли
вість, організованість 1 по
рядок на кожному робочому 
місці, в кожному господар
стві принесуть реальні пло
ди Тієї великої перебудови, 
яку нині проводить наша 
партія.

Понад тридцять років 
очолюю рільничу бригаду, 
яка багато разів виборювала 
першість у соціалістично
му змаганні. I в минулій 
п’ятирічці наш колектив за
безпечив найвищі врожаї, з 
честю виконав свої соціаліс
тичні зобов’язання. Є в на
шому господарстві й інші ве
терани, на долю яких випало 
створювати колгосп і виво
дити його в число передо
вих не тільки в районі, а й 
в області. Вони 
жують самовіддано 
тись на полях і фермах. 
Але роки беруть своє, рано 
чи пізно доведеться йти на 
заслужений відпочинок, 1 
нам не байдуже, хто прийде 

на зміну. Хочемо 
трудову естафету в 
руки, щоб молодь 
жувала наші діла. На з’їзді 
партії приділялась велика 
увага підготовці кадрів, ро
зумному поєднанню досвіду 
ветеранів з енергією 1 висо
кими професійними знання
ми молодих.

Хочу відзначити, що 
правління нашого колгоспу, 
яке вже 25 років очолює 
заслужений працівник сіль
ського господарства УРСР 
Г. І. Якимів, постійно дбає 
про підготовку кваліфікова
них кадрів. Зараз на кошти 
господарства у вузах і тех
нікумах навчається 12 чоло
вік, які незабаром повер
нуться з дипломами агроно
мів, зоотехніків, інженерів.

Але для дальшого еконо
мічного зростання, крім на
бутих знань, 
велика любов 
вальниці і до 
Тож хочеться 
хто прийшов 1 прийде в кол
госп з дипломами спеціаліс
тів: не шкодуйте сил 1 енер
гії, як не шкодували їх ті, 
хто закладав підвалини ко
лективного господарювання! 
Вам випало велике щастя 
втілювати в життя накрес
лення XXVII з’їзду КПРС. 
Будьте гідними цієї історич
ної місії. 

відповідальність
Для мене матеріали XXVII 

з’їзду КПРС мають особливе 
значення. Адже я вперше в 
своєму житті 
з найбільш 
громадських 
посланець до 
народних депутатів. Входжу 
до складу депутатської ко
місії по торгівлі 1 громадсь
кому харчуванню.

З Політичної доповіді ЦК 
КІІРС з'їздові, з виступів 
делегатів ясно стає, яке ве
лике значення надається ро
лі депутатів, зокрема місце
вих Рад. Незмірно 
відповідальність 
обранців перед 
перед партією і 
щими у період 
нашого економічного розвит
ку, інтенсифікації виробни
цтва, загострення боротьби

проти різноманітних недолі
ків.

Наш невеликий трудовий 
колектив обслуговує інвалі
дів Великої Вітчизняної вій
ни. Повсякденною увагою 1 
піклуванням оточує партія 
тих, хто відстояв свободу 1 
незалежність нашої Вітчиз
ни. З великим визнанням го
ворилося про них і на з’їзді. 
І ми сприймаємо це як наказ 
ще краще задовольняти по
треби покупців. Ставимо 
своєю метою працювати сьо
годні краще, ніж учора, а 
завтра — краще, ніж сьо
годні.

Молодіє наше село
Матеріалп XXVII з’їзду 

КПРС — в центрі уваги хлі
боробів колгоспу «Перше 
травня» Дрогобицького райо
ну. В них підкреслюється, 
що в аграрному секторі по
трібен рішучий перелом, щоб 
уже у дванадцятій п’ятиріч
ці помітно поліпшити посТа- 
чания населенню продоволь
ства. Для цього слід ство
рити умови для гарантовано
го виробництва сільськогос
подарської продукції.

Вимоги партії — керівни
цтво до дії на кожній ділян
ці колгоспного виробництва. 
У нашому господарстві на 
умовах кооперованого ви
робництва з промисловими 
підприємствами створено 
підсобні цехи. В село повер-

нуЛОСЯ 
людей, 
гарячий час масових 
беруть участь 
врожаю, заготівлях 
вивезенні на поля добрив,

За останні роки значно 
зміцніла економіка колгоспу. 

Торік рентабельність вироб
ництва становила майже 40 
процентів. Збільшення при
бутків дозволяє будувати жи
лі будинки для молодих сі
мей, соціально - культурні 
заклади, виробничі примі
щення. Село наше газифіко- 

Ване, на черзі будівництво 
водопроводу. Словом, усе 
робимо для того, щоб закрі
пити кадри, створити людям 
відповідні умови для висо
копродуктивної праці 1 змі
стовного відпочинку.

М. БЕРКО.
Голова колгоспу «Перше 
травня» Дрогобицького 
району.

ЕФЕКТИВНО ВИКОРИСТОВУВАТИ 
НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

У практичному втіленні в 
життя грандіозних накреслень 
партії, які є дальшим розвит
ком марксистсько-ленінської 
теорії в умовах удосконален
ня соціалізму і поступового 
переходу до комунізму та 
мають величезне політичне, 
економічне, ідеологічне та між
народне значення, важлива 
роль відводиться науці, в то
му числі суспільній. Сьогодні 
у фокусі теоретичної думки 
партії, підкреслює М. С. Гор- 
л------- .. гт_*:_.....  ДОПОВІДІ

з’їздові 
комплекс 

випливають з 
сучасного, переломного харак
теру розвитку нашого суспіль
ства, світу в цілому.

