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14 травня відбулися повторні вибори народних депутатів СРСР

Право вибору
Минулої неділі у чотирьох виборчих округах 

Львівщини відбулися повторні вибори народних 
депутатів СРСР. Про те, як вони проходили, пові
домляють кореспонденти «Вільної України».

За день до повторних вибо
рів народних депутатів СРСР 
відбулася зустріч дрогобичан 
з кандидатами, які балотува
лися по Дрогобицькому те
риторіальному виборчому ок
ругу № 488. Запитання сипа
лися, як з рогу достатку. Ви
борців хвилювали проблеми 
економічного та соціального 
розвитку регіону, розвитку 
культури, поліпшення екології, 
утвердження статусу українсь
кої мови, закони про молодь 
і про оренду землі, ставлення 
до віруючих тощо. І хоча про
грами трьох кандидатів —го
лови колгоспу М. Д. Берка, 
директора заводу Т. Я. Ілика 
та робітника Б. М. Квасиіке- 
вича були опубліковані в пре
сі, все ж виборці хотіли більш 
детально вникнути в ту чи 
іншу їх концепцію. Були, як 
кажуть, і гострі, не дуже при
ємні запитання. І це зрозумі
ло. Адже треба було серйозно 
зважити, кому віддати голос, 
чия програма найбільше від
повідає думкам і сподіванням 
людей.

До виборчої дільниці 
№ 110/10, що у приміщенні 
Дрогобицького нафтового тех
нікуму, повагом підходять лю
ди. Серед них я побачив ме
ханіка дослідного заводу 
М. Т. Савчина. Він тримав у 
руках блокнот і щось запи
сував.

— Вибори надихнули мене 
на створення вірша, — гово
рить він. — Про що вірш? Сам 
я з хліборобської сім’ї, тож і 
вірш мій про , тих, хто виро
щує хліб, любить землю, як 
голова колгоспу Берко Я за 
нього голосую. А дружині 
моїй, уявіть собі, більше до 
душі програма робітника Ква- 
снікевнча. Вона за нього про
голосувала.

На пбдвір’ї біля виборчої 
дільниці зібрався гурт грома
дян. Обмінюються думками. У 
декого в руках листівки з го
ловними програмними поло
женнями кандидатів. Коли я 
підійшов до гурту, присутні 
говорили про долотннй завод, 
де директором Т. Я. Ілик.

— Ось послухайте, — гово
рить статечний ветеран, чита
ючи листівку. — За три роки 
п’ятирічки обсяг виробництва 
товарної продукції на заводі 
зріс на 25,5 процента, а про
дуктивність праці —- на 29 
процентів. Введено в дію базу 
відпочинку у гірському селі 
Майдан. На житлове будівни

цтво виділено 550 тисяч кар
бованців.

Потім зайшла мова про 
колгосп «Перше травня:», де 
головою правління М. Д. Бер
ко. За десять років у три ра
зи зросло виробництво про
дукції полів і ферм, грошові 
надходження — у п'ять разів, 
вони сягають семи мільйонів 
карбованців.

— Добрий господар Берко, 
— сказав хтось з гурту. — 
Такни гідний бути депутатом. 
Бо насамперед про людей 
дбає: середня зарплата у кол
госпі становить 210 карбован
ців на місяць.

— А мені більше імпонує 
самбірський робітник Квасні- 
кевич, — сказав чорновусий 
юнак. — Він енергійний, діло
вий. Програма його конкрет
на. Буду голосувати за ньо
го....

Отакі думки я почув на ви
борчій дільниці. А люди йшли 
і йшли, опускали бюлетені в 
урни. Хто набере найбільше 
голосів? Про це довідаємося 
з повідомлення окружної ви
борчої комісії.

М. МАРИНЯК.
Власкор «Вільної України».

□
Повторні вибори народних 

депутатів СРСР по Червоно- 
градському територіальному 
виборчому округу № 492 про
ходили в неоднозначній обста
новці. Напередодні цієї важли
вої події в місті над Бугом, у 
населених пунктах районів, які 
входять до складу округу, від- 
’булися зустрічі кандидатів у 
народні депутати, які засвід
чили глибоку зацікавленість 
виборців до претендентів у 
парламент. Разом з тим у де
якої частини населення спосте
рігалась інертність до здоро
вого мислення і участі в самих 
виборах. Цей парадокс актив
ності і байдужості пояснюєть
ся, очевидно, незвичністю про
цесів, які проходять у суспіль
ному житті країни.

Червоноградці минулої неді
лі засвідчили в своїй пере
важній більшості, що вони 
стоять на засадах демократії, 
однак ще вчаться нею кори
стуватися. Не всі виборці ви
користали своє конституційне 
право, дехто піддався на під
мову не брати участь у вибо
рах. А окремі городяни, на
віть йдучи до виборчих урн, 
ще сумнівалися, за кого голо
суватимуть. Це свідчить про

недостатню роботу інформа
ційних центрів, агітаторів.

І все ж у загальному пото
ці городян відчувалося заці
кавлення в самому процесі го
лосування. Кожен з них мав 
право вибору — по округу 
балотувалося сім кандидатів у 
депутати. Я не витягував з 
виборців таємниці, просто ці
кавився, що вони думають про 
вибори. Ось деякі з відпові
дей.

— Я була на зустрічі з 
кандидатами. Мені подобався 
урівноважений спосіб мислен
ня директора Радехівського 
цукрового заводу Коднєва. Го
лосувала за нього.

— Як жінка, мати, я за 
єдину серед кандидатів жінку 
— завідуючу фермою колго
спу імені , Калініца .Сокальсь- 
кого району Євгенію Михай
лівну Герилів. Чомусь повіри
ла їй.

— Я робітник, повірив у 
програму бригадира вугледо
бувної з шахти імені Ленінсь
кого комсомолу Михайла Вла
дики.

— А я вирішив не голосу
вати. Вибори вже були в бе
резні, нікого тоді не обрали. 
Прийшов подивитися, як ви 
всі бавитеся в політику...

Скільки людей, стільки й 
думок. Та вони говорять про 
те, що культури громадянсько
го, політичного мислення нам 
ще треба вчитися і вчитися. 
Обійшовши ряд виборчих діль
ниць перед завершенням ви
борів, я не зустрів в очах чле
нів комісій захоплення: ніде 
не проголосувало сто процен
тів виборців.

Остаточні підсумки виборів

будуть повідомлені, та зрозу
міло одне: нам усім ще багато 
належить осмислювати, як ді
яти для свого блага, в ім’я 
прийдешнього.

С. КУЗіВ.
Власкор «Вільної України».

□
З непідробним інтересом 

чекали жителі Львова цього 
дня. Передвиборні події у мі
сті в певній мірі наклали свій 
відбиток на настрої людей. 
Результати голосування знач
ною мірою могли залежати від 
цих настроїв, хоча зробити 
спробу передбачити бодай 
приблизний підсумок повтор
них виборів у розмові з коре
спондентом не відважився ні
хто: ні з середовища виборців, 
ні з членів дільничних комісій.

— Можна із значною до
лею впевненості сказати лише 
одне, — міркувала працівниця 
виробничого об’єднання
«Львівенепго» Н. Т. Коломі- 
єць. — При такій кількості 
претендентів на один депутат
ський мандат очікувати завер
шення кампанії цієї неділі не 
доводиться. Як можуть роз
горнутися дальші події — 
прогнозувати, гадаю, не візь
меться ніхто.

Ці слова могли б стати від
правною точкою нашого ре
портажу. Але несподівана си
туація внесла корективи у 
первісний задум автора.

Голова виборчої комісії 
дільниці № 114/162 В. В. По
пов спочатку навідріз відмо
вився розмовляти з представ
ником преси, мотивуючи це 
тим. що у нього (тобто — у 
мене) немає письмово оформ

леного завдання редакції. Оче
видно Володимир Володими
рович слабо ознайомлений із 
Законом про вибори чи невір
но інтерпретував настанови 
скружних виборчих комісій, 
бо навіть теля роз'яснень, що 
йдеться не про присутність при 
підрахунку голосів, а про 
оперативну інформацію для 
газети, не відважувався пого
дитись на розмову. Лише пі
сля втручення секретаря парт
кому виробьичого об'єднання 
«Кінескоп» В. П. Савченка 
безпредметна суперечка при
пинилась і стало можливим 
задати кілька запитань.

За сусіднім столиком, як 
стає зрозумілим із написів на 
табличках, призначених для 
різного роду «спостерігачів», 
помічаю двох людей. Зав'язує
мо розмову. Це працівники 
Інституту прикладних проблем 
механіки і математики АН 
УРСР Б. Я. Носалик та Б. М. 
Винницька, делеговані колек
тивом для спостереження за 
ходом голосування та підра
хунком голосів. Показали до
кументи з печатками та під
писами і кажуть, що до під
рахунку їх не допускають. 
Унизу на посвідченнях —сві
жий напис: «У зв'язку з тим, 
що немає рішення окружної 
комісії, при підрахунку голо
сів бути присутнім не дозво
ляється. В. Попов».

Питаю, чи подали прото
кол конференції трудового ко
лективу в окружну виборчу 
комісію, як належиться, за три 
дні до виборів. Відповідь 
ствердна. З’ясовую у В. В.

(Закінчення на 2 етор.].

На виборчій дільниці № 58/58 Залізничного району міста Львова.
Фото І. Кулинського.

У Політбюро
ЦК КПРС

На черговому засіданні 
Політбюро ЦК розглянуто 
подану комісією ЦК КПРС 
з питань соціально - еконо
мічної політики записку з 
проблем інвестиційної полі
тики. В ході обговорення 
було піддано гострій крити
ці недоліки в капітальному 
будівництві, що позначаєть
ся на загальноекономічних 
результатах розвитку народ
ного господарства, розв'я
занні ряду соціальних зав
дань. Підтримавши висновки 
комісії ЦК, Політбюро ре
комендувало Раді Міністрів 
СРСР врахувати їх при під
готовці проекту постанови 
уряду щодо підвищення 
ефективності капітальних 
вкладень 1 докорінної пере
будови господарського ме
ханізму в Інвестиційній сфе
рі.’

Обговорено внесені комі
сією КПРС з питань 
правової політики деякі пи
тання, пов'язані із здій
сненням судової реформи. 
Політбюро ЦК КПРС під
тримало пропозиції про даль
ші кроки по проведенню в 
країні перебудови діяльності 
судових органів, забезпечен
ню незалежності суддів, ут
вердженню суду як гаранта 
додержання прав і законних 
інтересів громадян, здій
сненню заходів, які стосу
ються перебудови юридичної 
освіти в країні, посилення і 
розвитку матеріально - тех
нічної бази правосуддя, по
ліпшення матеріального 
становища працівників су
дів.

Було розглянуто підсумки

зустрічі М. С. Горбачова з 
Першим секретарем ЦК 
ПОРП. Головою Державної 
ради ПНР В. Ярузельським, 
який перебував у Радянсь
кому Союзі з робочим візи
том. Відзначалось, що зу
силля КПРС і ПОРП щодо 
проведення широких еконо
мічних і політичних реформ, 
демократизації суспільства 
сприяють зміцненню взаємо
розуміння і взаємодії між 
нашими країнами.

Практичні результати в 
реалізації декларації про ра
дянсько - польське співро
бітництво в галузі ідеології, 
науки і культури справля
ють позитивний вплив на 
зміцнення дружби і збли
ження наших народів. Перед 
відповідними організаціями 
і установами поставлено 
завдання по розробці нової 
моделі економічного співро
бітництва між СРСР і ПНР, 
по практичній реалізації до
мовленостей, досягнутих на 
найвищому рівні.

Обмін думками, що від
бувся з міжнародних питань, 
підтвердив цілковитий збіг 
поглядів в актуальних пи
таннях сучасності, що є ва
жливим фактором зміцнен
ня миру та безпеки на єв
ропейському континенті.

Заслухавши повідомлення 
про підсумки зустрічі М. С. 
Горбачова з Генеральним 
секретарем ЦК КПВ Нгуєн 
Ван Лінем, Політбюро вис
ловило впевненість у тому, 
що розвиток процесів пере
будови і оновлення в СРСР 
і СРВ надасть нової якості 
радянсько-в єтнамським від

носинам, сприятиме підви
щенню ефективності і вза- 
ємовигідності економічних 
зв язків двох країн. Із задо
воленням відзначено збіг 
підходів КПРС і КПВ до 
вузлових проблем зовніш
ньої політики, до питань га
рантування миру та безпеки 
в азіатсько - тихоокеансько
му регіоні і в усьому світі.

Політбюро розглянуло і 
схвалило результати розмо
ви М. С. Горбачова і пере
говорів Е. А. Шеварднадзе 
з міністром закордонних 
справ Японії С. Уно. Із за
доволенням констатовано 
пожвавлення радянсько- 
японського політичного діа
логу, загальне поліпшення 
атмосфери двосторонніх від
носин. певна активізація 
зв'язків і контактів у прак
тичних галузях співробітни
цтва. Відзначено важливість 
підтвердження обома сторо
нами в ході проведених пе
реговорів прагнення до даль
шого поліпшення взаємних 
відносин, а також домовле
ності примножувати прак
тичні зусилля з цією метою. 
Визнано за доцільне про
довжити роботу по підготов
ці візиту М. С. Горбачова 
в Японію, який міг би від
бутися в контексті загально
го поліпшення радянсько- 
японських відносин. Було 
схвалено міркування на ко
ристь продовження обгово
рення з японською сторо
ною питань, пов'язаних з 
укладенням мирного дого
вору між СРСР і Японією, 
в тому числі у рамках по
стійно діючої робочої групи 
по мирному договору.

З офіційним візитом
ПЕКІН, 15 травня. (Спец, 

кор. ТАРС). Сьогодні почав
ся офіційний візит Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС. Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР М. С. 
Горбачова в Китайську На
родну Республіку на запро 
шення Голови КНР Ян 
Шанкуня.

У китайській столиці на
дають великого значення 
цьому першому з 1959 року 
візиту радянського керівни
ка в Китай. Генеральний се
кретар ЦК КПК Чжао Цзи- 
ян у зв'язку з цим заявив, 
що радянсько - китайська 
зустріч на найвищому рівні 
.є подією величезної ваги, 
яка приковує увагу всього 
світу. Успіх цієї зустрічі 
підкреслив він, відповідає 
інтересам народів двох кра
їн, сприяє миру і стабільно
сті в усьому світі.

За чотири дні перебуван
ня в КНР відбудеться зуст
річ на найвищому рівні 
М. С. Горбачова з Ден Сяо- 
піном, буде проведено пере
говори з іншими китайськи
ми керівниками. Радянський

керівник зустрінеться також 
з представниками китайської 
громадськості, ознайомить
ся з культурно - історични
ми пам'ятками, побуває в 
найбільшому промисловому 
центрі Китаю — Шанхаї.

Урочиста церемонія 3J ст
річі М. С. Горбачова та 
осіб, які супроводжують йо
го. відбулася на столичному 
аеродромі. прикрашеному 
державними прапорами двох 
країн.

Разом з М. С. Горбачо
вим прибули член Політбю
ро ЦК КПРС, міністр закор
донних справ СРСР Е. А. 
Шеварднадзе, член Політ
бюро ЦК КПРС. секретар 
ЦК КПРС О. М. Яковлев, 
кандидат у члени Політбюро 
ЦК КПРС, перший заступ
ник Голови Ради Міністрів 
СРСР Ю. Д. Маслюков, мі
ністр охорони здоров я 
СРСР Є. І. Чазов.

Біля трапа літака М. С. 
Горбачова і Р. М. Горбачо
ву зустрічають Голова КНР 
Ян Шанкунь, інші офіційні 
особи.

Начальник почесної варти

віддає рапорт. Радянський і 
китайський керівники обхо
дять стрій почесної варти 
трьох видів збройних сил 
КНР.

Глави держав представ
ляють один одному китай
ських і радянських офіцій
них осіб, які беруть участь 
у зустрічі.

Церемонія зустрічі ра
дянського керівника в пе
кінському аеропорту переда
валась по китайському теле
баченню. Радянсько - китай
ську зустріч у верхах ви
світлюють більш як 1.200 
китайських та іноземних 
журналістів.

Після закінчення церемо
нії в аеропорту серед жур
налістів було розповсюдже
но заяву7 М. С. Горбачова.

♦ * *
М. С. Горбачова по доро

зі з аеропорту в резиден
цію «Дяоюйтай» тепло віта
ли жителі Пекіна. Шлях 
пролягав через райони но
вобудов.

Радянського керівника 
супроводжував Ян Шан
кунь.