На з’їзді зроблено справед
ливий докір філософському та 
економічному фронту, суспіль
ним наукам, які знаходяться 
в стані певної віддаленості 
від запитів життя. Партія від
чуває постійну потребу в сер
йозних філософських уза
гальненнях. обгрунтованих 
економічних І соціальних про
гнозах, глибоких історичних 
дослідженнях, які були б 
здатні вірно орієнтувати прак
тику. Зазначені вимоги мають 
пряме відношення і до нашо
го інституту.

Колектив Інституту суспіль
них наук АН УРСР глибоко 
розуміє, що час, зрослі вимо
ги дня ставлять перед кож
ним з нас завдання подвоє
ної віддачі, максимального 
творчого ставлення до справи, 
постійного пошуку, критичного 
аналізу зробленого. Йдеться 
про органічну потребу здійс
нення справжньої психологіч

яої перебудови, забезпечення 
належного прискорення у роз
в'язанні поставлених перед 
нами завдань, виховання у 
наукових співробітників по
чуття не просто виконавців, а 
в першу чергу творців, які 
віддають інтересам справи 
свої найкращі задуми, пра
цюють свідомо, активно і 
плідно.

Відповідно до зрослих ви
мог, поставлених XXVII з’їз
дом КПРС, дирекція, партій
на та громадські організації 
інституту вживають дійових 
заходів щодо дальшого вдос
коналення планування науко
вої роботи, актуалізації проб
лематики, наближення її до 
практичних запитів життя, ко
муністичного виховання тру
дящих. Підвищується відпові
дальність співробітників за те, 
щоб кожна монографія, збір
ник праць, брошура чи стаття 
несли потужний науковий та 
ідейний заряд, активно сприя
ли втіленню в життя концеп
ції прискорення соціально-еко
номічного розвитку країни.

У зв'язку з цим зусилля

СРСР», «Втілення прйяцітїв 
соціалістичного інтернаціона
лізму в розвитку дружби- г. 4 
співробітництва СРСР і ПНР* 
та інші.

Далі посилюватиметься 
участь інституту в розробці 
цільових програм міжвідомчих 
науково-виробничих комплек
сів і об’єднань. Важливе міс
це серед них буде посідати 
робота, спрямована на вико
нання цільової комплексної 
програми «Підвищення якості 
трудового потенціалу у Львів
ській області на період 1985— 
2000 рр.», розроблена праців
никами Інституту економіки 
АН УРСР за нашою участю. 
Вона охоплює комплекс захо
дів, зорієнтованих ва підви
щення ролі людського факто
ра, зміцнення здоров’я трудя
щих, активізацію трудової 
діяльності і зростання ефек
тивності комуністичного вихо
вання радянських людей. По
силюватимемо зв’язки з соці
альною практикою. Передба
чається проведення соціологіч
них досліджень у трудових 
колективах з метою виявлен- 

умоа ефек- 
г люд-
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ПЛАНИ ПАРТІЇ



СПОРТ

ПРИЗЕР
Як уже повідомлялося, на трасах парку стадіону «Дружба» 

у Львові завершився фінал лижних змагань за програмою 
першої зимової спартакіади призовної та допризовної моло
ді на призи газети «Вільна Україна» та облепорткомітету. Пе- 
реможцем цього кросу став студент першого курсу Львів
ського інституту фізкультури, кандидат у майстри спорту 
Олег Меркушин. В активі молодого лижника — перемога на 
юніорській першості України, друге місце на Всесоюзних 
студентських іграх. Ще один студент цього вузу — Володи
мир Вєков посів третє місце. Лижники інституту фізкультури,

ЛИЖНІ
які становили кістяк команди Ленінського району Львова, 
принесли їй перше місце на змаганнях.

Приємно відзначити й успіх Ігоря Співака — учня Чайко- 
вицької середньої школи Самбірського району. Він посів 
друге призове місце. Учні цієї школи виступали за збірну 
району, який зайняв друге місце на спартакіаді.

На фото (зліва направо): І. Співак, О. Меркушин, В. Вє
ков.

Фото Н. Ратушної.

Любов, потяг до музики 
док від батьків, а може, й 
скрипаля. Не тільки любов 
чив концерт, що недавно відбувся 
Тиша в залі. Напружена, таємнича, 
мах диригентської палички — 
музики. Звучить концерт Арама Хачатуряна для скрипки з ор
кестром. Переливи мелодії, гама відтінків струнних звуків 
ваються в єдиному багатоголоссі оркестру.

Настя Іванишин навчається в одинадцятому класі музичної 
школи-інтернату імені С. Крушельницької. Майже з усіх предме
тів у неї «відмінно». Захоплюється літературою, мовами, але 
найбільше, звичайно, музикою. Радо відвідує клас камерного 
ансамблю, любить симфонічний оркестр і диригування. В кла
сі з скрипки (викладач Л. О. Олексів) охоче грає твори різних 
авторів.

Другий звітний виступ-концерт (перший відбувся два роки 
тому) Насті Ьзанишин у філармонії пройшов з великим успі
хом. Однокласники, друзі, знайомі подарували їй в цей день 
багато квітів, зичили нових творчих злетів.

—ДОВІДКОВИЙ ВІДДІЛ—
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
П’ятниця, 1 березня

I ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА
ПРОГРАМА ЦТ

8.00 — Програма <Час>.
8.50 — Виступ художніх ко

лективів Палацу піонерів За
лізничного району м. Києва.