Про прийом робіт на здобуття премій Ради Міністрів СРСР 1990 року
На здобуття премій пода

ються наукові дослідження і 
роботи, що завершилися ство
ренням і впровадженням но
вих видів техніки, прогресив
них матеріалів, технологічних 
процесів, які забезпечують 
раціональне витрачання па
ливно-енергетичних, трудових 
і сировинних ресурсів та охо
рону навколишнього середо
вища.

Перевагу мають роботи, 
виконані в рамках державних 
науково-технічних програм. 
Комплексної програми науко
во-технічного прогресу країн 
—членя РЕВ, а також за

планами міжгалузевих науко
во-технічних комплексів.

Висунуті на премію роботи 
мають бути підтримані науко
во-технічною громадськістю, 
дістати широке застосування 
у виробництві і мати підтвер
джений великий економічний 
ефект.

Всі матеріали щодо робіт, 
за винятком робіт по будів
ництву, агропромисловому ви
робництву, а також за досяг
нення високої якості продук
ції, приймаються у підвідділі 
премій Ради Міністрів СРСР 
і науково-технічної пропаган

ди Державного комітету 
СРСР по науці і техніці за 
адресою: 103905. Москва, вул. 
Горького, буд. 11; телефони: 
229-03-05, 229-42-12. Прийом 
матеріалів закінчується 1 ве
ресня ц. р.

Про порядок і строки при
йому робіт по будівництву 
можна дізнатися в Держбуді 
СРСР (тел. 292-68-07 і 
292-62-49), за досягнення ви
сокої якості продукції — в 
Держстандарті СРСР (тел. 
238-08-27), по агропромисло
вому виробництву — по теле
фону 290-47-65.

Відліт М. С. Горбачова в КНР
14 травня Генеральний 

секретар ЦК КПРС, Голова 
Президії Верховної Ради 
СРСР М. С. Горбачов від
був з Москви в Пекін з офі
ційним візитом на запрошен
ня Голови КНР Ян Шанку
ня.

Разом з М. С. Горбачо
вим відбули член Політбюро 
ЦК КПРС. міністр закор
донних справ СРСР Е. А. 
Шеварднадзе, член Політбю
ро ЦК КПРС. секретар ЦК 
КПРС О. М. Яковлев, кан
дидат у члени Політбюро

ЦК КПРС, перший заступ
ник Голови Ради Міністрів 
СРСР Ю. Д. Маслюков, 
член ЦК КПРС. міністр охо
рони здоров’я СРСР 6- І- 
Чазов, які супроводжують 
його в поїздці.

На аеродромі М. С. Гор
бачова проводжали члени 
Політбюро ЦК КПРС В. І. 
Воротников, Л. М. Зайков, 
Є. К. Лигачов, В. А. Мед
ведев. М. І. Рижков, В. М. 
Чебриков. кандидати у чле
ни Політбюро ЦК КПРС 
О. П. Бірюкова, О. В.

Власов. А. І. Лук’янов, 
Г. П. Разумовський, М. В. 
Тализін, Д. Т. Язов, секре
тар ЦК КПРС О. Д. Бакла
нов. інші товариші.

Серед проводжаючих був 
тимчасовий повірений у 
справах КНР в СРСР Чжан 
Чжень.

• ж *

Цього ж дня М. С. Гор
бачов зробив робочу зупин
ку в Іркутську.

СТАРО.

ПОВІДОМЛЕННЯ ОКРУЖНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ
по повторних виборах народних депутатів СРСР

від виборчих округів, утворених на території Львівської області
14 травня 1989 року відбу. 

лись повторні вибори народних 
депутатів СРСР від трьох те
риторіальних і національно- 
територіального виборчих ок
ругів, утворених на території 
області.

У Львівському — Залізнич
ному територіальному вибор
чому окрузі Xs 487 в списки 
виборців було включено 275322 
громадяни. В голосуванні взя
ли участь 216258 виборців, або 
78,6 прон. За кандидата в на
родні депутати СРСР Андрю
шина Євгена Івановича було 
подано 16065 голосів, або —
7.4 проц. Проти Андрюшина 
Є. І. проголосувало 177834 
виборці, або — 82,2 проц. За 
кандидата в народні депутати 
СРСР Болота Миколу Івано
вича було подано 3414 голосів, 
або 1.6 проц., проти — 190485 
голосів, або 88,1 проц. За 
кандидата в народні депута
ти СРСР Братуня Ростислава 
Андрійовича було подано 
128989 голосів, або 59.7 проп., 
проти 64910 голосів, або — 
30.0 проц. За кандидата в на
родні депутати СРСР Ващука 
Олександра Анатолійовича бу
ло подано 1667 голосів, або
— 0.8 проц., проти — 192232 
голоси, або — 88,9 проц. За 
кандидата в народні депутати 
СРСР Макаренка Миколу Ми
колайовича було подано 11477 
голосів, або — 5.3 ппои.. про
ти — 182422 голоси, або —
84.4 проц. За кандидата в на
родні депутати СРСР Макар
чука Романа Миколайовича 
було подано 1655 голосів, або
— 0,8 прощ проти — 192244 
голоси, або — 88,9 проп. За 
кандидата в народні депутати

СРСР Мінтовську Лідію Ро
манівну було подано 1680 го
лосів. або — 0,8 проц., проти 
192219 голосів, або 88,9 проц. 
За кандидата в народні депу
тати СРСР Місюру Євгена 
Петровича було подано 7635 
голосів, або — 3,5 проц., про
ти — 186264 голоси, або — 
86,1 проц. За кандидата в на
родні депутати СРСР Патри- 
ла Івана Михайловича було 
подано 740 голосів, або — 
0,3 проц, проти — 193159 го
лосів, або — 89,3 проц. За 
кандидата в народні депутати 
СРСР Стратонова Сергія Ана
толійовича бу.іо подано 3252 
голоси, або 1,5 проц., проти — 
190647 голосів, або — 88,2 
проц. За кандидата в народ
ні депутати СРСР Яремчука 
Ореста Євгеновича було пода
но 6358 голосів, або — 2.9
проц., проти — 187541 голос, 
або — 86,7 проц. Визнано не
дійсними по округу 22359 бю
летенів.

Народним депутатом СРСР 
від Львівського — Залізнич
ного територіального виборчо
го округу Xs 487 обраний Бра
тунь Ростислав Андрійович, 
письменник, член Спілки пись
менників УРСР, член КПРС, 
проживає у м. Львові.

У Дрогобицькому територі
альному виборчому окрузі 
X» 488 в списки виборців бу
ло включено 250307 громадян. 
В голосуванні взяли участь 
228764 виборці, або — 91,4
проц. За кандидата в народні 
депутати СРСР Берка Михай
ла Дмитровича було подано 
86657 голосів, або — 37.9
проп. Проти Берка М. Д. про
голосувало 137178 виборців,

або — 59,9 проц. За канди
дата в народні депутати СРСР 
Ілика Теофі.ія Якимовича бу
ло подано 39132 голоси, або
17.1 проп., проти — 184703
голоси, або — 80.7 проц. За 
кандидата в народні депутати 
СРСР Кваснікевича Богдана 
Михайловича було подано 
54387 голосів, або — 23.8
проц., проти — 169448 голосів, 
або — 71.7 проп. Визнано не
дійсними по округу 4929 бю
летенів.

Таким чином, народний де
путат СРСР віл Дрогобицько
го територіального виборчого 
округу Хе 488 не обраний.

У Червоногралському ви
борчому окрузі Xs 492 в спис
ки виборців було включено 
293764 громадяни. В голосу
ванні взяли участь 260942 ви
борні. або 88,8 проц. За кан
дидата в народні депутати 
СРСР Василіва Мирона Гри
горовича було подано 57161 
голос, або — 21.9 проц. Про
ти Василіва М. Г. проголосу
вало 197710 виборців, або — 
75.8 проц. За кандидата в 
народні депутати СРСР Вла
дику Михайла Петровича бу
ло подано 13257 голосів, або—
5.1 проц., проти—241614 голо
сів, або — 92,6 проп. За кан
дидата в народні депутати 
СРСР Герилів Євгенію Ми
хайлівну було подано 9340 
голосів, або — 3.6 проп., про
ти — 245531 голос, або —
94.1 проц. За кандидата н на
родні депутати СРСР Дико- 
ленка Євгена Яковича було 
подано 14311 голосів, або — 
5.5 проп.. проти — 240560 го
лосів, або — 92.2 проц. За 
кандидати в народні депута

ти СРСР Коднєва Володими
ра Васильовича було подано 
31572 голоси, або — 12,1
проц., проти — 223299 голо
сів. або — 85.6 проц. За кан
дидата в народні депутати 
СРСР Лозу Богдана Васильо
вича було подано 21694 голо
си. або — 8,3 проц., проти — 
233177 голосів, або — 89.4
проц. За кандидата в народ
ні депутати СРСР Мороза 
Дмитра Васильовича було по
дано 67500 голосів, або — 
25.9 проц., плоти — 187371 
голос, або — 71,9 проц. Ви
знано недійсними 6071 бюле
тень.

Таким чином, народний де
путат СРСР від Червоноград- 
ського територіального вибор
чого округу Xs 492 не обра
ний.

У Львівському національно- 
територіальному виборчому 
окрузі № 50 v списки вибор
ців було включено 958075 гро
мадян. У голосуванні взяли 
участь 692089 виборців, або 
72.2 проц. За кандидата в на
родні депутати СРСР Котика 
Богдана Дмитровича було по
дано 140165 голосів, або 20 3 
проц. Проти Котика Б. Д. 
проголосувало 518202 виборці, 
або — 74,9 проп. За канди
дата в народні депутати 
СРСР Павліва Степана Васи
льовича було подано 63983 
голоси, або — 9.2 проп.. про
ти — 594384 голоси, або 85.9 
проп. За кандидата в народ
ні депутати СРСР Сорочина 
Юрія Юрійовича було подано 
173788 голосів, або — 25.1 
проп.. проти — 484579 голо
сів. або — 70,0 проц. За кан
дидата в народні депутати

СРСР Щербину Володимира 
Васильовича було подано 
121975 голосів. або — 17.6 
проп.. проти — 536392 голоси, 
або — 77,5 проп. Визнано не
дійсними по округу 33722 бю
летені.

Таким чином, народний де
путат СРСР від Львівського 
національно - територіального 
виборчого округу Xs 50 не 
обраний.

У відповідності з статтею 
60 Закону СРСР «Про вибо
ри народних депутатів СРСР» 
у виборчих округах. Де бало
тувалося більше двох канди
датів в депутати і жоден з 
них не був обраний, окружні 
виборчі комісії прийняли рі
шення про проведення 21 
травня 1989 року повторного 
голосування по двох кандида
тах, які набрали найбільшу 
кількість голосів.

У Дрогобицькому терито
ріальному виборчо;иу окрузі 
Xs 488 у виборчі бюлетені 
для повторного голосування 
включені кандидати в народ
ні депутати СРСР Берко 
М. Д. та Кваснікевйч Б. М„ 
у Черво-ноградському терито
ріальному виборчому окрузі 
X» 492 — кандидати в народ
ні депутати СРСР Василів 
М. Г. та Мороз Д. В.. у 
Львівському національно-те
риторіальному виборчому ок
рузі Xs 50 — кандидати в на
родні депутати СРСР Котик 
Б. Д. та Сорочик Ю. Ю.

Голосування 21 травня 
1989 року проходитиме з 7 
години до 22 години.

Окружні виборчі КОМІСІЇ.



У КОМІСІЇ ПОЛІТБЮРО ЦК КП PC

ПРИСКОРИТИ ВІДРОДЖЕННЯ
Ше не всі руїни прибрано, 

не спалахує вечорами світло в 
багатьох будинках, приречених 
на знесення, ще є труднощі з 
продуктами і бувають перебої 
з водою, але життя бере своє. 
Міста і селища північної Вір
менії, які зазнали удару сти
хії, вже не залишають тяж
кого враження розрухи і спу
стошеності. Вранці оживають 
вулиці, починають поповнюва
тися людьми автобусні зупин
ки, відчиняються двері магази
нів і прохідних на підприєм
ствах, біля’ яких кіоске и квап
ливо роздають газети. Це вже 
не зона .та-va-— зона наполег
ливої прані, інтернаціоналізму 
в дії, і люди живуть у ній 
спільним життям з усім ра
дянським*-народом. У широкій 
палітрі специфічних проблем 
цього регіону головне — від- 
родження--зруйнованих міст і 
сіл, відновлення нормальних 
умов для «життя людей, які 
пережили велику трагедію,

12 травня комісія Политбю
ро ЦК КПРС на чолі з М. 1. 
Рижковим- разом з Президією 
Ради Міністрів СРСР розгля
нули питання- про хід відбу
довних .робіт у районах Вір
менської PGP, які потерпіли 
від землетрусу, і про виконан
ня прийнятих рішень ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР 
щодо ліквідації його наслід
ків.

Обговорено також доповідь 
державної комісії про пере
вірку якості проектування і 
спорудження’' жилих будинків 
масових серій у північних ра
йонах Вірменської РСР і при
чини їх руйнування.

Як відзначалось на засідан
ні, сьогодні в північній Вірме
нії працюють понад 40 тис. 
посланців братніх республік, 
тут працюють спеціалісти різ
них галузей народного госпо
дарства, воїни Радянської Ар
мії, 3 їх участю і активною 
допомогою партійні, радянські 
і господарські органи Вір
менської’ РСР розгорнули ро
боту по відбудові і споруд
женню жнлих будинків, шкіл, 
дитячих садків, інших об’єктів 
соціальної сфери і виробничо
го призначення. Діють системи 
життєзабезпечення міст та ін
ших населених пунктів — 
енергетичні, -газові, водопоста
чальні -магістралі, вжива
ються заходи щодо розвитку 
підприємств ’будівельної інду
стрії — Тх "потужності вирі
шальною мірою визначають 
темпи відродження. Значно 
розширене шляхове господар
ство залізниць. Організовано

проводяться весняні польові 
роботи.

Ніколи не буде забуто, з 
якою діяльною участю і спів
чуттям відгукнулося все сві
тове співтовариство на трагіч
ні наслідки землетрусу у Вір
менії. Допомога з-за рубежу 
продовжує надходити і сьо
годні. Багато роблять у цьо
му відношенні братні соціалі
стичні країни. Ведуться тькож 
переговори про конкретні об - 
єкти допомоги чи вже укладе
но угоди з представниками 
добродійних та інших органі
зацій Австрії, ФРН, США, 
Фінляндії, Великобританії, Ін
дії, Швеції, Франції, ряду ін
ших країн. У Спітаку підго
товлено до здачі, як його на
зивають, італійське селище з 
двох сотень комфортабельних 
будиночків. Готується фунда
мент для дару норвезького на
роду — лікарні, а сама вона, 
упакована в сто десять кон
тейнерів, готова до відправки.

Однак основне навантажен
ня лягає, зрозуміло, на наші 
будівельні організації. За сі
чень — квітень 1989 р. вони 
виконали будівельно - мон
тажних робіт на об’єктах со
ціальної сфери в містах і се
лищах в обсязі 173 мли. кар
бованців, тобто більш як п я- 
ту частину річного завдання. 
На селі виконано робіт на Г-5 
мли. карбованців, що відпові
дає чотиримісячному завдан
ню, збудовано 26 тис, кв. мет
рів житла, тимчасових шкіл 
на 3,4 тис. місць, дитячих сад
ків на 1,8 тис. місць.

Тепер повністю або частково 
функціонують, випускають про
дукцію 115 з 170 промисло
вих підприємств, пошкодже
них під час землетрусу.

Разом з тим, відзначалося 
на засіданні, в діяльності пар
тійних комітетів, радянських і 
господарських органів недо
статньо враховуються особли
вості сучасного етапу робіт. 
Планомірне нарощування тем
пів будівництва гальмується 
внаслідок слабкої дисципліни 
виконання, формалізму і без
відповідальності. Рішення, які 
приймає керівництво республі
ки, часто в язнуть уже на по
чатку їх практичної реаліза
ції. Жителі потерпілих райо
нів непідко із запізненням 
одержують встановлену ком
пенсацію за втрату майна, 
відчувають труднощі з влаш
туванням на роботу. Чимали
ми зволіканнями ускладнюєть
ся виділення ділянок для ін
дивідуального будівництва, 
придбання будматеріалів, най

мання техніки. Повільно роз
гортаються мережа підприємств 
торгівлі і сфери послуг. Усе 
це викликає справедливі нарі
кання населення.

Хоча для всіх учасників бу
дівництва визначено порядок 
взаємовідносин, затверджено 
графіки робіт, для розв язан- 
ня міжвідомчих питань ство
рено координаційні групи 
Держбуду СРСР і новий під- 
ргзділ у Держбуді Вірменсь
ке! РСР, саме узгодженості в 
діях тепер більш за все і не 
вистачає. Не проведено в на
мічені строки інженерно-гео
логічних досліджень, затриму
ються відведення земельних 
ділянок під будівництво, роз
робка проектів, внаслідок чо
го багато організацій із знач
ним запізненням приступили 
до робіт на закріплених за ни
ми майданчиках.

Причини зривів пов'язані 
також з незадовільною орга
нізацією матеріально - тех
нічного постачання, гост им 
дефіцитом будівельних конст
рукцій і матеріалів, особливо 
місцевих. Потрібно різко при
скорити технічне переозброєн
ня кар’єрного господарства, 
його розширення, перехід до 
організації роботи на оренд
них засадах. Вузьким місцем 
залишається транспорт, по
гано ведеться розвантаження 
вагонів.

У цілому темпи робіт, особ
ливо на будовах, запланованих 
до здачі в експлуатацію в 
першому півріччі, не можна 
визнати задовільними. Най
серйозніші затримки стались 
на спорудженні нульових цик
лів жнлих будинків, шкіл і 
дитячих садків, інших соці
ально-культурних об'єктів. Че
рез значні запізнення з вида
чею технічної документації на 
більшості майданчиків буді
вельники не можуть почати 
спорудження інженерних ко
мунікацій: водопроводу, кана
лізації, енергопостачання.

Комісія Политбюро ЦК КПРС 
і П е.’идія Ради Міністрів 
СРСР, віддаючи належне зу
силлям будівельників, оціню
ють стан справ як тривожний, 
що вимагає радикальних за
ходів для його виправлення. 
Головне соціально-політичне 
завдання на цьому етапі від
будовних робіт — забезпечити 
максимальною мірою до нас
тання холодів житлом сім’ї, 
які залишились без притулку, 
добитись, щоб школярі могли 
почати новий навчальний рік у 
нормальних умовах, ввести в

дію об'єкти життєзабезпечен
ня міст і сіл.

Для цього необхідно, щоб 
уже в травні — червні настав 
якісний перелом, було створе
но надійну будівельну базу, 
розвинуто потужності по ви
робництву місцевих будівель
них матеріалів до обсягів, які 
повністю задовольняли б пот
реби в них. Раді Міністрів 
Вірменської РСР, Держбуду 
СРСР. міністерствам, відомст
вам СРСР і Радам Міністрів 
союзних республік слід діяти 
цілеспрямованіше і енергійні
ше. я найкорстші строки нала
годити будівельний конвейєр, 
забезпечити відновлення ви
робничого потенціалу в зоні 
землетрусу. Потрібно різко по
силюй увагу* до якості буді
вельних матеріалів і конструк
цій, монтажних робіт. Брак, 
недоробки не просто недопус
тимі — в сьогоднішніх умо
вах вони злочинні. Це з особ
ливою силою було підкресле
но на засіданні комісії.

Слід всемірно підтримувати 
ініціативну роботу, пошук 
сміливих. нестандартних рі
шень, на які виходять спеціа
лісти деяких будівельних під
розділів союзних республік. 
Значно прискорюють справу 
тісні зв’язки будівельників з 
проектувальниками, що дає 
змогу вести роботи паралель
но. Треба, щоб швидше наби
рало сили змагання трудових 
колективів, зачинателі якого у 
Вірменії взялися виготовити 
для потерпілих районів 22 тис. 
дерев'яних будиночків.

Серйозній критиці на засі
данні було піддано будівельні 
організації Російської Федера
ції, які останнім часом поміт
но втратили злагодженість у 
роботі, тонуть у спорах з 
другорядних питань, хоча їм, 
з урахуванням великих мож- 
ли вістей республіки, доручено 
відбудову Леиінакана — дру
гого за чисельністю населення 
міста Вірменії. Істотно знизи
ли темпи роботи будівельники 
Узбекистану та Естонії в 
м. Спітаку, що значною мірою 
пояснюється ослабленням конт
ролю за їх діяльністю з боку 
Рад .Міністрів них республік. 
Було висловлено також се ’йоз- 
ні претензії до роботи буді
вельних організацій агропро
мислового комплексу я сільсь
ких районах республіки.

Запропоновано Радам Мі
ністрів усіх союзних респуб
лік. міністерствам і відомст
вам зробити належні виснов
ки з відзначених на засіданні 
йомісії недоліків, не допуска

ти самозаспокоєності і макси
мальною мірою сконцентрува
ти зусилля на виконанні вста
новлених завдань у літні мі
сяці, пам’ятаючи про те, що 
попереду величезним обсяг іо- 
біт по реалізації принципо
вих рішень ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР про відрод
ження потерпілих районів.

На засіданні грунтощю роз
глянуто висновок державної 
комісії по пе, евірш якості 
проектування і будівництва 
жилих будинків масових серій, 
які не витримали підземних 
поштовхів, у північних райо
нах Вірменської РСР. Комісія 
Політбюро ЦК КПРС і Прези
дія Ради Міністрів СРСР по
годились з висновком про те, 
що катает, офічні наслідки сі.і- 
такського землетрусу зумовлено 
не тільки його високою баль- 
нісію, але також вкрай низь
кою якістю будівельно-мон
тажних робіт, надзвичайно 
грубими відступами від норм 
проектування.

Піддано експертизі 37 про
ектів жилих і громадських 
будинків, причому кожний 
проект розглядали незалежно 
один від одного не менше 
трьох інститутів. Державна 
комісія визнала, що Держбуд 
Вірменської РСР формально, 
з порушеннями встановленого 
порядку проводив експертизу 
проектів. Без урахування спе
цифіки місцевих умов дава
лись дозволи на спорудження 
будинків за явно неприйнятни
ми для цього регіону проек
тами, що великою мірою виз
начило наперед тяіар наслід
ків землетрусу.

Перевірки, проведені брига
дами спеціалістів, виявили чис
ленні відступи від норм пр« 
проведенні інженерно-дослід
них робіт, використання на 
будовах явно непридатних бе
тону, розчину. заповнювачів, 
арматурних та інших виробів. 
«.’Інший» матеріалів, які ство
рювалися таким чином, роз
крадались. У десяти з одинад
цяти пеі-ев’ Єпих кам’яних бу
динків плити перекриттів не 
о. , и з єднані з антисейсміч
ними монолітними поясами. 
Міцність зчеплення в кладці 
стін була вп’ятеро нижча від 
нормативної. У половині пе; е- 
в. ених каркасне панельних 
будинків порушення правил 
монтажу призвели до масових 
обвалень сходових маршів.

Погіршив наслідки земле- 
трусу необгрунтований пере
гляд у 1978 році но’-мативної 
сейсмічності району Спітак — 
Кіровакаи — Степанаван у

бік зниження — з 8 до 7 ба
лів. Відповідальним виконав
цем поділу карти сейсмічного 
районування по території Вір
менії був Інститут геофізики 
та інженерної сейсмології’рес
публіканської Академії .наук.

З урахуванням матеріалів 
обстежень в інших сейсмоне
безпечних регіонах доручено 
відповідним відомствам розро
бити загальносоюзну науково- 
технічну програму «Ссйсмо. 
стійкість». Вона повинна пе
редбачати розв язання широ
кого кола завдань — від про
гнозування землетрусу до га
рантування безумовно безпеч
ної експлуатації жилих і ци
вільних будинків, виробничих 
об'єктів. Держбуду СРСР до
ручено забезпечити докорінне 
поліпшення проектування в 
сейсмічно небезпечних зонах, 
посилити роботу органів ек
спертизи, підвищити дієвість 
служб контролю за якістю бу
дівництва.

Вирішено також запрова
дити з 1 червня ц. р. обов’яз
кове держприймання для всіх 
будівельних об’єктів у зоні 
лиха у Вірменії.

Трагічні наслідки землетрусу 
повинні бути серйозним уро
ком і попередженням для всіх, 
хто відповідає за наведення 
належного порядку у сейсмо
стійкому будівництві в країні.

Комісія Политбюро UK КПРС 
і Президія Ради Міністрів 
СРСР прийняли рішення: ма
теріали державної комісії пе
редати в Прокуратуру СРСР 
для розгляду і порушення кри
мінальної справи у встановле
ному законом порядку.

У засіданні взяли участь 
члени комісії Політбюро ЦК 
КПРС перший секретар ЦК 
Компартії Вірменії С. Г. Ару
тюнян, заступники Голови Ра
ди Міністрів СРСР Ю. П. 
Баталій і Л. О. Вороній, а та
кож кандидати в члени Політ- 
бюро ЦК КПРС, заступники 
Голови Ради Міністрів СРСР 
О. П. Бірюкова і М. В. Тали- 
зіч, інші члени П. езидії Ра
ди Міністрів СРСР, голови і 
заступники Голів Рад Мініст
рів союзних республік, керів
ники міністерств і відомств 
СРСР.

Підсумки роботи підбив член 
Політбюро ЦК КПРС, Голова 
Ради Міністрів СРСР М. І. 
Рижков, який підкреслив ве
лику соціально-політичну зна
чимість безумовного виконан
ня рішень ЦК КПРС і уряду 
СРСР по ліквідації наслідків 
землетрусу у Вірменії.

(ТАРС).

Право вибору
[Закінчення. 

Поч. на 1 стер.).

Попова мотиви відмови деле
гатам колективу.

— Ми дзвонили в окрхжну 
комісію. — відповідає. — у 
них допуск ке зареєстроя ічий. 
А на себе брати відповідаль
ність я би не хотів.

Загадковість ситуації при
мушує звернутися до тексту 
Закону про вибори в СРСР. 
Нічого ппо якусь гегетоапію 
допущених до підрахунку го- 

"лосів і взагалі поо право ок
ружної комісії анулювати рі
шення конфг'епиії трудового 
колективу не знаходимо. Ана
логічно — і в поз’яснєнупх 
Центральної виборчої комісії 
ПО-ОЖРНЬ 3"’-’О”У ПРО В"бОРИ.

На сусідній дільниці № 113/ 
16Г не обійшлося без кон
флікту між членами діль
ничної комісії у ст?в*ечні до 
ТСлеіЬонГН'Х розпоряджень ок
ружної не допускати уповно
важену поеаставі'нкіч ко
лективів до підрахунку голо
сів.

— Не мені вирішувати такі 
питання, — говорить голова 
дільничної комісії М. В. Шср- 
батюк. — Хоча я особисто не 
бачу підстав для перепон де
легатам. якщо уповноваження 
їх законне і юридично пра
вильно оформлене.

Несподіваною і незрозумі
лою охарактеризувала ситуа
цію представниця парткому ви
робничого об’єднання «Кіне
скоп» Г. А. Юрженко:

— Боюсь, щоб усе не не 
вилилося у порушення Закону 
про вибори.

Нервозність обстановки на 
повторних виборах 14 травня 
відчув багато хто. І виборці, 
яких «перехоплювали» на ви
ході із залів голосування, про
хаючи опустити білий бюле
тень в урну або повернути 
членам комісії. І самі члени 
комісій, які часом не знали, як 
діяти (маються на увазі опи
сані неординарні ситуації).

Чи варто було загострюва
ти на ньому увагу? Варто, бо 
не вмотивованою не має пра
ва залишатися жодна «ініціа
тива» координаторів виборів, 
якими є комісії, не з'ясованим 
— жоден конфлікт.

На ряд запитань треба да
ти виборцям відповіді. Чому 
рішення про продовження теп- 
міну голосування опублікова
не не за десять днів до вибо
рів. як мало би бути, 
вважають виборці, у від
повідності із Законом? Чому 
на ряді дільниць одна людина 
безперешкодно могла голо :v- 
вати за всіх членів сім’ї (і пе 
підтвердять «спостерігачі»)? 
Чому не вимагалися у вибор
ців документи, які підтверд
жували б їхню особу?

Інакше вони зневіряться у 
демократичності нинішніх ви
борів всупереч дійсності.

І. ЗАДОРОЖНИЙ.
□

Перед повторними вибора
ми г.4мов яв з багатьма 
бродізчанами. розпитував. з 
яким настроєм йтимуть вони 
на виборчі дільниці. Думка 
б’льшості моїх співрозиі вни- 
к:в була такою: дуже хоті
лося б, щоб вже 11 травня 
визначився народний депутат 
по Львіпському націсиально- 
територіальному виборчому 
округу № 50. Дехто, однак, 
не виключав можливості пе- 
f еголоєопувания, адже кожен Із 
чотирьох кандидатів у народ
ні депутати має авторитет се
ред певної частини виборців, 
і набрати комусь одному 
більше половини голосів буде 
нелегко. Йшлося також і про 
те. що не всім повторні ви
бори додають ентузіазму, ак
тивності,. і, важливо на май
бутнє виключити необхідність 
їх проведення.

Невдоволення в багатьох 
вик икала діяльність окремих 
осіб, які передвиборні плака’-' 
ти кандидатів у депутати за- " 
клеювали листівками бойко®** 
тувати вибори та рекоменда- ’ 
ціями, як це робити.

Бродівська виборча дільни
ця № 343 розмістилася в чер
воному кутку автотранспорт
ного підприємства № 31416.
Вже з сьомої години раиКУ" 
тут було багатолюдно. Діль-‘ ~ 
нична виборча комісія зроби
ла все від неї залежне, щоб 
у виборців, які прийшли голо
сувати, не було ніяких проб
лем, щоб все відбувалося 
згідно з вимогами таємноґо 
голосування.

— Побоювання, що багато 
хто на повторні вибори не 
прийде, — сказав голова 
дільничної виборчої комісії 
О. М. Губач, — не справджу- 
ються. Пора обідня, а вже " 
проголосувала більша частина 
наших виборців. У тих, хто 
за станом здоров’я, як. скажі
мо, інвалід Великої Вітчизня
ної війни В. Є. Іллящук, не~ " 
зміг прийти на виборчу діль
ницю, члени комісії побували 
дома.

Серед виборців ДІЛЬНИЦІ — 
секретар Бродівського райви
конкому Г. І. Неменова. Піс
ля того, як вона проголосу
вала, запитав її, як прохо- . 
дять вибори в районі.

—• У нас 88 виборчих діль
ниць, — говорить вона, — а 
виборців — понад 50 тисяч. ■ 
З ряду сільських виборчих - 
дільниць уже маємо повідом
лення про завершення вибо
рів, активні виборці і на всіх 
дев’яти виборчих дільницях 
районного центру. Що ж до 
результатів, то вони стануть 
відомими пізно ввечері.

М. ЛАПСЮК. 
Власкор «Вільної України*.Актуальне інтерв'ю БЕЗ СТАТУСУ

НАЙБІЛЬШОГО СПРИЯННЯ
Закои про кооперацію в СРСР однознач

но наголосив: кооперативні і державні під
приємства рівноправні. І оскільки це так, то 
потрібно, щоб їх економічні взаємовідноси
ни, що грунтуються на конкурентній бороть
бі. були міцні, не відчували натискних атак.

Розв'язанню проблем, що постійно вини-

иають, насиченню рммку товарами підвище
ного попиту, нарощенню обсягу послуг дяв 
населення покликана сприяти новоутворена 
обласна спілка кооператорів Львівщини. 
Очолюс її В. С. Бобров, який і с нашим спів
розмовником.

— Зараз точиться багато 
розмов про необхідність ско
рочувати адміністративний 
апарат, надання в.їм і кожно
му простору для прояву ініціа
тиви. А тут; на тобі, маєш 
ще один командний осередок. 
Чи не зайвий він?

— Спілка не главк, на
віть не адміністративне об єд
нання. Вона виникла на де
мократичних засадах. Добро
вільно. На госпрозрахунку. І, 
випереджаючи одне з ймовір
них ваших запитань, скажу, 
чим вона буде займатися: 
сприятиме кооперативам у за
безпеченні ресурсами, техні
кою, координуватиме наш рух, 
допомагатиме налагоджувати 
ділові зв язки як з вітчизня
ними. такт з зарубіжними 
партнерами-. А ще — реклама 
продукті, її реалізація.

Госпрозрахунковим відділам 
спілки — юридичному, інфор- 
машйно-економ.чному. поста
чання. науковому центру по 
впровадженню- науково-тех
нічних розробок — КЛ0П0ТІЗ 
усе додається.

— /7а які кошти утримують
ся. хоч і нечисленний, апарат 
спілки?

— ’ Звичайно, нахлібниками 
в держави не будемо. Ми ж 
на госпрозрахунку.

Об єднуємо поки шо близько 
500 кооперативів, кожен з 
яких повинен внести на спіль
ний рахунок..\'і 16601 в ОПЕРУ 
Житлосоибацку міста Львова 
по 200 карбованців.