9.20 — «Шостий». Художній 
фільм.

10.45 — «Світ і молодь».
14.50 — «Дівчина з Черему

хи». Документальний теле
фільм.

15.15 — Російська мова.
15.45 — «Лебедине пір’яч

ко». Мультфільм.
16.00 — «За словом — діло».
16.30 — Симфонічні мініа

тюри радянських композиторів.
16.55 — Урочисті збори і 

концерт, присвячені Міжна
родному жіночому дню — 
8 Березня. Трансляція з Ве
ликого театру Союзу РСР.

20.30 — Кіноконцерт.
21.00 — Програма «Час».
21.40 — «Ану, дівчата!» Фі

нальна зустріч переможниць 
попередніх передач.

23.10 — Сьогодні у світі.
23.25 — Відкриття VI зимо- 

врї Спартакіади народів СРСР.

Продовжена програма ЦТ

0.05 — Фільм «Дивні дорос
лі».

1.20 — Новини.
1.25 — «Мелодії однієї опере

ти».
II ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА ЦТ

8.00 — Гімнастика.
8.15 — «Поклик». Докумен

тальний телефільм.
8.35, 9.35 — Географія. 8 кл. 

Західно-Сибірський район.
9.05, 12.55 — Англійська мо

ва.
10.05 — Учням СПТУ. Загаль

на біологія. Походження • лю
дини.

10.35, 11.40 — Історія. 7 кл. 
Петро І і його реформи.

11.05 — Поезія Г. Абашідзе.
12.10 — «Моїм молодим дру

зям». По сторінках творів 
М. Пришвіна.

13.25 — Російське мистец- 
цтво XIX ст. О. Венеціанов.

14.05 — «І той, хто з піс
нею...» Композитор І. Дунаєв- 
ський.

15.05 — Новини.
18.00 — Новини.
18.20 — «Етика ї психоло

гія сімейного життя».
18.50 — VI зимова Спарта

кіада народів СРСР. Лижний 
спорт. Двоборство. Естафета 
4у5 км. Жінки. Ковзаняр
ський спорт.

20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Якщо хочеш бути 

здоровим.
20.30 — Чемпіонат світу з 

гандболу. Чоловіки. Матч ко
манд фінальної групи.

21.00 — Програма «Час».
21.40 — «Подруги». Художній 

фільм.

23.15 — Уральські народні 
пісні і хороводи.

УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
10.00 — Новини.
10.20 — Виробнича гімнасти

ка.
10.30 — «Вперед, орлята!»
11.00 — Фільм-концерт <В 

місто приїхав цирк».
11.20 — «Новини кіноекра

ну».
12.45 — Концертний зал

«Дружба». Виступають майстри 
мистецтв і художні колективи 
Узбецької РСР.

13.50 — Новини.
14.05 — Любителям Інстру

ментальної музики.
16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіночок»^
16.25 — «Таланти твої, Ук

раїно».
17.25 — «В майстерні худож

ника». Нар. худ. УРСР Г. Вв4 
сецький.

18.05 — «Автотранспорт: пра4 
вила без винятків».

18.35 — «Сонячне коло».
19.00 — «Актуальна камера»^
19.30 — Урочисті збори, при

свячені Міжнародному жіно
чому дню—8 Березня. Транслж 
ція з Жовтневого палацу куль-; 
тури м. Києва.

20.45 — «На добраніч, дІтиН| 
21.00 — Програма «Час».
21.40 — Концерт, присвячу 

ний Міжнародному жіночому 
дню 8 Березня.

23.10 — «СільськогосподарсїИ 
кий огляд». Хід зимівлі гро
мадського тваринництва (Л).

23.25 — Молодіжна прогрес 
ма «Спектр» (Л).

РАДІО
П’ЯТНИЦЯ, 7 березня

По радіостанції на хв. 4,47 м 
та м. с.

7.20—7.40 — «Новини Львів
щини». 8.30—8.50 — Програма 
«Село 1 люди». 8.50 — 8.55 — 
Огляд газет. 8.55 — 9.00 — Ого
лошення. 11.15—11.45 — «На
шим славним трударям». Му
зичні вітання механізаторам, 
які своєчасно підготувалися 
до весняно - польових робіт.
11.45 —12.00 — Оголошення.

СТЕРЕОМОВЛЕННЯ
По радіостанції на хв. 4,35 м

20.50 — 21.15 — Друга та
третя частини Симфонії № 2
Сергія Рахманінова. 21.20—
21.45 — Співає Анатолій Соло- 
в’яненко. 21.50 — 22.15 — Грає 
ансамбль «Рококо».

ПОГОДА
Сьогодні по Львову та обла

сті передбачається мінлива 
хмарність, без опадів. Вітер 
південно-західний 9—14 метрів 
на секунду. Температура по 
області 4 — 9, по місту 5—7 
градусів тепла.

-

У ЛЬВОВІ НА КОЛГОСПНОМУ РИНКУ «НОВИЙ» 
(вул. Маршала Рибалка) 

7 березня 
споживча кооперація проводитиме 

великий обласний
передсвятковий ярмарок

Той, хто шукає подарунок матері, дружині, коханій чи сест
рі, знайде тут саме те, що хотів би купити.

Широкий вибір подарунків, одягу, взуття, тканин, швейних 
та трикотажних виробів, книг та інших промислових товарів 
буде на ярмарку.

До святкового столу кооператори запропонують ковбасні 
вироби та копченості, кулінарні вироби, торти, тістечка, рулети, 
пироги, дрібну булочну здобу, хліб «селянський», консервова
ну продукцію.

Будуть у продажу й смачні гарячі страви: шашлики, чебуре
ки, млинці російські, борщок з фаршированими трубочками, 
сосиски з капустою.

ЛАСКАВО ПРОСИМО НА ПЕРЕДСВЯТКОВИЙ ЯРМАРОК!
їхати тролейбусами № 2, 10 до зупинки «Лікарня», № 9 до 

вул. Маршала Тимошенка.
Правління Львівської облспоживспілкм.

«Укоопторгрекламап.

У МОСКВУ-ЛІТАКОМ!
Якщо ви збираєтеся у сто

лицю,
ЗАПРОШУЄМО 

СКОРИСТАТИСЯ ПОСЛУГАМИ 
АЕРОФЛОТУ.

Всього 2 години 10 хвилин 
триває політ на комфорта
бельних лайнерах ТУ-154 і 
ЯК-42.

Розклад руху літаків у Моск
ву складено таким чином, що 
ви можете вибрати для себе 
найбільш зручний час протя
гом дня, а саме: 6 год. 35 хв., 
9 год. 20 хв., 14 год. ЗО хв., 
18 год. 10 хв.

Значно зекономить ваш 
час і звільнить від клопотів 
в дорозі квиток на зворотний 
виліт. У Львові, при наявності 
вільних місць, ви можете 
придбати квитки на літаки, що 
вилітають з Москви о 10 
год. ЗО хв., 14 год. 10 хв., 18 
год. 16 хв., 19 год. 55 хв.

До вашої уваги адреси кас 
Аерофлоту у Львові: пл. Пе
ремоги, 5, тел. 72-75-58, авто
вокзал, залізничний вокзал, 
готель «Львів», вул. імені міс
та Печ, 11, вул. Наукова, 29.

Замовити квитки з достав
кою додому можна в транс
агентстві за адресою: Львів,
вул. Снопківська, 5. або теле
фоном 74-11-26.

БАЖАЄМО ПРИЄМНОЇ ПО
ДОРОЖІ!

Львівське агентство повіт
ряних сполучень.

ТЕАТРИ
львівський державний 

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ 
ТА БАЛЕТУ ІМЕНІ І ФРАНКА. 
НАТАЛКА ПОЛТАВКА. Завтра 
ЗАКРИТА ВИСТАВА. Поч. о 19 
год ЗО хв.

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНО
ГО ПРАПОРА АКАДЕМІЧНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМТЕАТР
ІМЕНІ М ЗАНЬКОВЕНЬКОТ. 
ЗАКРИТА ВИСТАВА. Завтоа — 
УБИЙ ЛЕВА. Поч. о 19 год. 
30 хв.

ДЕРЖЦИРК. Ілюзійний ат
ракціон «ДАРУЮ ВАМ ЧУ
ДО» під керуванням і за 
х’частю Еміля КЮ. Поч. о 
19 год. Зо хв. Завтра — три 
вистави. Поч. об 11 год. ЗО хв., 
15 та 19 год. ЗО хв.

Клуб Львівського ордена Ле
ніна політехнічного інституту 
імені Ленінського комсомолу

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ 
ДО ШКОЛИ СУЧАСНОГО 

БАЛЬНОГО ТАНЦЮ. 
Строк навчання — 3 місяці. 
Заняття проводитимуться у 

понеділок і середу від 19 до 
21 години у приміщенні клубу 
за адресою: Львів, вул. Бой- 
Желенського, 14.

Перше заняття відбудеться 
10 березня.

Довідки телефоном 39-88 90.
Дирекція.

Колектив Львівського
сільськогосподарського ін
ституту повідомляє про 
смерть колишнього заві
дуючого кафедрою Інозем
них мов, доцента

Олександри Олексіївни 
ШЕЙКІНОТ

І висловлює співчуття 
рідним та близьким помер
лої.Колегії Міністерства лісо

вої і деревообробної про
мисловості УРСР та Мініс
терства лісового господар
ства УРСР сумують з при
воду смерті професора 
Львівського лісотехнічного 
інституту доктора техніч
них наук

Арсенія Івановича 
ЯЦЮКА

і висловлюють співчуття 
рідним та близьким по
мерлого.

Колектив об’єднання
«Львівдерев» сумує з при
воду смерті професора
Львівського лісотехнічного 
інституту, доктора техніч
них наук

Арсенія Івановича 
ЯЦЮКА

і висловлює співчуття 
рідним та близьким помер
лого.
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ТРІО ПРЕТЕНДЕНТІВ
ЛЬВІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ШАХОВИЙ ТУРНІР

Минулої середи на турнірі 
догравалися партії Маланюка 
(Севастополь) з Секелі (Угор
щина), Новикова (Харків) із 
Григоровим (Болгарія), а також 
відбулася пропущена партія 
Шнейдера (Львів) із Пшевоз- 
ником (Польща). У всіх трьох 
поєдинках українські шахісти 
здобули перемогу.

Перед останнім туром стано
вище учасників таке: Новиков і 
Шнейдер — по 7,5 очка, Мала- 
нюк — 7, Купрейчик (Мінськ)
1 Лпутян (Єреван) — по 6,5, 
Михальчишин (Львів) — 5,5, 
Пшевозник (Польща) — 4,5, 
Георгадзе (Тбілісі) — 4, Палат
ний (Київ) та Секелі (Угорщи
на) — по 3,5, Григоров (Болга
рія) та Норвуд (Англія) — по
2 очка.