— Трудящих турбують ко- 
опееативи іиіщ. «Куїш — про
дай». Мова, звичайно. про тих. 
кого хлібом не годуй, а доз
воль лише - здійснювати то~г ■ 
вель .о-по-с.ікд.іицькі опера її 
Мозолів при цьому і не на і реш, 
однак, на „високу заробітн > 
плату мож р розраховувати. 
Як розібратц.я, де — посеред- 
ниитво, а де —: спекуляція?

— Така діяльність допуска, 
ється. Справді. прибутки у 
торговельно-закупівельних ко
оперативах ВИШІ, ніж в інших 
наших колективах. Однак нев
довзі держава ре. улюватиме 
їхні доходи через систему 
оподаткування. Вирішальне 
слово має належати Радам на
родних депутатів. Сподіваємо
ся. то до їх закриття справа 
ніг дійде.

— Довелося побувати у 
(Сигналі», ' «Гетері». інших 
кооперативах. Познайомився з

висококваліфікованими фахів
цями. Можна подумати, що 
вони не потрібні там. де пра
цювали досі...

— Пісня ця не нова. Вже 
звикли чути: кооперативи, 
мовляв, відволікають робочу 
силу, ресурси, транспорт, що 
призводить до дезорганізації 
народногосподарського меха
нізму.

Справді, відволікаємо. А 
для чого це робиться? Ми бе
ремо на себе і турботи про 
насичення ринку товарами 
народного споживання, і по
бутові негаразди, що вже 
стали притчею во язицех. Хі
ба ж то погано, коли почали 
конкурувати з державними 
підприємствами у пошитті 
віуття, одягу, ремонті квар
тир? Це неодмінно вплине на 
якість товарів і послуг. В.д 
цього виграють всі і кожен.

Візьмемо для прикладу 
квіти. їх же цього року було 
море. Саме завдяки коопера
тивам ми маємо широкий ви
бір. Вони стали дешевшими.

Зауважимо: кооперативи не 
попелюшки в економічній ді
яльності. Вони юридичні осо
би, з якими треба рахуватись. 
1 вихід тут один — державні 
підприємства повинні вводити 
в практику додаткові стиму
люючі фактори. Хай би ко
жен. хто надумав переходи
ти в кооперативну систему, 
замислився, порахував на паль
цях, пю придбає, а що заіу- 
бить. Як бачимо, і тут конку- 

■» ” на користь людського
фактора.

— Декому коле очі високий 
заробіток кооператорів. У 
«Погляді», передачі Централь
ного телебачення, наприклад, 
йшлося про місячний заробі
ток, який становить той міль
йони карбованців. Щось із 
сфери фантастики.

— Надто довго ми призви
чаювались до зрівнялівки. 
Вважалося нормальним, якщо 
хтось зарахований у штат, 
значить, повинен отримувати 
платню не меншу за інших, 
мати і на хліб, і до хліба. 
Встановлювалася стеля заро
бітку для тієї чи іншої кате
горії працюючих. І втрачався 
інтерес до ініціативи, пошу
ків. Але ж єдиний критерій 
оцінки нашої праці — кінце
вий результат.

Кооперативи позбавлені
бюрократичного апарату, не

бажають утримувати трутнів 
на своїй шиї. Тому мають 
можливість більше працювати 
на себе, отже, більше й зароб
ляти.

Сприймаємо як належне те, 
що держава повинна регулю
вати доходи від прибутків, а 
тим більше від надприбутків, 
з допомогою системи подат
ків, тарифів. Це — світова 
практика. Кожний карбованець 
має бути зароблений. Однак 
не можна стригти всіх під 
один гребінець. Якщо для од
ного кооперативу податок 40 
процентів не переобтяжливий, 
то для іншого і п ять про
центів — перепона, яку не 
перескочити.

Дехто хотів би підрахову
вати гроші у кишені коопера
торів. Під приводом захисту 
державних інтересів перекру
чуються принципи кооператив
ного руху.

Хочу нагадати: просто не
можливо уявити собі функціо
нування нерентабельного коо
перативу. Цього не скажеш 
про державну сферу, в якій 
за межею банкрутства продов
жують випускати продукцію, 
зводити кінці з кінцями близь
ко 15 процентів загального 
числа збиткових підприємств.

— По суті, ми мало знаємо 
про діяльність кооперативів. 
Хіба що чуємо ремствування 
на високі ціни, особливо страв 
у кооперативних кафе.

— Нещодавно ознайомився 
з цікавими статистичними да
ними. Так от: інтереси коопе
раторів діляться в основному 
між побутовим обслуїовуван- 
ням (30,6 процента), виробни
цтвом товарів народного спо
живання (20,8 процента) і 
громадським харчуванням, яке 
привабило менше однієї де
сятої частини кооператорів, 
їхня частка становить поки 
що 0,9 процента.

— Але ж ціни в кооперато
рів кусаються.

— Це не вина наша, а ско
ріше, біда. Сировина, облад
нання. транспорт відпускають
ся нам з великим коефіцієн
том. У торговельних операціях 
з автозапчастинами він стано
вить 1:7. Навіть за відходи 
вдвоє—втроє переплачуємо.
Все ж здебільшого кооперати
ви орієнтуються на державні 
розцінки.

— Той, хто буває на Цент

ральному ринку, думаю, з ва
ми не погодиться.

— Але ж люди здебільшого 
бачать на базарах, в комісій
них магазинах, на прилавках 
торговельних кооперативів про
дукцію не нашу, а громадян, 
що займаються індивідуаль
ною трудовою діяльністю. Для 
них жорстких перепон не іс
нує. Ні тобі торгового закону, 
ні визнання ГОСТів!

Вся наша продукція, яка 
випускається за замовленнями 
державних підприємств, реалі
зується по цінах, що прийня
ті.

— Доводилося бачити зви
чайні колготки. випущені на 
державному підприємстві, але 
з кооперативними візерунками. 
Ціни ой як різняться! До то
го ж ці вироби треба вдень 
із свічкою шукати. Звідки взя- 
ла, я така їх велика кількість 
в руках кооператорів? Люди 
переплачували б і в тому 
випадку, коли б вони просто 
були на вітрині.
'— До такого вивертання 

наших кишень вдаються зно
ву ж таки індивідуали. Пере
лицьовуванням державних то
варів ми не займаємось. До 
тою ж зиск від такого махі- 
наторства для нас просто мі
зерний. Зараз у таких випад
ках фінансові органи мають 
право не тільки забирати в 
бюджет всю виручку, отри
ману нечесним шляхом, а й 
штрафувати нас. Думається, 
кооператорів у порушники не 
зарахують.

— У кооперативах, куди б 
не зайти, тіснота, умови пра
ці на робочих місцях часом 
такі, на які б виробничники 
державного підприємства ні
коли не погодилися б. Що
правда, ніхто не скаржиться. 
Але ж заробітна плата здо
ров'я нікому ще не замінила.

— Для того ми й організу
вали обласну спілку коопера
торів, щоб займатись і таки
ми питаннями. Створюватиме
мо свій галузевий обком 
профспілки. Адже проблем 
безліч: охорона прані, соці
альне забезпечення, путівки в 
санаторії, піонерські табори...

Добиватимемося, щоб умови 
праці відповідали усім вимо
гам, які ставляться в держав
ному секторі.

— Не можна сказати, що 
люди валом валять у коопе
ративи. Вичікують. Та й прес
тиж кооператора ше не той. 
Поки що більше розмов про 
високі заробітки у кооперати
вах.

—. Зауважу, то кооператор 
не стане дублювати продукцію 
державного сектора, яка є в 
продажу. Прогорить.

Якщо на заводі передовик 
виробництва виконує норми 
на 150—200 процентів, то 
здіймається гвалт. Ось так і 
підрізаються крила ініціативі, 
продуктивність nf’.j знову 
заганяють у прокрусіове ло
же. А от кооператору ніхто 
не заважає. Заробітну плату 
розподіляємо «без чіткого ке
рівництва». Самі. Все на міс
це поставить система оподат
кування.

— Якось довелося розмов
ляти з фахівцем, який наду
мав організувати швейний 
кооператив. Але справа з міс
ця не зрушила. Причина — 
страх перед поборами, реке
том.

Ходять різні чутки. То голо
ву кооперативу закопали по 
шию в брюховицькому лісі і 
стали вимагати: (Давай тися
чі карбованців». То начебто 
підпалили коопераї йену шаш
личну, оскільки її працівники 
не виконали вимог рекетирів. 
В інщій точці трощили все, 
що потрапляло під руки... На
певне, диму без вогню не бу
ває.

— Хотілося б нагадати 
жарт Марка Твена: «Чутки 
про мою смерть дещо пере
більшені». Наскільки мені ві
домо, і«кого поширення реке
ту, як у Москві чи Казані, у 
нас не передбачається. Однак 
де- гарантія, що хвиля еконо
мічного насильства не захлес
не львівські кооперативи?

Думаю, що низання, пов'я
зані а рекетом, треба обгово
рювати не зі мною, а з від
повідними працівниками мілі
ції

— 1 останнє. Чи задоволені 
ви станом розвитку коопера
тивного руху? Що йому зава- 
ж ає?

— Нестабільність. Маємо 
Закон про кооперацію в 
СРСР. Виявилося, що цього 
замало. Навздогін видаються 
різкі законодавчі акти. Чи не 
тому чимало навіть зареєстро
ваних кооперативів не при
ступають до роботи? То пода
вай відомості про членів коо
перативу. то самотужки шу
кай приміщення, то вмовляй 
КОГОСЬ, щоб ДОЗВОЛИВ прикрі
питися до підприємства чи 
установи Невідомо, як спра
цює сисіема оподаткування. 
Одне слово, до статусу най
більшого сприяння нам ще ду
же далеко.

Однак, незважаючи на пе
репони. труднощі, кооперація 
розвивається швидкими тем
пами. І нікому не поставити 
мури перед ініціативою, соціа
лістичною підприємливістю.

Розмову вів 
І. ВОРОБЕЛЬ.

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

Є зразкова 
дієтїдальня

Давно визрівала необхід
ність створення у Львові дієт
їдальні. Всі умови для цього 
були. Але минали роки, інва
ліди Великої Вітчизняної вій
ни, ветерани, пенсіонери 
звертались у всі інстанції з 
проханням відкрити їдальню 
з лікувальним харчуванням, а 
зрушень у цьому напрямі не 
було, незважаючи на те, що 
й обласна преса кілька разів 
порушувала дане питання.

І от півроку тому ініціатив
на група побувала на прийо 
мі а секретаря Львівського 
обкому партії Л. М. Вознюк. 
Лариса Миколаївна запевнила, 
що таку їдальню незабаром 
буде відкрито. І справді, по
чався ремонт і реконструкція 
під дієтїдальню колишньої 
«Молочарні» на проспекті 
В. І. Леніна. Але ремонт по
сувався дуже повільно. Мину
ло шість місяців, а їдальня 
не була відкрита. Тому в 
лютому ми знову мали роз
мову з Л. М. Вознюк. Тільки 
після цього дієтїдальня, про 
яку ми мріяли, була нарешті 
відкрита.

Що можна сказати про 
культуру обслуговування? Ді- 
єтлікар Я. Є. Герус система
тично буває в їдальні, прово
дить консультації. Відвідувачі 
задоволені тим, як тут пос
тавлена справа лікувально 
дієтичного харчування.

А. МІЩЕНКО. 
Член КПРС, інвалід Великої 
Вітчизняної війни.

Близько процентів продукції, що
випускається в таблетно-фасувальному цеху 
виробничого об’єднання «Львівфарм», іде на 
експорт. Зараз тут освоюють випуск ліків

спільно з югославською фірмою «Лек». 
На фото: передові робітниці цеху М. С.

Пелех, І. Г. Ленько та М. В. Литвин.
Фото М. Удовиченка.

»

Офіційний відділ

Обережно на воді
У зв'язку з наближенням 

купального сезону облвикон
ком розглянув питання, по
в'язане з попередженням не
щасних випадків на водах. У 
листі, надісланому міськ- і рай
виконкомам області, відділам, 
управлінням і комітетам обл
виконкому, навчальним закла
дам, редакціям обласних га
зет, констатується, що у 1938 
році на водоймищах області 
потонуло 116 чолов-ік, серед 
яких значна частина — діти і 
підлітки. Найбільша кількість 
людей загинула у Бродівсько- 
му, Дрогобицькому, Жидачів- 
ському, Сокальському, ТуркЧе
ському, Радянському м. Льво
ва районах і в місті Червоно- 
граді.

У зв'язку з цим облвикон
ком запропонував виконкомам 
районних, міських Рад народ
них депутатів розробити і 
здійснити конкретні дійові за
ходи по забезпеченню безпе
ки людей на водоймищах і, 
таким чином, провести сезон 
безпеки на воді з 15 ірзвня 
по 15 вересня 1989 року. Зо
бов'язати керівників вдділів, 
підприємств, установ і органі
зацій розгорнути на закрп- 
лених за ними водних акеагт 
ріях в місцях масового відпо
чинку трудящих відомчі і гро
мадські рятувальні пости, за
безпечити їх рятувальними за
собами та організувати там 
відповідну роботу. Спільно 
з комунальними службами, ад
міністрацією підприємств, ус
танов і організацій, які мають

в домчі пляжі, визначити їх 
межі і забезпечити обладнан
ням та рятувальними засоба
ми відповідно до існуючих 
норм.

Управлінню народної освіти 
облвиконкому, ректорам ву
зів, директрр^м технікумів, 
комітету по фізичній культурі 
і спорту облвиконкому, обла
сній раді Товариства ряту
вання на водах запропоновано 
організувати серед учнів І 
студентів роз'яснювальну та 
виховну роботу щодо їх пове
дінки на воді, забезпечити 
проведення уроків плавання, 
особливо у піонерських табо
рах.

Відділу охорони здоров'я 
облвиконкому рекомендова
но організувати чергування 
медпрацівників на пляжах, в 
місцях масового відпочинку 
населення. Облспоживспілці, 
управлінню торгівлі облвиксн 
кому нагадано про необхід
ність суворо дотримуватись 
положень антиалкогольного 
законодавства щодо заборони 
торгівлі спиртними напоями в 
місцях масового відпочинку 
трудящих.

Управлінню внутрішніх справ 
облвиконкому слід зобо
в'язати органи внутрішню' 
справ міськвиконкомів у вза 
емоції з районними, міськими 
штабами добровільних народ 
них дружин забезпечити охо 
рону громадського порядку в 
місцях масового відпочинку’ 
трудящих на водоймищах.



СІМ’Я, БАТЬКИ, ДІТИ

Щаслива пара
Ср;бн« весілля... Як і прий

нято в такий щасливий день, 
вітали діти, сусіди, товариші 
по роботі. Квіти, теплі слова, 
щирі побажання Ганні та Ми
хайлові Тарнавським — не
втомним трудівникам, дбай
ливим батькам, люблячим ба
бусі та дідусеві. Добр:, при
вітні люди завжди користу
ються загальною пошаною, 
симпатією.

Сьогодні знову зустрів по
дружжя Тарнавських. Ідуть 
поруч, про щось тихо розмов
ляють, посміхаються одне од
ному, і так, що навіть не по
думаєш, що вже справили 
срібне весілля: ніби справжні 
тобі закохані молодята, що 
тільки-но почали спільне жит
тя.

Зупиняються. Виявляється
— не з прогулянки, поралися 
на дачі...

Раніше часто доводилось їх 
разом бачити біля прохідної 
Сскальського заводу хімічно
го волокна. Ганна Семенівна 
працювала в прядильно-оздоб
лювальному цеху сушильни
цею волокна. Два роки як 
вже вийшла на заслужений 
відпочинок. Однак не сиді- 
лося їй удома, пішла знову 
працювати — прибиральницею 
в заводському жилому будин
ку. А Михайло Васильович 
трудиться в аміачно-холо 
дильно-компресорному цеху 
машиністом. Комуніст, передо
вик — про нього тут можна 
почути лише добрі слова.

Познайомився Михайло з 
Ганною під мас надстрокової 
служби на Північному флоті
— в Мурманську. Покохали 
одне одного, побрались. Зго
дом синок Андрійко народив
ся.. А коли закінчився час 
надстрокової служби, молоде 
подружжя переїжджає на Зо- 
лочівщиму, в село Скваряву, 
до. батьків Михайла. Відтак, 
коли став до ладу за
вод хімволокна, оселелись у 
Сокалі. Влаштувались на робо
ту, опанували робітничі про
фесії.