Учора в останньому турі 
найбільший інтерес, звичайно, 
викликали зустрічі лідерів. Же
ребок звів Шнейдера з Нови- 
ковим. У обох майстрів одна 
мета — завоювати звання між
народного майстра. А для цьо
го треба набрати не менше 
восьми очок. У міжнародного 
майстра Маланюка, який зуст
річається з Палатником — ін
ше завдання: завоювати грос
мейстерський бал, норма яко
го на Львівському турнірі — 
8 очон.

А хто з цього тріо стане пе
реможцем турніру? Втім, пе
реможців може бути і двоє, 
і навіть троє. На все має від
повісти останній тур.

П. СЕМЕНЮК.ПЕРЕД ДРУГИМ АКТОМ
ЗА ЄВРОПЕЙСЬКІ КУБКИ

Поєдинок київських дина- 
мівців з віденським «Рапідом» 
надовго запам’ятається шану
вальникам футболу. Динамівці, 
які тільки ще починають се
зон, продемонстрували в матчі 
з цією іменитою командою ви
сокі вольові якості, нестрим
ність атак і прекрасне вмін
ня їх завершувати. Рахунок 
4:1 на чужому полі дає повну 
підставу сподіватися на загаль
ний успіх у чвертьфіналі Куб
ка кубків. Але не слід думати, 
що повторний гтатч у Києзі 
стане простою формальністю 
для динамівців. «Рапід» — чес
толюбний суперник і постара
ється довести, що поразка у 
Відні була випадковою. Отже, 
киянам треба тримати порох 
сухим.

В інших матчах чвертьфіна
лу Кубка кубків зафіксовано

такі результати: «Црвена звез
да» (Белград) — «Атлетико» 
(Мадрід) — 0:2, «Динамо*
(Дрезден, НДР) — «Байєр» 
(ФРН) — 2:0, «Дукла» (ЧССР) — 
«Бенфіка» (Португалія) — 1:0.

Кубок чемпіонів: «Баварія»
(Мюнхен, ФРН) — «Андерлехт» 
(Брюссель, Бельгія) — 2:1,
«Барселона» (Іспанія) — «Ювен
тус» (Італія) — 1:0, «Стяуа»
(Румунія) — «Куусюсі» (Фін
ляндія) — 0:0, «Абердін»
(Шотландія) — «Гетеборг» 
(Швеція) — 2:2.

Кубок УЕФА: «Спортінг» 
(Португалія) — «Кьольн» (ФРН) 
— 1:1, «Реал» (Мадрід) —
«Ксамакс» (Швейцарія) — 3:0,
«Хайдук» (Югославія) — «Ва- 
регем» (Бельгія) — 1:0, «Ін-
тер» (Італія) — «Нант» (Фран
ція) — 3:0.

О. КОРСУНЬ.ЗИМОВА ПІСНЯ ТЯТИВИ
У Харкові завершився осо

бистий чемпіонат України у 
закритому приміщенні із
стрільби з лука. Перші ниніш
нього сезону змагання зібрали 
всіх провідних лучників рес
публіки, за винятком Л. Ар- 
жанникової з Нової Каховки 
і львів’янина Я. Гусака. За на
городи боролися тринадцять 
майстрів міжнародного класу 
I 47 майстрів спорту.

І відрадно, що на таких 
представницьких змаганнях з 
найкращого боку себе прояви

ли львівські лучники. Серед 
чоловіків у багатоборстві 
(вправа М-2) поза конкуренцією 
був наш земляк І. Прокопів — 
2616 очок. Срібна медаль ще 
в одного львів’янина — В. Кур- 
ченка.

Серед жінок у багатоборст
ві кращою серед львів’янок 
була О. Милявська — четверте 
місце.

Заст. редактора
М. БЄЛІНСЬКИЙ.

СТОРІНКА БІОГРАФІЇ КОБЗАРЯ
---------------З історії написання Т. Г. Шевченком байки (Сичі)- - - - - - - - - - - - - - -

У середині жовтня 1846 ро
ку в тихому волинському міс
течку Почаєві з’явився гість, 
який одразу ж привернув ува
гу мешканців. Він ходив з 
етюдником, змальовував види 
лаври, охоче розмовляв з жи
телями й прочанами, запису
вав народні пісні, мандрував 
по довколишніх селах. На той 
час мало хто знав, що це був 
Т. Г. Шевченко — автор слав
нозвісних «Кобзаря» і поеми 
«Гайдамаки», а в ту пору 
член Археографічної комісії, 
що вивчала пам’ятки україн
ської старовини.

Часто Тарас Григорович дов
го дивився туди, де за кор
доном була Галичина і в 
синюватому серпанку видні- 
лось галицьке село Підкамінь. 
Це село й увічнив він на од
ній із своїх акварелей. Пізні
ше було записано спогади од
ного галицького селянина про 
те, як Шевченко просив про
вести його на годинку в це 
село. Поет цікавився подія
ми, що розгорталися в цей 
час у Галичині, походженням 
назви села і, жартуючи, так 
пояснював її: «То чортяка на
шого брата мав тим каменем 
придушити — і придушив. От 
і Підкамінь!». В одній з пові
стей він висловив думку про 
єдність українського народу по 
обидва береги Збруча: «Од бе
регів тихого Дону до креме
нистих берегів бистроплинно
го Дністра — один грунт 
землі, одна мова, один побут, 
один вид народу; навіть пісні 
одні й ті самі. Як одної мате
рі діти».

Як відомо, у лютому 1846 
року в Галичині вибухнуло мо
гутнє антифеодальне повстан
ня, що справило значний вплив 
на посилення селянського руху 
як в Австрійській імперії, так 
і далеко за її межами, знай
шло широкий відгомін у то
гочасній європейській суспіль
но-політичній думці. Отож ви
никають запитання: чи знав 
поет про повстання в Гали
чині в ту пору, чи вплинуло 
це на вибір маршруту його 
відрядження, яку оцінку дав 
Шевченко галицьким подіям 
і чи знайшли вони якесь відо
браження в його творчості? 
Спроба дати відповідь на них 
розкриває перед нами одну із 
сторінок важливої і в той 
же час не повністю розкритої 
теми — «Шевченко і Галичи
на».

Якраз на цей період припа
дає співробітництво Т. Г. 
Шевченка в Археографічній 
комісії, членом якої він став

наприкінці 1845 року, а в пер
шій половині наступного ви
їжджав у різні місця України. 
Враховуючи той відгомін, 
який мало повстання в Гали
чині серед селянства Східної 
України, тривогу урядових кіл 
з приводу цього, важко при
пустити, щоб у різних середо
вищах, де бував Тарас Григо
рович, не згадувалися події в 
Галичині. Підтвердженням цьо
го є той факт, що в 1846 ро
ці разом з Шевченком у роз
копках могили Переп’ятиха 
поблизу Фастова брав участь 
П. І. Прушинський — член та
ємних польських організацій, 
який за революційну діяль
ність був заарештований і 
відбув свого часу заслання в 
Оренбурзькому краї, там. де 
роком пізніше буде «кара
тись, мучитись, але не кая
тись» Т. Шевченко. Повернув
шись із заслання, П. Прушин
ський став співробітником Ки
ївської археографічної комісії. 
Як відзначає відомий шевчен
кознавець Петро Жур, між 
Шевченком і Прушинським, 
людьми інтелігентними, осві
ченими і революційно настро
єними, не могли не виникну
ти близькі стосунки, особли
во в умовах тривожного 1846 
року, коли вибухнуло повстан
ня ' в Кракові, піднялись про
ти гнобителів галицькі селя
ни. Ці події знайшли відповід
ний відгук на Україні серед 
селянства і передової інтелі
генції.

Стан у Галичині обговорю
вався і в Кирило-Мефодіївсь- 
кому товаристві, членом яко
го був Т. Шевченко. Про ін
терес кирило-мефодіївців до 
Галичини свідчить такий факт: 
в одного з членів цієї органі
зації Г. Андрузького, що пе
ребував на засланні, у 1850 
році було проведено обшук, 
під час якого виявили «забо
ронені твори», а також роз
роблений ним проект побудови 
держави майбутнього. В ньо
му подавався список держав
них установ республіки, яка 
повинна була складатися з де
в’яти штатів, в числі яких 
третім названо Галичину.

Ще одним промінчиком світ
ла на згадану проблему є до
повідна записка «розжалувано
го» лубенського городничого, 
підполковника Андреева за 
1849 рік, яка була виявлена 
і опублікована в 1961 році. В 
ній зазначається, що коли 
«мятеж свирепствовал в горо
де Кракове и Галиции», в 
Лубни прибула польська ман
дрівна трупа. «В самое это

время, — пише Андреев, —• 
явился в городе Лубнах изве
стный возмутитель академик 
Тарас Шевченко, который сво
ими либеральными возгласами, 
сочиненными им, и оскорби
тельными эпиграммами про- 
тиву особы вашего импера
торского величества, видимо, 
старался бросить пламенник 
мятежа и кровавых межусобий 
и в Малороссии, подобно про
исходившим в западных губер
ниях, восстановить народ про- 
тиву законной власти».

Андреев пропонував вжити 
поліцейських заходів не лише 
до мандрівних артистів, а й 
до Шевченка, проте полтав
ський губернатор Ознобишин 
з ним не погодився і наказав 
звільнити заарештованих поля
ків. Тоді, повідомляє Андреев, 
він вирішив послати донесен
ня прямо в Петербург. І хоч 
він, знаючи дальшу долю Шев
ченка, прагнув приписати со
бі заслугу в його арешті, за
слуговує на увагу сама спроба 
пов’язати події в Галичині з 
ім’ям поета.

У жовтні 1846 року Тарас 
Григорович дістав можливість 
побувати на територіях, що 
межували з охопленою повстан
ням Галичиною. 21 вересня 
Археографічна комісія доручи
ла йому виїхати в Київську, 
Подільську і Волинську губер
нії для збирання народних 
переказів, легенд та опису істо
ричних пам’яток.

Звідси й запитання: чи міг 
Шевченко, знаючи про селян
ське повстання в Галичині, 
вплинути на вибір маршруту, 
який пролягав у прикордонні 
з нею губернії? Зважаючи на 
його дружні взаємини з ба
гатьма членами Археографіч
ної комісії (М. Іванишевим, 
М. Костомаровим, М. Макси
мовичем та іншими), можна до
пустити: міг! Навіть більше,
зробив усе для того, аби по
трапити туди!