Справжнє сімейне щастя 
знайшла Ганя з українським 
юнаком. Але воно прийшло 
не одразу — за ним стояли 
роки і роки напруженої са
мовідданої праці.

їх життєва дорога не була 
встелена суцільним щастям. 
Не завжди і не все у них ви
ходило складно і без напру
ги, адже недаремно в народі 
кажуть: життя прожити — не 
поле перейти. Мешкали по 
чужих кутках, на приватних 
квартирах у Сокалі, у селі 
Поториці — в тісноті, в не- 
зручностях. А коли почав 
дріботіти ніжками Андрійко, 
життя ускладнилось, бо з'яви
лась донечка Леся. Хворіли 
діти, відчувались матеріальні 
нестатки — встеляли їх жит
тєвий шлях і зелений барві
нок, і колючі терни. Одмак 
ніколи в їх серцях не в'янули 
чисті взаємні почуття. Звичай
но, не без цього — інколи

траплялися якісь сімейні «ню
анси», як і в кожній сім’ї, 
але ніколи ні Ганна, ні Ми
хайло не дозволяли собі за
ради спокою дорогих людей 
переходити межу людських 
норм. Зріднені сімейним щас
тям — дітками, роботою, 
жили світлою надією на свій 
власний домашній затишок. І 
через кілька років одержали 
від заводу велику, світлу три
кімнатну квартиру.

— Якби мені не поталани
ло на такого чоловіка, я вва
жала б себе ошуканою до
лею, — каже Ганна Семенів
на.

Щиро полюбила карелка 
Ганя сонячну Україну. Вивчи
ла звичаї, мову, якею воло
діє майже як рідною. Часто 
їздить до рідного села чоло
віка, допомагає свекрусі по 
господарству. Полюбили н у 
Скваряві, бо «вписалась» во
на у їх життя, наче тут наро
дилась, — і не подумаєш, що 
Ганна Семенівна не українка.

Теплим і добрим називають 
друзі сімейне гніздо Тарнав
ських. Хоча не помітите в 
ньому нічого надзвичайного, 
але перше враження від зна
йомства з ним — тихо, спо
кійно, зручно. Може, тому, 
що кожний метр тут викорис
таний розумно: нічого зайво
го, все на своєму місці. Чис
тота, затишок, смачний обід 
— це старання Ганни Семе- 
нівни та Лесі. Зручність, прос
тота характерні для квартири, 
де мешкає ця робітнича сім'я.

Дітей вони виховали слух
няними, роботящими. Андрій 
відслужив в армії, закінчує 
Пінський технікум механіза
ції сільського господарства. 
Оженився, пам'ятається щас
ливе і веселе весілля. Мають 
вже Тарнавські внучку Лю
дочку.

Леся працює на новій пан
чішній фабриці. Нещодавно 
вийшла заміж за гарного 
сільського хлопця. Знову по
явились нові весільні клопоти, 
нові турботи. Але вони були 
радісні, бо несуть для Тар
навських нове щастя.

— Чи бзгато потрібно лю
дині для щастя? — запитую 
я в Ганни Семенівни.

— Ні, — каже вона твер
до. — Трошки радості, трош
ки уваги і щоб хоча б трохи 
тебе розуміли. А сім'я пе
редусім міцна любов'ю, 
взаєморозумінням...

Нагадала вона і про жіночу 
терпеливість, м'якість, добро
ту, які завжди беруть верх 
над амбіціями, нестриманіс
тю, — сприяють буйно і біль
ше родити зеленого барвін
ку, ніж колючих тернів.

«Щаслива пара», — нази
вають їх. Тому що протягом 
всього спільного життя бере
жуть свою любов, повагу од
не до одного,

Р. КРИКУН.
Робітник Сокальськегв заве
ду хімічного волокна.

Порівняно недавно центр села Підлісного 
Нестеровського району прикрасився ще од
нією спорудою. На кошти місцевого колгос
пу імені Леніна тут споруджено для най
менших мешканців сіл дитячий садок на 90 
місць. «Сонечко» — так назвали цей заклад 
— має просторі світлі кімнати та зали, де 
діти бавляться в ігри, вчаться малювати, ра-

хувати, писати, займаються фізичними впра
вами. Колектив дитсадка докладає всіх зу
силь, щоб діти росли гармонійно розвинени
ми.

На фото: у молодшій групі черговими під 
час обіду були Мар’яна Стецик та Василь Лу- 
говецький.

Фото І. Кулинського.

Найдорожчий клад- 
як в родині лад

Не так давно мені довело
ся побувати на концерті у 
Львівському міському залі 
камерної та олганиої музики. 
Грала Ірина Найти.

За орган сИа молода, 
стпунка жінка. Білява, тен
дітна. з сірими великими очи
ма. словом, класуня.

Лунала музика Баха, Мен
дельсона. Бпамса. Величні 
звуки розливалися під висо
ким склепінням залу. Вони 
поомовляли. що життя таке 
багатобарвне — в ньому сум 
і тривога, велич. урочистість 
і нестримна радість.

...Закінчився койцерт. і ар
тистку задарували квітами. 
Вона була щасливою, я впев
нена. А в залі було багато 
музикантів, викладачів, моло
ді.

Високого, сивуватого чоло
віка і схвильовану моложаву 
жінку вітали знайомі, промов
ляючи: талановита у вас 
донька, Вячеславе Борисови
чу! Поздоровляю' вас, Лідіє 
Ютївно, з успіхом донькиї

Я познайомилася з ними
— батьками. Вячеслав Бори
сович і Лідія Юріївна Цантц
— викладачі Львівської кон
серваторії. І.х дочка Ірина за
кінчила консерваторію з двох 
спеціальностей — фортепіан
ної і органної' музики. Пра
цює викладачем у музичній 
школі-інтернаті. У цьому ро
ці Ірина взяла участь в ре
гіональному конкурсі органіс
тів. Вона змагалася з музи
кантами Понбалтики, України, 
Молдавії, Білорусії і стала 
дипломанткою цього кон
курсу.

Ірина — не єдина донька в 
сім'ї. У неї ще дві сестри, і 
всі — музиканти. Старша, 
Наталка — аспірантка Мос- 
ковської консерваторії. Вона 
скрипачка, у 1983 році стала 
дипломанткою конкурсу імені 
М. Лисенка в Харкові, а в 
1985 ропі — лауреатом Всесо
юзного конкурсу скрипалів у 
Таллінні.

Найменша донька — Гали
на цього року закінчує му
зичну школу імені С. Кру- 
щЄльницької. Вона —- віолон
челістка, готується до вступу 
в консерваторію. Галина — 
активний член товариства Ле
ва, бере участь у доброчин
них концертах.

Коли дівчата збираються 
разом, то утворюється справ
жній сімейний ансамбль — 
зіграний, дружний. Так само 
дружний, як і їх велика сім’я, 
де всі розуміють одне одно
го, шанують і люблять.

У чому ж секрет дружби, 
взаємної поваги і приязні? 
Напевно, спільні інтереси — 
музика- Вона об'єднує всіх.

Лідія Юріївна вважає, що 
не лише спільність інтересів 
їх об'єднує, хоча й це нема
ловажне. Не можна в сімейно
му житті бути егоїстом, дба

ти лише про себе. Співчувати 
одне одному, допомагати — 
це також «секрети» злагодже
ного життя. А злагода — це 
щастя.

Чотири роки тому Лідія 
Юріївна і Вячеслав Борисо
вич Найти відсвяткували своє 
срібне весілля. Можливо, 
дехто подумає, що життя 
сім'ї музикантів веселе, без
турботне. Ні, ие далеко не 
так.

— Вихідних і вільних вечо
рів в них нема, — зітхає Га
лина Михайлівна — мати 
Вячеслава Борисовича. —. А ' 
ми, старше покоління, маю на 
увазі і маму Лідії — Ірину 
Іванівну — ніколи не втру
чалися в справи дітей. Якщо 
дітям потрібна підтримка — 
ми тут як тут.

Справді, ос* і зараз Галина 
Михайлівна з чоловіком при
їхали до сім’ї, енна, щоб до
помогти по - господарству.

Галина». Мш^айлівна завжди 
була раженою, жвавою.
І сьогВїні.-у “Свої сімдесят, 
вона молода душею, не зами
кається в стінах квартири, 
йде до людей, стала проф
спілковою активісткою в 
ЖЕДі, згуртовує ветеранів 
війни і праці.

Галина Михайлівна Бушин- 
ська. — .один з перших геофі
зиків на західноукраїнських 
землях. Скільки сотень кіло
метрів пройшла вона з геоло
гічною експедицією, почина
ючи з 1946 року!

— Сірку ми виходили свої
ми ногами, — каже Галина 
Михайлівна. — Знайшли ба
гато джерел, радонові води.

Всі західні області України 
вздовж і впоперек пройшла 
Бушинська. Часто брала в 
експедицію й сина Вячеслава. 
А в експедиції була душею 
колективу — організовувала 
художню самодіяльність, сама 
співала, танцювала, грала на 
бандурі.

З роками, коли на західно
українських землях утверджу
валася Радянська влада, тіс
но пов’язане і життя батьків 
Лідії Юріївни. Батько Лідії 
— Юрій Дмитрович Крих — 
скрипаль, перший депутат 
Верховної Ради СРСР. У 1939 
році М. І. Калінін вручив йо
му скрипку Страдіварі з му
зейного фонду на певний час. 
Юрій Дмитрович зміг повер
нути цю скрипку в музей ли
ше після війни.

Про Криха писала «Прав
да» в 1985 році (12 листопа
да) в статті «Перший серед 
скрипалів».

Недавно Ю. Д. Крих їздив 
за моря-океани — до своєї 
сестри Галини в Чікаго. З 
нелегким серцем повернувся 
додому — не приймає він тієї 
атмосфери, в якій живе сім’я 
сестри. Пого враження — 
там все підпорядковане гро

шам, пошукам прибутків. Не 
відчув він тієї сердечності, 
теплоти в людей, яка власти
ва сім’ї доньки. Де рідний 
край — там і рай, — зробив 
висновок 80-річний музикант.

У родині Цайтиів пам я- 
тають дідусів і бабусь, пра
дідів. Це їх коріння.

У сім'ї пам’ятають і про 
бабусю Лідії Марію Микола
ївну Любчак — прабабусю 
Наталі, Ірини і Галини.

Доля Марії Миколаївни — 
не доля Попелюшки. її мати 
померла, коли дівчинка була 
зовсім малою. Батько одру
жився вдруге, на вдові з дво
ма доньками. Жили в Бродах, 
мали своє господарство, яке 
й лягло тягарем на плечі Ма
рії, а сестриці тільки вишива- 

. ли та біля дзеркала верті
лися. До них у сім ю заходив 
учитель, Іваном звали. Ось він 
і одружився на Марії-попе- 
люшці-. Все життя вони про
жили,. як голуби, а Іван завж
ди казав своїй Марії: ти моя 
королева...

Взаєморозуміння, духовна 
близькість наче передаються з 
покоління в покоління. Бо 
злагода сьогодні і в наймо
лодшій сім'ї — Ірини і Бог
дана Дашака, молодого дири
гента.

Моє знайомство з сім’єю 
Ц’.йтц закінчилося цікавою 
розмовою з Вячеславом Бо
рисовичем. Він багато знає 
про музичні традиції Львова, 
про його історію. Може 
РОЗПОВІСТИ про те, що в 
Бурштині у XVIII столітті 
жив і працював учителем му
зики син Моцарта — Ксавер 
Моцарт. Він організував у 
Львові філармонічне то
вариство, зробив оброб
ку українських пісень. І 
що в середньовічному Львові 
був музичний цех трубачів. З 
міської ратуші такий трубач 
сигналив.

А в 1959 році до Львова 
приїздив Д. Шостакович і ви
конав 2-й фортепіанний кон
церт. У прем'єрі взяв участь 
і Вячеслав Борисович Цайтц 
— вій грав на гобої. А пізні
ше, в 1971 —1978 роках, Вя
чеслав Борисович брав участь 
у фестивалях музики в Поль
щі, написав музичний твір, 
присвячений Екзюпері.

Давно, в молодості, Юрій 
Дмитрович Крих їздив вчити
ся музики в Париж, на курси 
відомого тоді Жака Тібо. 
Тепер його нащадки вчаться 
у Львові, стають відомими 
музикантами, і навіть Натал
ка, онука, збирається показа
ти своє мистецтво скрипачки 
в Парижі, де має відбутися 
через півтора року конкурс 
скрипалів. Хочеться Вірити, що 
Наталці аплодуватиме Па
риж.

Т. ЗАМЕДЯНСЬКА.

Для нашої малечі

Левко—великий чоловік
Чий ти син?

„.а ти що за одииі — 
розкажи >—

чий ти син!
ось
над мальвами кружлвеш — 
а свою адресу знасш! — 
Де живе твев сім’я! — 
знасш прізвище! ім'я! — 
а чи маєш ти родину! — 
як ти любиш батьківщину! 
Джміль - джмеленко — 
все це знає — 
і мені розповідає — 
бо він джміль — а не 

зануда, — 
син джмеля — а не 

приблуда.

Прикидайлик
де Левко! — пропав 

безвісти — 
а йому пора вже їсти — 
де Левко! — нема,

пропав! — 
хоч би вісточку подав — 
телеграму • павутинку — 
чи листівку - пелюстиику — 
озовись! — батьки

гукали — 
цілий сад перешукали — 
половину квітника — 
де Левко! — нема Левка!— 
лиш у другій половині — 
де волошки сині-сині — 
бачать: маківка Левка 
визирає з квітника

Не лякай, луно, Левка
КОЛИСКОВА

Увійшов Левко у сад. 
сам на сам стоїть із садом.

Сад шепоче: виноградом 
пригощайся, буду рад.

— Сам не хочу. Хтось тут є! 
Є — немає! — аєає„. — 
між деревами лунає
і відлунює: а-є...

Є! — Левко в долоні б’є,— 
всі, хто є тут, дайтесь

чути — 
ути, у-ти... може бути, 
що усе тут — нічиє.

Ні, не може бути, ні! — 
так на світі не буває — 
at а — луна лунає — 
так буває тільки в сні.

Не лякай, луно, Левка, — 
як прокинеться хлоп'ятко, 
усміхнеться: мама, татко;
Хай поспить ще: а-а-а...

Одновух
Чула муха краєм вуха — 
про страшного Одновуха — 

те страшидло — 
Одновух — 
череватий — 
і носатий —
І сердитий — ух! — 
носом свище і затим — 
випускає носом дим — 
і пече-пече вогнем — 
проковтне мене

живцем — 
Мама все, що каже муха — 
пропускає мимо вух — 
І за вухо Одновуха — 
піднімає — ух! —

У»! - 
ух! —

Каже синові: сідай — 
будем, сину, пити чай.

Оксана СЕНАТОВИЧ.

ТРИ РОКИ ВІДПУСТКИ-ПО ДОГЛЯДУ ЗА дитиною
З ініціативи адміністрації, 

ради трудового колективу І 
профспілкового комітету об єд
нання «Електрон» прийнято рі
шення про надання жінкам- 
матерям частково оплачуваної 
відпустки на три роки по до
гляду за дитиною. Цей час 
буде зараховуватися як без
перервний стаж і стаж за спе
ціальністю.

Протягом першого року до 
тих 35 карбованців, які жіи- 
кн-матері отримують з фонду 
тотального страхування, об - 
єднання доплачуватиме по 15 
карбованців. Наступних два 
роки об’єднання уже само 
буде виплачувати жінкам по

50 карбованців з фонду ма
теріального заохочений.

Правда, додамо, що розмір 
оплати і тривалості відпуст
ки уточнюється щорічно за 
спільним рішенням ради тру
дового колективу, профспілко
вого комітету і адміністрації 
в залежності від наявних ко
штів.

У разі тривалої хвороби 
матері, якщо вона не може 
доглядати за дитиною, від
пустка може надаватися бать 
кові дитини або одній з осіб, 
на яку поширюється поло
ження при умові роботи в 
об’єднанні.

Оформлення дитини в до
шкільний заклад для жінок,

які перебувають у відпустці 
по. догляду за дитиною, про
водиться не раніш ніж за мі
сяць до закінчення відпустки.

Всі вимоги постанови Ради 
Міністрів СРСР і ВЦРПС про 
порядок введення частково 
оплачуваної відпустки по до
гляду за дитиною, які не су
перечать положенню, зберіга
ють свою силу.

Поділитися думками з при
воду затвердження тимчасово
го положення ми попросили 
голову комісії профкому по 
роботі сесед жінок, охороні 
материнства і дитинства Я. М. 
Березюк. Ось що вона сказа
ла:

— В об'єднанні діє иіле-

спрямована соціальна програ
ма, спрямована на поліпшен
ня умов праці та життя тру
дівників, їх добробуту, пре
стижності праці в такому ко
лективі, як наш. Особливо хо
четься відзначити увагу адмі
ністрації, ради трудового ко
лективу і профкому об'єднан
ня до так званого жіночого 
питання. У нас уже діє поло
ження про порядок призначен
ня і виплати допомоги на ді
тей з малозабезпечених сімей, 
в яких середній заробіток не 
перевищує 70 капбованнів. На 
першу дитину об’єднання ви
плачує 50 карбованців допо
моги, на двох і більше по 
сто. Тільки по Львівському

виробничому комплексу сьо
годні така допомога подаєть
ся майже ста сім'ям.

Винесено на обговорення ра
ди трудового колективу ще 
одне питання: про надання 
всім працівникам «Електрона» 
чотиритижневої відпустки. На 
мою думку, не важливий за
хід соціального характеру.

У перспективі — будівни
цтво дитячого дошкільного за
кладу в селищі Рясному.

Відрадно, що ініціативи в 
нас, на «Електроні», вихо
дять не тільки від робітників, 
а й від адміністрації, ради 
трудового колективу, профко
му об’єднання, тому й знахо
дять підтримку і вирішення.

В. ГАБОР.
Працівник науково - вироб
ничого об’єднання «Елек
трон».

До Міжнародного дня музеїв

Покликаний підтримувати
дух і гідність

Важко переоцінити значен
ня музеїв на сьогоднішній 
день, коли йдеться про реа
білітацію не лише людей, а й 
духовних понять, гуманізацію 
суспільного життя, відроджен
ня як особистої, так і націо
нальної та інтернаціональної 
гідності. Адже сюди приходять 
люди, щоб підтримати свій 
дух. саме тут, з висоти віч
ності. усвідомлюють вони зна
чення любові, милосердя та 
доброти як найприроднішого 
стану людини.

Як часто музей не відпові
дав цьому призначенню! Та й 
чи міг він відгукнутися на кля- 
зу в суспільстві простих люд
ських почуттів, доброти, СПО
ЧУТТЯ, терпимості, якщо ба
нили безсердечності. недові- 
Р я та паперово-анонімної 
помсти поселилися І В НЬОМУ, 
якщо порядність, совість, такт 
далеко не завжди брали гору, 
а небажання чути ближнього 
перетворилось у неспромож
ність вести діалог з відвіду
вачем. який натомість нерідко 
зазнавав образ та принижень.

Сьогодні відбувається дов
гождане відродження Музею 
— через повернення йому ат
мосфери духовності й гуман
ності, подолання відчуження 
між професійним та людським, 
моральним і соціальним. У цій 
атмосфері міцніє консолідація 
професійних. морально-етич
них, духовних сил. відновлю
ється взаєморозуміння, спів
чуття. милосердя, терпимість 
до іншого способу мислення, 
піднімається тема «життя люд
ського духу», а отже, й проб
лема відповідальності музей
них працівників усіх без ви
нятку рангів за збереження 
не лише музейних матеріали-' 
них. а й власних духовних цін
ностей. Адже саме музейні 
працівники є ланкою емоцій
ного контакту з глядачем, і 
якшо з'являються у пій ланці 
заняли злостивості чи елемен
ти байдужості, то в духовній 
структурі музєю — ніби й не
сподівано, але закономірно — 
відбувається коротке замикан
ня, шо постає реальною за
грозою перетворення культур
ного осередку в змертвілий 
склад матеріальних цінностей.

Ніщо не може замінити жи
вого контакту відвідувачів з 
науковими працівниками, ек
скурсоводами та обслуговую
чим персоналом . музею. А та
кий контакт неможливий, як
що немає його всередині са

мих внутрішньомузейни.х ла
нок. Бо музейна праця — це 
не лише збирання, експону
вання та охорона раритетів, а 
й спільні пережив.ання від 
зустрічі з високими і доско
налими формами прояву люд
ського духу. Тому, коли хоч 
одна із структурних музейних 
ланок духовно випадає, по
рушується гармонія цілого 
музейного МІКРОКОСМУ, шо 
миттєво стає відчутним і для 
відвідувача.

Сучасний музей все більше 
відмовляється від повчань на 
ксристь живого спілкування з 
аудиторією. Надзвичайно важ
лива роль в цьому належить 
екскурсеводові, який уже не 
хоче виступати простим ілюст
ратором «музейного об’єкта», 
натомість активно використо
вує дорогоцінне надбання 
культури — діалог, виражаю
чи в ньому серед іншого й 
особисте ставлення як до мо
ральних цінностей, закладе
них у матеріалі, так і до тих 
змін, що нині відбуваються в 
суспільстві.

Сьогодні v музей приходять 
вчитися: нового ставлення йо 
себе і до людей, до Історії, 
природи 1 рідної мови. Тож 
недарма саме зараз чи не 
найактуальнішою стала нова 
наукова дисципліна —- музей
на педагогіка, розрахована не 
лише на дітей, а й на дорос
лих. Знаходячись на стикові 
цілого комплексу наук, вона 
спрямовується на те. шоб за
безпечити науковий підхід до 
інтерпретації музейних збірок 
на основі свідомого викорис
тання законів педагогіки 1 
психології. даних соціології, 
причому головна ставка ро
биться не на інформування, а 
на розвиток особистості. по
каз духовних резервів люди
ни та посилення її творчого 
потенціалу.

Покликаний допомогти лю
дині вистояти і зберегти своє 
духовне здоров'я, сучасний му
зой шукає і нових форм своєї 
діяльності, стаючи, таким чи
ном. не лише науковим та 
просвітниньким закладом, а й 
концертним залом, дискусійним 
клубом, театральними підмост
ками. Тут здійснюється благо, 
твопна взаємодія різних видів 
мистецтва, завдяки чому му
зей перетворюється на неза
мінний ПО СВОЇЙ СУТІ ДУХОВНО- 
мистенький есеоевок — скла
дову екології культури та осо
бистості.

На тлі шедеврів давньоукра
їнського мистецтва зазвучали, 
наприклад, в музеї укоа'нсь. 
ного мистецтва твори И.-С. 
Баха, Л. ван Бетховена. Ф. 
Шопена. М. Березовсьного. 
пролунали розповіді про "Лесю 
Українку. Василя Бобинського. 
Богдана Лепного. Вололи>>йоа 
Івасюиа, відбулися прем'єра 
трагедії Ж. Расіна «Федра».

зустріч з творчою групою, шо 
створила в театрі юного гля
дача імені М. Горького виста
ву «Тарас» за драмою Богдана 
Стельмаха.

У музеї етнографії та ху
дожнього промислу почали 
відбуватися цікаві літератур
но-музичні вечори, до прове
дення яких залучаються нау
ковці, письменники, актори 
театру імені М. Заньковеиь- 
кої. студенти консерваторії, 
учні музичних шкіл. Тут орга
нізовуються і вернісажі-кон- 
церти — за участю молоді, 
творчої інтелігенції міста.

У музеї історії релігії та 
атеїзму, окрім музичних ве
чорів. цікавою Формсю робо
ти стали «круглі столи», дис- 
кус’йні клуби, лекторії.

Що потрібно людині сьогод
ні в музеї? Замість догматиз
му — картина світу, відчуття 
причетності до культури 4 ба
чення себе в ній. Саме а цієї 
точки зору і було організо
вано, наприклад, у Львівсько
му історичному музеї вистав
ку «Метрономи чаеу, мелодії 
епох». У філософію часу і віч
ності, в картину світу і мікро
косм людської душі пере
творилося злиття цієї експо
зиції з музичними творами 
Ге-’теля. Паганіні, Бата.

Пооушуючи проблему ДУ
ХОВНОГО і морального очищен
ня, сьогоднішній музєй не мо
же оминути і проблему люд
ської гідності. Кому, як не. 
цьому духовному осередку, 
взяти на себе відповідальність 
за відродження не лише за
гальної культури людини, а й 
культури її гідності! На щас
тя. в нас є з кого брати прик
лад: П. М. Жолтовгький, В. І. 
Свєнніцька. Б. Г. Возницький 
та багато-багато інших слав
них львівських музейників...

Чим виміряти суспільні 
втрати від тривалого ущіль
нення духовності? Чим вимі
ряти шкоду від дегуманізації 
життя замаскованою піл «ін
тереси народу» бездушністю? 
Необхідною умовою теперіш
ньої гуманізації людської пси
хології є відродження ДУХОВ
НОСТІ, і велика роль в рлому 
належить саме музеям. Тому 
сьогоднішнє святкування Дня 
музеїв сповнене для нас особ
ливих надій і сподівань.

Н. МЕЛЬНИЧУК. 
Співробітник Львівського 
відділення Інституту мис
тецтвознавства, фольклору 
та етнографії АН УРСР.

ГОЛОСНА, ПРЕГАРНА П’ЄСА
До 200-річчя Великої французької революції

Ні Західній Україні, де, 
за словами журналу «Нова 
Культура» (червень — липень 
1923 р„ Львів), роками ве
лась боротьба за «будову ук
раїнського театру у Львові», 
де високо цінувались ідейно- 
естетичні засади «Народного 
театру» Р. Роллана, досі вва
жалося, що драматичні тво
ри. в тому числі й «Вовки» 
названого видатного французь
кого письменника. вірного 
друга СРСР, не ставилися.

Як і інші п’єси на револю
ційну тему, такі, як «14 лип
ня» Р. Роллана. «Зорі» Е. 
Верхарна, «Ткачі» Г. Гаупт
мана, «Вовки» були включені 
в репертуар московських те
атрів v сезоні 1918—1919 ро
ків. За життя В. І. Леніна 
тон драми Роллана — 
«Вовки», «Па-тон», «14 
липня» — v 1922 році вий
шли друком у видавництві 
«Всемирная литература» з 
чіткою метою: ознайомити ро
сійського читача з найвчдат- 
нішими твопами іноземної лі
тератури. Як відомо. О. М. 
Горький підписав з А. В. Лу- 
начаргьким договір про орга
нізацію при Наркомпросі вка
заного видавництва 4 вересня 
1918 року.

Але згодом доля драми 
«Вовки» в революційній Ро
сії вже почала залежати не 
стільки від А. В Луначареь- 
кого, скільки від Л. Д. Троііь- 
кого, а з кінця 30-х років і в 
50-ті роки — від сталінських 
засад у галузі літератури і 
мистецтва (в 14-томному зіб
ранні творів Р. Роллана 50-х 
років п'єси нема).

У статті «Ромен Роллан» 
(1926) А. В. Луначарський з 
похвалою писав про дламу 
«Вовки», але коли театр Кор
ша хотів цю п’єсу поставити, 
А. В. Луначарський не реко
мендував її до постановки, 
бо, за його словами, «в той 
час вона могла звучати як 
якась сатира проти народної 
революції взагалі...». Згадую
чи саме про театр Корша в 
статті «До питання про ре
пертуар», яка ввійшла в кни
гу «Театл і революція» (1924), 
А. В. Луначарський поясню
вав, чому «зараз» він не 
схильний рекомендувати дра
му Роллана. «Це благородні 
речі, сповнені психологічної 
плавди. літературні, вишука
ні, — підкреслював він, — але 
вони до такої міри заражені 
духом, цілком протилежним 
сузоп'й мужності революції, 
що багато що в них зараз 
прямо шокувало б тих. хто 
хотів би розглядати театр як 
джерело комуністичної пропа
ганди».

У той час. коли А. В. Луна
чарський v лютому 1926 року 
в уже згаданій статті в обе
режній словесній формі реко
мендував «Вовків» до поста

новки, Львівський український 
театр «Союзу Артистів» під 
керівництвом Йосипа Стадни
ка поставив 21 лютого 1926 
року пополудні і ввечері на 
сцені Музичного товариства 
імені ,М. Лисенка (тепер сце
на музучилиша імені М. В. 
Лисенка по вулиці М. Шаш- 
кевича) ню «революційну дра
му... відомого французького 
письменника». Виставу у Льво
ві було повторено 28 березня 
в неділю. Маємо Точні відо
мості й про те, що вказана 
трупа, крім Львова, показала 
«Вовків» 8 березня 1926 року 
на сцені Народного дому в 
Перемишлі (запаз Польська 
Народна Республіка). В анон
сах про виставу газета «Ді
ло» від 20 лютого і 27 берез
ня 1926 року знаходила від
повідні епітети для характе
ризування п’єси Роллана з 
часів Французької революції, 
вказувала, шо вона йшла «з 
величезним успіхом на євро- 
г:е"-ьких сценах».

Пло ставлення до «Вовків», 
точніше, до їх сценічного вті
лення — цієї знаменної події 
в культурному житті Львова 
Дізнаємось із замітки в газе
ті «Діло» йід 26 лютого 1926 
року, підписаної криптонімом 
С. Ф-а. Нами встановлено, 
шо С. Ф-а — не народна ар
тистка УРСР Софія Володи
мирівна Федорцева, яка жила 
і працювала у Львові, потім у 
Харкові, згодом знову V Льво
ві, де й померла минулого 
року.

Важливо відзначити: С. В. 
Федорцева розглядає «Вовків», 
як і видавці та критики в 
Мюнхені і Будапешті в 1917 
і 1919 роках, як «революцій
ну драму» з часів «Великої 
Французької революції».
Справді, Роллан намагався, 
спираючись на героїчні, часом 
трагічні моменти історії свого 
народу, підкреслити гуманіс
тичні ідеали та інТелектуаль- 
но-мора.тьні ігннОсті французь
кої революції.

Для того, щоб дістати уяв
лення про обстановку, в якій 
ставилася драма, досить зіс
тавити два номери польської 
газети «Вєк нови» від 7 і 16 
лютого 1926 року. В першому 
привертає увагу стаття, при
свячена 60-річчю Ромена Рол
лана, в якій неодноразово на
гадується. шо Роллан є «по
лум'яним прихильником усіх 
великих гасел французької ре
волюції». У другому йшлося 
про мітинг членів української 
радикальної партії саме в за
лі /Музичного товаоиства іме
ні М. Лисенка, який представ
ник польської влади припи
нив. а пізніші збори в центрі 
поліція не дозволила і вве
чері «демонстрацію дуже 
швидко розігнала».

До цього необхідно додати, 
що навіть газета «Громадсь
кий голос», яка в цей час по

чала себе називати органом 
«соціалістично - радикальної 
партії», дуже гостро виступа
ла проти інших лівих газет 
саме тоді, коли необхідно бу
ло об’єднати всі здорові си
ли української нації- проти 
іноземного поневолення. Не 
випадково С. В. Федорцева 
підкреслила, шо «знаменитий 
автор надзвичайно тотпго зма
лював у головних персонажах 
тих «вовків». які взаємно 
жпуться і постійно чигають 
один на одного».

С. В. Федорцева v своїй ре
цензії слушно зазначила, що 
Роллан « 'адзвнчайио тонко» 
виявив свій талант, показав
ши серед безупинного кон
церту гармат боротьбу «рез- 
хпистаної демагогії з аристо
кратичним цинізмом і пури
танською мспаллю генегала- 
вченого». С. В. Федорцева до
ходить висновку, шо «пере- 
хлешування ідей і пристрас
тий* у догмі, «гоа інстинктів», 
«індивідуальна любов до бать
ківщини, за якою криюТься 
особисті, не раз низькі цілі, 
скупчуються в питання: хто 
кого?» Ці слова могли сп"”н- 
матися в умовах Західної Ук
раїни як досить тонкий спо
сіб боротьби п"отн буржуаз
ного націоналізму.

Недоліки вистави С. В. Фе- 
лорцева пов'язала з «важки
ми матеріальними умовами 
життя театру* і «відсутністю 
відповідної обстановки».

Драма «Вовки» самобутня 
як за багатством в ній ідей, 
так і за формою естетичної 
реалізації та епічним розма
хом. У цій інтелектуально-мо
ральній драмі знайшло від
биття Ролланове розуміння іс
торії як «ШКОЛИ ДУШЕВНОЇ ве
личі». адже творчий «дух, шо 
здіймається над віками, здій
мається на віки». Том.у-то чис
ленні принципові репліки Те- 
льє. приміром, такі, як: «Тре
ба було вчитатися в нього 
(Листа. — Г. Ц.), перш ніж 
засудити людину на підставі 
шматка паперу... Хто нам до
веде, що не не підстУРні дії 
наших ворогів — підірвати 
поміж нас довіру, щоб зни
щити нас один по одному? 
Якшо ми довіряємо таким до
казам плоти нас же самих, то 
чи не доведеться нам усім що
хвилини боятися за своє жит
тя?», ставали мудиою пере
сторогою і. звичайна, мали 
універсальне значення. Саме 
цього боялися Сталін та його 
оточення.