Наприкінці вересня поет ви
їхав з Києва і, прибувши пер
шого жовтня до Кам’янця-По- 
дільського, зупинився в Пет
ра Чуйкевича — людини про
гресивних поглядів, учителя, 
збирача пісень. Від нього, по
ряд з іншими, Тарас Григоро
вич записав пісню про Устима 
Кармелюка — «Ой Кармелю- 
че, по світу ходиш!». Шевчен
ко виїжджав з Кам’янця-По- 
дільського в навколишні села, 
де, безперечно, чув розповіді 
селян як про повстання в Га
личині. так і про заворушення, 
що виникли під його впливом 
у сусідніх Летичівському,

Проскурівському, Ізяславсько 
му, Старокостянтинівському ті 
інших повітах.

А в середині жовтня Шев
ченко поїхав до Почаєва. У 
повітовому містечку Староко- 
стянтинові він записав народ
ну пісню про ватажка гайда
маків Микиту Швачку. Саме 
цей повіт фігурував в урядо
вих донесеннях як охоплений 
селянськими заворушеннями, 
що розпочалися під впливом 
галицьких подій.

Наприкінці жовтня, відві
давши Кременець, Острог, Дуб
но й Корець, Тарас Григоро
вич через Новоград-Волинсь- 
кий і Житомир (тут теж мали 
місце селянські заворушення) 
повернувся до Києва. На 
жаль, документальних матеріа
лів, зокрема офіційного звіту 
Шевченка про відрядження, не 
збереглося. А вони б, можли
во, розширили наші уявлення 
про ознайомлення поета з се
лянським повстанням у Гали
чині.

Третій етап знайомства Шев
ченка з галицьким повстанням 
розпочався на засланні. В 
Орській фортеці у 1847 році 
він познайомився з Іполитом 
Завадським та Станіславом 
Крулікевичем, яких за спробу 
приєднатися до повстання 1846 
року покарали шпіцрутенами і 
віддали в солдати.

Події в Галичині обговорю
валися і в польсько - російсь
ко - українському гуртку, що 
склався в Орській фортеці у 
1847—1850 роках, в який вхо
дили Т. Шевченко та І. За- 
вадський. Окремої уваги за
слуговує той факт, що разом 
з Шевченком (в одній роті) 
відбували заслання безпосеред
ні учасники галицьких подій 
1846 року — селяни І. Дар- 
чук, П. Маслюк, Я. Михалько 
і М. Чемерда. Від них поет- 
засланець отримав нові відо
мості про селянське повстан
ня. Внаслідок такого ознайом
лення в другій половині 1848 
року була написана єдина в 
творчості Шевченка байка «На 
ниву в жито у ночі» («Сичі»). 
До речі, варто зазначити, що 
М. Чемерда в той період, коли 
вона створювалася, був разом 
з поетом на Аральському мо
рі.

Було кілька спроб тракту
вання цього твору. Але най
більш правильне дав В. Щу- 
рат, який пояснював байку як 
«рефлекс подій 1846 року в 
Галичині...». В алегоричних об
разах байки («Сичі» — шля
хетські повстанці, «орел» — 
австрійський імператор, «во

рони» — австрійські чиновни
ки, «бідне птаство» — народ) 
Т. Шевченко відтворив усю 
складність подій в Галичині 
1846 року. Галицькі селяни ви
користали тоді невдачу шля
хетських повстанців, які зроби
ли спробу підняти національно- 
визвольне повстання проти Ав
стрійської монархії, як привід 
до виступу проти ненависного 
їм феодально - абсолютистсь
кого ладу. Почавшись із роз
зброєння шляхетських загонів, 
селянські виступи незабаром 
переросли у могутнє антифео
дальне повстання, яке відразу 
ж привернуло увагу поета.

Отже, можна вважати, що 
ознайомлення Т. Г. Шевченка 
з повстанням в Галичині від
булося в кілька етапів. Перші 
відомості про нього він отри
мав весною — влітку 1846 ро
ку, ще до відрядження в при
кордонні з Галичиною губер
нії. Вони були не завжди до
стовірними, далеко не повни
ми, але не могли не зацікавити 
Шевченка, демократичний сві
тогляд якого давав змогу ук
ласти в струнку систему пог
ляди на питання боротьби за 
соціальне і національне визво
лення і ролі в ньому народ
них мас. Зрештою, на цей час 
дана тема знайшла глибоке 
відображення в його творчо
сті. Згадаймо «Гайдамаки», 
«Сон», «Кавказ».

Напевно, не випадково мар
шрут чергового відрядження 
Шевченка восени 1846 року 
проліг у прикордонні з Гали
чиною губернії. Тут він мав 
нагоду ближче познайомитися 
з повстанням, пізнати його 
суть і спрямованість, бути свід
ком відгомону, який' знайшло 
воно _гред селянства Правобе
режної України.

А інформація про повстан
ня, яку він отримав на зас
ланні від учасників польського 
національно - визвольного ру
ху, селян, поставила крапки 
над «і» в оцінці Шевченком 
повстання в Галичині, привела 
до написання байки «Сичі», в 
якій поет дав чітку оцінку 
спробі шляхетського націо
нально - визвольного повстан
ня і антифеодальному селян
ському повстанню 1846 року. 
Вона кардинально відрізнялась 
від маси інсинуацій, вигадок і 
фальсифікацій, що з’явилися в 
цей же час на сторінках бага
тьох видань різних країн Єв
ропи.

О. ПОЛЯНСЬКИЙ.
Науковий співробітник Ін
ституту суспільних наук АН 
УРСР.

«На комуністів 
рівняємо крок»

Саме цими словами розпо
чав розширене засідання клубу 
«Слава батьків — крила си
нів», присвячене зустрічі з де
легатом XXVII з’їзду Ком
партії України, вчителькою 
початкових класів Львівської 
середньої школи № 70 Люд
милою Олександрівною Чай
кою, його президент дев’яти
класник Ігор Паславський.

Вестибюль Львівської се
редньої школи № 27 прикра
шають стенди «Кращі сини й 
дочки Львівщини», «Відмінне 
навчання та ударну працю — 
XXVII з’їздові КПРС». Тут же 
можна ознайомитися із вис
тавкою кращих робіт шкіль
них умільців. Зустріч в ос
новному готували члени ради 
клубу Ірина Шпег, Галина 
Вінцковська, Роман Мотько, 
Галина Пригродська, Ірина 
Кобасо. Велику допомогу по
дали їм директор школи Во
лодимир Максимович Антонюк, 
секретар шкільної парторгані- 
зації Надія Володимирівна Та- 
тух, організатор позакласної 
і позашкільної роботи Ольга 
Михайлівна Бундз, вчитель іс
торії Надія Володимирівна 
Боднар.

З хвилюванням розповідає 
про життєвий і трудовий шлях 
делегата з’їзду керівник клу
бу, вчителька Любов Антонів
на Костюк. Як комуністу, на
ставнику, досвідченому педа
гогу Людмилі Олександрівні 
Чайці випала висока честь бу
ти посланцем освітян Львів
щини на партійному форумі 
республіки. Вона заслужила 
це довір’я невтомною тридця
тирічною працею, яка відзна
чена орденом «Знак Пошани».

Затамувавши подих, слу
хають піонери й комсомольці 
розповідь Л. О. Чайки. При
вітна, усміхнена, вона щиро 
ділиться з учителями, учнями 
своїми думками, враженнями 
від НДртійного форуму. Натх
ненно’ розповідає про цікаві 
зустрічі, незабутні знайомства.

Із сльозами на очах згаду
вала Людмила Олександрівна 
про відвідання делегатами му
зею хліба в Києві. Вона са
ма добре пам’ятає страшне 
лихоліття війни, розруху, го
лод, коли зошит чи ручка, 
урочисто вручені директором 
школи на лінійці відміннику 
навчання, були найвищою на
городою.

Щиро подякувавши напри
кінці зустрічі за теплі віршо
вані привітання піонерів, Люд
мила Олександрівна Чайка 
подарувала клубу й шкільно
му музею книги, привезені зі 
столиці республіки.

М. ВОЛОЩАК.

ЗМАГАЮТЬСЯ БРИГАДИ
Цьогорічна спартакіада обл- 

профради уже п’ята. До її 
програми входить суперни
цтво з чотирнадцяти видів 
спорту. Однак у нинішніх 
стартах є и новинка: змаган
ня для виробничих бригад. 
Вже відбулися лижні гонки і 
зимове багатоборство ком
плексу ГПО.

За традицією, їм передува
ли старти в колективах фіз
культури. У стартах на пер
шість обкому профспілки пра
цівників зв’язку взяли участь 
дванадцять команд. І саме 
команда, складена з електро
механіків Львівського пош
тамту, стала найсильнішою в 
естафетній гонці серед жінок 
на обласній спартаніадІ. А се
ред чоловіків найкраще висту

пили лижники Яворівського 
виробничого об’єднання «Сір
ка».

А потім відбулися змагання 
з зимового комплексу ГПО. 
Тут впевнено перемогла друж
на команда з Львівського ви
робничого об’єднання «Кіне
скоп».

Отже, позаду зимовий етап 
змагань. З приходом теплих 
весняних днів на старт 
вийдуть нові загони фізкуль
турників. Сподіватимемося, що 
змагання пройдуть у цінавій 
спортивній боротьбі, і що, го
ловне, кожен IX учасник одер
жить заряд бадьорості, сили, 
здоров’я.

В. КРЖИМОВСЬКА.

«Імпульс»—серед найсильніших
Три роки тому на Львівському 

виробничому об’єднанні «Мік- 
роприлад» було створено жі
ночу гандбольну команду. її 
очолив молодий фахівець А. 
Глебов. Завдяки підтримці 
облради ДСТ «Авангард» і ше
фів з ВО «Мікроприлад», ганд
болістки зуміли пройти за ко
роткий час шлях від команди 
колективу фізкультури до од
ного з найсильніших клубів 
першої ліги.

Після заключного туру по
передніх змагань львів’янки 
зараз посідають четверте міс
це. їх випереджають у чемпіо
наті країни лише мінський 
«Політехнік», ленінградська 
«Планета» і ризька «Варпа».

Звичайно, такий впевнений 
поступ уперед наших земля

чок не може не радувати. Од
нак турбує те, що у гандболіс
ток немає свого залу для 
тренувань. Давно час зацікав
леним обласним організаціям 
подбати і про відкриття ганд
больної дитячо-юнацької спор
тивної школи при колективі 
фізкультури «Мікроприлад», де 
б готувався надійний резерв 
для команди майстрів. Поки 
що А. Глебов змушений розра
ховувати виключно на послуги 
приїжджих гравців. І ці набо
лілі питання слід вирішити як
найшвидше, щоб наша коман
да не тільки закріпилася на 
завойованих позиціях, а й зу
міла підготувати плацдарм для 
виходу до вищої ліги.

Д. СВІТЕНКО.