Білимо: невдовзі у Львові 
будуть поставлені «Вовки»... 
А поки шо їм був поисвяче- 
ний вечір, що відбувся на 
університетській кафедрі фран
цузької філології.

Г. ЦВЕНГРОШ.
Доцент кафедри французь
кої філології Львівського 
держуніверситету імені І. 
Франка.



Трагедія і тріумф
Червоної Армії

Хоча немало сказано «же про минулу війну, але, мабуть, нас* 
тав час відповісти і на питання, які в кращому випадку замовчу
вались, у гіршому — піддавались безсоромній фальсифікації. 
Ось деякі з них. Чому Велика Вітчизняна війна почалася для нас 
у такій несприятливій обстановці! Чому у багатовіковій історії 
нашої Батьківщини жодному противнику, який вторгався в її 
межі із Заходу, не вдавалось проникнути так глибоко, як це ста
лося при Сталіні, який мав у своему розпорядженні більш як 
п’ятимільйонну армію! Чому в роки другої світової війни жодна 
воююча країна не зазнала таких жахливих втрат, як наша!

ШЛЯХ Червоної Армії до 
Берліна був незвичайно дов
гим, звивистим і складним. 
Зазнавали великих поразок і 
навіть катастроф, відступали 
до Ленінграда, Москви, Рос
това, після перших перемог 
знову відходили на сотні кі
лометрів вглиб країни, до 
передгір'їв Кавказького хреб
та 1 берегів Волги й Дону.

Причитн-бід, які звали
лись на’краіну і армію, різ
номанітні. Але серед них бу
ла і залишається головна — 
це розв’язаний Сталіним і 
його катами терор проти на
роду і Збройних сил.

У багатьох публікаціях, шо 
стосуються сталінського роз
бою щбдо військових кадрів, 
мова звичайно йде про 
1937 — 1938 роки. Фактично 
ж він почався раніше (в 
1930 році).!'здійснювався од
ночасно з масовою ліквідаці
єю. таїСзваЦих «куркулів і 
підкуркульдаків». винищен
ням партійних, наукових, гос- 
цодарсвкихг технічних та ін
ших кадрів.

Перший удар в армії був 
завданий по нечисленній гру
пі військових спеціалістів. 
Вони перебували переважно 
на -викладацькій роботі у вій- 
ськово-равдальних закладах 1 
частково у-реликих штабах і 
управліннях. Саме військові 
спеціа.щсти» колишньої росій
ської армії.допомогли моло
дій Радянській державі до
битися Церемоги над внутріш
німи і зовнішніми ворогами 
республіки. Говорячи про їх 
заслуги. Ленін відзначав: 
«Якби ми їх не взяли на 
службу і не змусили служити 
нам. ми не могли б створити 
армії».

Яка Ж була подяка сталін
ської Кліки? Вона їх безпо
щадно знищувала. Серед ре
пресованих..опинились і такі 
широко’ відомі військові вче
ні. як -рерховський, Лігнау, 
Лукирськиіі, Какурін, Са
пожников,. Свє.чин. Снєсарєв, 
Сухов f багато інших. ‘З цієї 
групи. Яка працювала в табо
рах на ;лісрзаготівлях. вижив 
лише о^ин Сухов. Під «вели
ким секретом» він і повідав 
мені, молодому в тон час 
ад’юнкту Академії ім. Фрун
зе. про каторжний режим, 
який перед війною звів у- мо
гилу видатних військових.

Наслідки, були тяжкими. 
Насамперед різко знизився 
науковий рівень викладання 
у військово-навчальних закла
дах, що, природно, позначи. 
лось непрофесійній підготов
ці командних кадрів. Вини
щення райьрупніших учених, 
які розробляли. воєнну тео
рію, узагальнювали історич
ний досвід. конструювали 
найновішу зброю, ослабило 
оборонні можливості Радян
ської держави. Тільки цим 
можна пояснити, що Гене
ральний штаб і командуван
ня, військових округів вважа
ли: нова війна буде вестись 
тими ж способами, які існу
вали чверть віку тому. Без
глузді погляди були закладе
ні не лише в розрахунках і 
планах..але і в тому угрупо
ванні військ, яке створюва
лось на кордонах.

; У 19Й7 —1938 роках (за

15—16 місяців) загинуло 
близько 40 тис. офіцерів. 
Найбільшого спустошення 
(понад 60 процентів кадрів) 
сталінські репресії завдали у 
вищих і старших ланках 
командного складу. Загинуло 
і більше половини команди
рів полків. Багатьма дивізія
ми стали командувати майо
ри і навіть капітани, полка
ми — лейтенанти.

Розгул репресій тривав і 
пізніше: з вересня 1938 ро
ку по червень 1941 р. (трид-

цять чотири місяці) .поперед
ня цифра жертв (40 тис.) 
більш як подвоїлась. Щоб 
заповнити таку втрату, у якіс
ному відношенні (високий 
професіоналізм), потрібні бу
ли десятиріччя, а може й 
більше. Тому багато невдач 
на фронтах (головне -- вели
кі людські втрати) поясню
ються гострою нестачею ква
ліфікованих командирів.

У нашій військово-історич
ній літературі не досліджено 
вплив на армію масового зни
щення селянства у період ко
лективізації. Багато ветера- 

'нів збройних сил до цього 
часу не забули ту тривожну 
ситуацію, яка спостерігалась 
у військових частинах у 30-і 
роки. З одного боку, вона на
гніталась арештами команди
рів, з другого — численними 
повідомленнями, які надхо
дили від рідних і знайомих 
до військовослужбовців:
«батьки розкуркулені і від
правлені на заслання», «нема 
хліба, населення, в тому чис
лі і батьки, пухнуть і вмира
ють з голоду». А якщо вра
хувати. що армія на той час 
на 70'—80 процентів склада
лась із синів селян, то не
важно уявити, як політика 
розкуркулювання і організо
ваний Сталіним голод зміц
нювали силу армії.

Сталінський терор, зло
чинне ослаблення армії, за 
словами багатьох воєначаль
ників. відіграли велику роль 
і в тому, що Гітлер зважився 
напасти на Радянський Союз 
улітку 1941 року.

«Без тридцять сьомого ро- 
цу. — справедливо говорив 
маршал Василевськнй, — мо
жливо. і не було б взагалі 
війни в 1941 році. У тому, 
що Гітлер зважився почати 
війну в сорок першому році, 
велику роль справила оцінка 
того ступеня розгрому війсь
кових кадрів, який у нас від
бувся...».

У нашій пресі було чима
ло публікацій про причини 
укладення договорів між

СРСР і фашистською Німеч
чиною в 1939 році.

У червні 1941 року, бук
вально на порозі війни, Ма
ленков заявив, що завдяки 
геніальному керівництву Ста
ліна ні сьогодні, ні завтра Ра
дянському Союзу війна не за
грожує. Пого підтримали Бе
рія. Жданов, Ворошилов і 
Молотов.

Оцінюючи договір Сталіна 
з Гітлером у 1939 р., тепер 
уже чітко видна: кожен з 
них намагався перехитрити 
свого суперника.

Після підписання докумен
та у .Німеччину різко зросли 
поставки з СРСР — зерна, 
нафти, марганцю, та інших 
важливих видів стратегічної 
сировини. Одночасно за нака
зом Сталіна були видані на 
розтерзання Гітлеру сотні ні
мецьких і австрійських ан
тифашистів, які знайшли в 
нашій країні притулок. Пе
ред війною заборонялось ра

дянським військам протидія
ти і польотам німецької роз
відувальної авіації у нашому 
повітряному просторі.

Як же гітлерівське керів
ництво ставилось до сталій-- 
ської політики задобрюван
ня?

По-перше, воно не поспі
шало платити за поставки 
зерна, нафти, стратегічної 
сировини. До початку війни 
воно розрахувалось з нами за 
поставки лише на 50—60 
процентів.

По-друге, Гітлер рішуче 
послабив демаркаційну лі
нію, що проходила від Бал
тійського моря до Карпат 
(протяжністю 1540 км). На 
цій лінії було залишено всьо
го лиш вісім-десять погано 
навчених і слабо укомплекто
ваних дивізій. В середньому 
на. одну дивізію демаркацій
ної лінії припадало понад 
150 км. Інакше кажучи, на 
одного солдата і в тому, числі 
кухаря, водія, писаря), шо 

■знаходився на демаркаційній 
лінії, припадав понад один 
кілометр фронту. Така мізер
на щільність німецьких 
військ на демаркаційній лінії 
носила, по суті, символічний 
характер, і не мала аналогів 
у світовій історії воєн. Внас
лідок того, шо німецькому 
командуванню не доводилось 
виділяти великі сили для за
безпечення свого стратегічно
го тилу, воно могло спочатку 
всіма своїми угрупованнями 
обрушитись на армії захід
них держав, а ПОТІМ після їх 
розгрому перекинути свої 
сили для війни з Радянським 
Союзом.

У зв’язку з тим. що деякі 
автори намагаються порівню
вати змову Сталіна і 
Гітлера з Брестським догово
ром, укладеним у 1918 році, 
вважаю доцільним навести 
один приклад, що заслуговує 
на увагу.-29 квітня 1988 ро
ку по московському телеба
ченню виступав юрист Тере
хов. Він повідомив, що йому

довелось брати участь у слід
стві у справі Берії. який ні
бито в 1941-му в найтяжчий 
період війни вів переговори 
про укладення сепаратного 
миру з Гітлером.- Особисто 
мені про ці переговори, на* 
приклад, стало відомо ще на 
початку 1954 року, як тіль
ки завершився процес над 
Берією і його підручними. 
Звичайно, у мене, та і бага
тьох інших, виникало запи
тання: чи міг Берія вести пе
реговори без відома Сталіна?

І от якось під час бесіди з 
маршалом Жуковим (середи
на 60-х років) на його дачі у 
Сосновці я одержав відпо
відь. Жуков сказав- перед 
призначенням його на поса
ду командуючого військами 
Західного фронту він зустрі
чався із Сталіним. Зустріч з 
головою, уряду 7 жовтня 
1941 р. залишила у нього до
сить важкий осад. Розмова 
між ними відбувалась у

присутності Берії. який про
тягом усієї бесіди відмовчу
вався. Сталін досить песиміс
тично оцінював обстановку 
на фронті. Далі він раптом 
перейшов до воєнних, подій, 
шо відбувалися в 1918 р. 
Суть його сліп зводилась в 
основному до такого поло
ження. В. І. Ленін залишив 
нам державу і наказав всіляко 
зміцнювати її.; Але ми не ви
конали цього заповіту-, вож
дя. В даний час ворог підхо
дить до столиці. 1 в нас не
ма необхідних сил для її за
хисту. Нам потрібна воєнна 
передишка в не менш.ій мірі, 
ніж у 191.8 р’.; коли укладав
ся Брестський мир. Далі, 
звертаючись до Берії. він 
сказав: спробуй по своїх ка
налах прозондувати грунт 
для укладення нового 
«Брестського миру» з Німеч
чиною. Сталін ’ був готовий 
піти навіть на те, шор відда
ти Гітлеру Прибалтику, Бі
лорусію, Молдавію і частину 
України.

На моє запитання до Жу
кова, як же зробив Берія. він 
відповів: довірені Берії звер
нулись до болгарського- дип
ломатичного представника. 
>*цоб той взяв на себе функції 
гпосередника, але з цього по
середництва нічого не вийш
ло. <Як потім стало відомо, 
функції посередника належа
ло виконати болгарському 

.дипломату Стотенову. Але 
Гітлер. надіючись на швид
ке падіння Москви, „відмо
вився від переговорів. Під 
час судового пирцосу над 1>є- 
рісю Терехов їздив до болга|г- 
ського дипломата.

Жуков розповідав, мабуть, 
про злочинне доручення Й ін
шим історикам. Мені здаєть
ся. їло настав час повністю 
обнародувати гой фрагмент 
із спогадів Жукова, де іідеть- 
ся- про злочинне доручення 
«великого»" своєму придвор
ному кату,

М. ПАВЛЕНКО, 
генерал-лейтенант, док
тор ’ історичних наук, 
професор.

• Московские новости».

СПОРТ

ТУР ЗА ТУРОМ
У кожного футбольного бо

лільника є исвоя» коменда. 
Львів'яни поділяють симпатії 
між двома клубами — «Кар
патами» та армійцями. І, зви
чайно, є в них улюблена ко
манда у вищій лізі. Не сек
рет, що більшість наших зем
ляків вболіває за київське 
«Динамо», яке вчора провело 
черговий календарний матч із 
столичним «Локомотивом».
А головний суперник киян 
•— московський «Спартак» зу
стрічався в Донецьку з місце
вим «Шахтарем». Гості досить 
упевнено почували себе на 
чужому полі. Переважаючи 
суперника в класі, вони під
твердили це голом Шма- 
рова, забитим на 55-й 
хвилині. Москвичі зміцнили 
свої лідируючі позиції. У них

17 очок з 20 можливих.
Решта матчів десятого туру 

закінчилася так: «Арарат»
(Єреван) — «Динамо» (Тбілі
сі) — 0:0, «Динамо» (Мінськ) 
— «Жальгіріс» (Вільнюс) — 
2:0, «Торпедо» (Москва) — 
«Металіст» (Харків) — 1:0,
«Чорноморець» (Одеса) — 
«Дніпро» (Дніпропетровськ) — 
1:1, «Динамо» (Москва) — 
«Памір» (Душанбе) — 0:0.

Футболісти «Карпат» зігра
ють черговий календарний 
матч 17 травня у Тамбові із 
«Спартаком». (До речі, днями 
вони провели товариську зу
стріч у Червонограді з «Ша
хтарем» і перемогли з рахун
ком 1:0). Армійці Львова вчо
ра в Ярославлі грали з місце
вим «Шинником».

(Наш кор.).

УСПІХ ПОДРУГ
Вшосте Льаі&ський юнаць

кий спортивно - парашутний 
клуб «Висота» провів міські 
особисто - командні змагання 
з парашутного багатоборства. 
За програмою першості 
спортсмени вели боротьбу в 
стрілецькому тирі, на стадіо
ні. демонстрували знання ма
теріальної частини парашута 
Д-5 вміння його укладати.

Найшвидшою в бігу на 100 
метрів була учениця електро- 
технікуму зв'язку Анжела 
Врагальова, а серед юнаків— 
учень СПТУ № 21 Олександр 
Надьожкін. У метанні грана
ти відзначилась Анжела Гре
бінь (електротехнікум зв'язку) 
та Ярослав Кулинич (СПТУ 
№ 48). На вогневому рубежі, 
вибивши 83 очка, переміг 
учень середньої школи № 84 
Віктор Самарій. Серед дівчат 
найвлучнішою була А. Гребінь.

Долю змагань вирішила ос
тання вправа — укладання па
рашута. Вміло діяли у цьому 
вид» програми першості всі 
учасники. Швидше від сво
їх суперниць пред'явили суд
дівській колегії укладений для

стрибка парашут учениці елек- 
тротехнікуму зв'язку Галина 
Тимощук та Анжела Гребінь. 
Прискіпливі арбітри відзначи
ли високу якість і швидкість 
укладання парашута і одно
стайно присудили подругам 
першість. Серед юнаків ус
пішно виступили учень серед
ньої школи № 23 Остап Кон- 
чаківський та учень СПТУ 
№ 63 Роман Лісний.

Упевнено виступивши у всіх 
вправах, титул абсолютної 
чемпіонки завоювала Надія 
Луців (електротехнікум зв'яз
ку). Серед юнаків це високе 
звання одержав В. Самарін.

Загальнокомандну перемогу 
здобули парашутисти Львівсь
кої міської станції юних тех
ніків. Друге місце — у бага- 
тоборцгв спортивно-технічно
го клубу Радянського району 
ДТСААФ. Третє — у спорт
сменів Будинку піонерів Ле
нінського району.

В. НОВИКОВ.
Суддя республіканської ка
тегорії, головний арбітр 
змагань.

У нагороду — телевізор
Всесоюзний турнір «Прикарпатська стріла* завжди прово

дився у Бориславі. Але цього рону шефство над ним взяло 
науково-виробниче об’єднання «Електрон», що дало змогу 
запросити до Львова багатьох провідних робінгудів країни. 
Адже переможців нагороджували телевізорами. До того ж 
лауреатам нараховувалися залікові очки, які пригодяться їм 
при завоюванні місця в збірній СРСР.

За складних умов погоди володарями телевізорів стали 
львів’янин Я. Гусак та В. Колесникова із Сум. Відзначимо 
нашого земляка К. Школьного, який виступав після тривалої 

перерви і посів друге місце. Фото Б. Криштула.

ДОВЕЛИ СВОЮ СИЛУ
Останнім часом важкоатле

ти Львівщини закріпилися се
ред лідерів у республіці. Ста
більно виступили еони і на
прикінці квітня у Ворошилов- 
граді у 58-му особисто-ко
мандному чемпіонаті України. 
Наші земляки впевнено пере
могли у командному заліку, 
випередивши найближчого з 
переслідувачів — дніпропет- 
ровцгв на 141 очко.

Троє львів'ян зійшли на най
вищу сходинку п'єдесталу по
шани. У вазі до 56 кілогра
мів переміг І. Годунько, у 
вазі до 75 кг рівних не було 
А. Козловському, С. Гурильов 
був поза конкуренцією у ка
тегорії до 90 кг. Фахівці осо
бливо відзначили успіх армій
ця Козловського — бронзово
го призера юніорської пер
шості світу, який випередив

рекордсмена країни серед 
дорослих С. Мартиненка 
з Донецька.

Цікава боротьба точилася у 
вазі понад 110 кілограмів. 
Після тривалої перерви, вик
ликаної травмою, на поміст 
вийшов відомий майстер зі 
Львова О. Левандовський. Од
нак йому вдалися лише дві 
спроби і, зрештою, Олександр 
фінішував другим. Третє міс
це ще в одного львів’янина— 
Ю. Дечева.

Третім призером також став 
львів'янин М. Кухарський, який 
виступав у вазі до 60 кілогра
мів.

С. БЕРЕЗНИЙ.

Редактор
М. ІЛЬНИЦЬКИЙ.

Вступникам до Львівського ордена Леніна 
політехнічного інституту імені Ленінського комсомолу

У 1989 році особи, що всту
патимуть на всі факультети 
денної форми навчання, крім 
хімічних факультетів та архі
тектурного факультету, зда
ватимуть такі екзамени: мате
матику (письмово), фізику 
(усно), українську або росій
ську мову та літературу (твір).

На хімічні факультети — хі
мію (письмово), математику 
(усно), українську або російсь
ку мову та літературу (твір).

На архітектурний факультет
— малюнок, математику (ус
но), українську або російську 
мову та літературу (твір), 
креслення.

Зарахування до інституту 
проводиться на основі кіль
кості балів, набраних на кон
курсних екзаменах.

Конкурсними екзаменами 
визначено:

на всі факультети, крім хі
мічних та архітектурного, —■ 
математика (письмово), фі
зика (усно);

на хімічні факультети — хі
мія (письмово), математика 
(усно);

на архітектурний факультет
— малюнок, математика (ус
но).

Решта екзаменів є неком 
куреними, оцінюються на 
«задовільно» або «незадовіль
но» і на суму балів не впли
вають.

Особи, нагороджені після 
закінчення середньої школи 
золотою (срібною) медаллю.

й ті, які закінчили середні 
спеціальні навчальні заклади 
або середні профтехучилища 
з дипломом з відзнакою, 
складають один екзамен: з 
хімії (письмово) — на хімічні 
факультети, з малюнка — 
на архітектурний факультет, з 
математики (письмово) — на 
всі інші факультети.

Отримавши оцінки «відмін
но», вони звільняються від ін
ших екзаменів' і зараховують
ся до вузу, а при одержанні 
оцінки «добре» або «задовіль
но» складають всі інші екза
мени.

Без вступних екзаменів за 
результатами співбесіди мо
жуть бути зараховані особи, 
нагороджені після закінчення 
середньої школи золотою 
(срібною) медаллю й ті, які 
закінчили середні спеціальні 
навчальні заклади або серед
ні поофтехучилища з відпо
відної спеціальності з дипло
мом з відзнакою, і вступають 
на всі спеціальності хіміко- 
технологічного, електроенер
гетичного, факультету техно
логії органічних речовин, 
інженерно-будівельного, тегт- 
лотехнічного, геодезичного 
факультетів, а також на спе
ціальність «Обладнання і тех
нологія зварювального вироб
ництва» механіко-машинобу- 
дівного факультету.

Рішення про їх зарахування 
приймає приймальна комісія.

Ректорат.

»

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ДОВІДКОВИЙ ВІДДІЛ

!

16 травня
I ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА ЦТ

6.30 — «120 хвилин».
8.35 — Балет С. Прокоф’єва 

«Ромео і Джульетта». Вистава 
Великого театру Союзу РСР.

11.10 — «Дитяча година». З 
уроком французької мови.

12.10 — Новини.
12.20 — «Це було... було...».
15.30 — Новини
15.40 — Прем’єра док. теле

фільму «Аміна». Про наоодму 
артистку Казахської РСР А. 
Умаозакову.

16.10 — Концерт фольклор
ної групи провінції Шансі 
(КНР).

16.45 — Мультфільм.
17.05 — Новини.
17.10 — «Про що співають 

діти Землі».
18 00 — Прогрес. Інформа

ція. Реклама.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — «Живе лісова каз

ка»
19.25 — «Історія Асі Клячи- 

иоі. яка любила, та не вийшла 
заміж». Худ. Фільм. Вперше.

21.00 — Поограма «Час».
21.50 — «Актуальний об’єк

тив». Прем’єра дон. телефільму 
«Позичковий день».

22.20 — Авторсьний мон-
цеот Т. Хренникова.

23.20 — Сьогодні у світі.
23.40 — Фільм «Підліток», 

2 с.
0.55 — Новини.
1.00 — Спортивна програма.
1.30 — «На ваше прохання». 

Старовинні романси, циганські 
пісні.

2.25 — Фільм-нонцерт про 
танці степ і брейк.
УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

9.00 — Новини.
9.20 — Фільм з субтитрами 

«Чужі тут не ходять».
10.35 — Шкільний екран.

7-й клас. Фізика. Оптичні при
лади.

11.05 — «Доброго вам здо
ров’я!». Як попепедмтм спадко
ві захворювання?

11.35 — Новини.
1630 — Новини.
16.40 — Для дітей. «Весел

ка».
17.10 — Фільм-нонцерт «Спі

ваночки мої».
17.30 — Документа л ь н м й 

Фільм «Залишатись самим со
бою». '

18.00 — «На бистрині». Зем
ля. слово, наука (Л).

18.30 — Телефільм «Джигіти 
Аннаєзи» (Л).

18.45 — Інформаційна про
грама «Екран дня» (Л).

19.00 — «Актуальна каме
ра».

19.30 — «Трава І бетон». З 
циклу «Через обставини. що 
склалися».

20.20 — Документальний те
лефільм «Позернись живим».

20.45 — «На добраніч, діти!». 
21.00 — Програма «Час».
21.50 — «Усе про кіно».
23.10 — «Вечірній вісник».
23.40 — Інформаційна про

грама «Екран дня» (Л).
II ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 

ПРОГРАМА ЦТ
8.00 — Гімнастика.
8.10 — Навчальна програма.
8.15 — Прем’єра науково- 

популярного фільму «Силуети 
міста Канта».

8.35, 9.35 — Географія. 7 кл. 
Охорона природи в СРСР.

9.05 — Французька мова. 1 
рік навчання.

10.05 — Домашня академія.
10.35, 11.35 — Музика. 4 кл. 

І. Стравинсьний. «Петрушка».
11.05 — Французька мова. 2 

рік навчання.
12.05 — Виступ артистів цир

ку КНР.
13.25 — Новини.
13.30 — Ритмічна гімнасти

ка.
17.05,— «Район на півночі». 

Худ. телефільм. 11 серія.
18.05 — Новини.
18.15 — Ритмічна гімнасти

ка.
19.00 — Мультфільм «Фарук 

і Зумоад».
19.15 — Хокей. Кубок ліги.

СуперФінал. 2 : і 3" періоди. У 
перерві — 19.50 : ■ Вечірня
назка.

20.40 — Концерт.
21.00 — Програма «Час».
21.50 — «Район на півночі». 

Худ. телефільм. 11. серія..
22.50 — Велогонка Миру. Пе

редача з НДР.
23.05 — «Наш сад»,
23.35 — Новини.

Показує Варшава
(Час московський]

Вівторок, 16 травня

ДО УВАГИ КООПЕРАТИВІВ
ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВИРОБНИКІВ МЕБЛІВ!

Скористайтесь можливістю вигідно продати свої вироби.

З 22 ПО 24 ТРАВНЯ
у м. Києві відбудеться

ЯРМАРОК
по закупівлі меблів та супутнії товарів для дому обласними та 
міськими об’єднаннями фірмами «Меблі».

Для участі у ярмарку необхідно подати фотографії виробів, 
відповідну документацію, асортиментні переліки та дані по 
обсягу випуску продукції.

Адреса ярмарку: м. Київ, бульвар Дружби народів, 23, Бу
динок меблів. ’

Заїзд учасників та монтаж стендів — 22 травня. Відкриття 
ярмарку — 23 травня о 10 годині. Режим роботи — з 9 до 
18 години. Додаткова інформація — телефонами у Львові 
62-62-60, 62-01-79.

Львівський ордена Леніна державний університет 
імені І. Франка

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ 

ВАКАНТНИХ ПОСАД:

професора для виконання 
науково-дослідних робіт . по 
кафедрах: історичної геології 
та палеонтології, неорганічної 
хімії;

доцента для виконання на
уково-дослідних робіт по ка
федрах: фізики напівпровід
ників, диференціальних рів
нянь, прикладної математики, 
раціонального природокорис
тування та охорони природи;

завідуючих науково-дослід
ними лзбораторі ями науково- 
дослідної частини університе
ту (кандидатів наук) за спеці-

альністю «Фізика твердого ті
ла» (2 чол. );

ведучого наукового співро
бітника науково-дослідної
частини університету (канди
дата наук) за спеціальністю 
«Фізична хімія»;

старшого наукового співро
бітника науково-дослідної час
тини університету (кандидата 
наук) за спеціальністю «Фі
зика твердого тіла» (7 чол.).

Строк конкурсу — місяць з 
дня опублікування оголошен
ня в газеті.

Звертатися на адресу: Львів- 
центр, вул. Університетська, 1, 
загальна канцелярія.

Ректорат.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Щоб бути елегантною, вишуканою, загадковою, зовсім не обо- 

в’язково купувати нове плаття, костюм, блузу... Сережки, пер
сні підвіски з дорогоцінними або синтетичними вставками 

зроблять неповторним будь-який одяг, «оживлять» його, під
креслять вроду.

Спеціалістам заводу «Металопобутремонт» ви можете замо
вити: ювелірні вироби — вул. Театральна, 2 («Д:амант»), тел. 
72-45-22, Зелена, 186, тел. 42-55-72; ремонт ювелірних прикрас
— вул. Шевченка, 12 (із золота), Театральна, 2 (із со’бла), Жовт
нева, 35 (з недорогоцінних металів); огранку ювелірних вставок
— вул. Нечуя-Левицького, 12.

РЕЛІКВІЯ У ВАШОМУ ДОМІ
Напевно, у кожній сім’ї збереглися старовинні люстри, сві

тильники, посуд та інші вироби з кришталю, фарфору, фаянсу, 
соломки, металу.

Відновлять їх, подарують друге життя у майстерні, що на гтп. 
Ринок, 41, тел. 72 89-98.

ПОСЛУГИ МАЙСТРІВ
У домашньому господарстві немає дрібниць. Якщо необхід

но полагодити хвіртку, дверний замок, старий тин, зверніться 
за допомогою до майстрів «Металопобутремонту».

Замовити ключі, відремонтувати замки, реставрувати кришки 
для консервування ви можете за адресою: пл. Возз’єднання, З, 
тел. 74-21-03.

Ремонтують і виготовляють різноманітні металовироби на 
Центральному та Привокзальному ринках, вул. Глинянський 
тракт, 8, Б. Хмельницького, 202.

Механічні роботи (виготовлення воріт, металевої сітки для 
огорожі, гратів) виконують на вул. Глинянський тракт, 8.

ВАМ, АВТОЛЮБИТЕЛІ!
Свої послущ падпонують авторемонтні майстерні. Тут пола

годять ходову*ча£Є^ну, пофарбують ваш автомобіль, вирівняють 
ум’ятини, з’єДНаЛтС зварюванням кузовні деталі, виконають 
дрібний ремонт.

Адреси майстерень: вул. Б. Хмельницького, 202, тел, 52-05-37, 
Кульпарківська, 151, Вулецька, 3.

* « •
Майстерня на вул. Мінській, 24 (тел. 33-71-31) приймає замов

лення на виготовлення віконних та дверних вітражів.
„«Побутреклама».

ТЕАТРИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ 
ТА БАЛЕТУ ІМЕНІ І. ФРАНКА. 
ЄВГЕНІЙ ОНЕГІН. Завтра — 
РОМЕО І ДЖУЛЬЕТТА. Поч. о 
19 гол. ЗО хв.

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВО
НОГО ПРАПОРА АКАДЕМІЧ
НИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМА
ТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ М. 
ЗАНЬКОВЕЦЬКОІ. МАРУСЯ ЧУ- 
РАЙ. Завтра — СПОКУСА ХО
МИ БРУТА. Поч. о 19 год. ЗО 
хвФІЛАРМОНІЯ. Італійський 
дворик історичного музею. 
16 травня — концерт ансамб
лю солістів «Ренесанс» (Моск
ва). Поч. о 18 год.

Музей історії релігії та ате
їзму. 17 травня — концерт ан
самблю солістів «Ренесанс» 
(Москва). Поч. о 18 год.

КІНО
ДИВІТЬСЯ

у кінотеатрах м. Львове
з 16 по 18 травня:

«МИР» — «Крокодил» Данді
II- (10, 12.40, 15.20. 18.ТО,
21).

«ЛЬВІВ» — «Крокодил» Даної 
II» (10, 12.40, 15.20. «,
20.301.

• ОКТЯБРЬ» — «Крокодил»
Данді II» (10, 12.40, Т5.2О,
18. 20.301.

їм. ДОВЖЕНКА — великий зал: 
• НП районного масштабу» 
(14. 16. 18.30, 20.50). малий
зал: «Приятель бога» (17.50, 
20).

«УКРАЇНА» — «Камінна душа» 
(8.30, 10.30. 12.30, 14.30.
16.30. 18.40, 20.50).

«ДНІПРО» — «Френч канкан» 
(9. 11, 13, 15, 17, 19. 21).

«КИЇВ» — «Данді на прізвись
ко «Крокодил» (9, 10.45,
12.30. 14.15, 16, 17.45, 1?.ЗО, 
21.10). „ ,

їм. КОПЕРНИКА — «Райська 
яблуня» (9, 11, 13, 15, 17,
19. 21).

«МАЯК» — «Френч канкан» 
(10. 12. 14, 16, 18, 20).

їм. ГАЛАНА — «Роман з ка
менем» (9.30, 11.20, 13.10, 15, 
17. 19. 21.10).

їм. ШОРСА — «Асоціація зло
вмисників» (9.30. 11.20,
13.10. 15, 17.10. 19, 20.50).

• ДРУЖБА» — «Роман s каме
нем» (14. 16, 18. 19.50).

«ОРЛЯТКО» — «Вам що, наша 
влада не подобається?» 
(16.50, 18.30. 20.30).

«ЗІРКА» — «Легенда про На- 
райяму» (15. 17.30, 20).

їм. КОРОЛЕНКА — «Анатомія 
кохання» (16.50. 18.30, 20.301.

їм. ФРАНКА — «Одинак» (9.20, 
11. 12.40. 14.20, 16, 17.40,
19 15. 20.40).

їм. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО — «Зв’я
зок через піццерію» (11,
13.30. 16. 18.30, 21).

їм ШЕВЧЕНКА — «Ворог МІЙ» 
(17. 18.50. 20.40).

їм. ЧКАЛОВА — «Офіцер з 
трояндою» (16. 18.20, 20.201.

«ВОКЗАЛ» — «Солодкі мрії» 
(8.30, 11, 13.30, 16, 18.30,
20.50).

«ПІОНЕР» — «Ворог мій» <16, 
17.40, 19.20, 21).

Фільми для дітей
«ОРЛЯТКО» — «Таємниця ста

рого парку» (10), «Таємниця 
мешканців Місяця» (11.40).

«ПІОНЕР» — «На вістрі ме
ча» (10, 13), «Пригоди Стаса 
і Непі» (11.30, 14.30).

їм. ЗОЇ КОСМОДЕМ’ЯНСЬЯОІ 
— «Украдене обличчя» (10, 
13, 16, 19), «Як козаки іно
планетян зустрічали» (11.30.
14.30. 17.30, 20.30).

Адміністрація Львівського 
виробничого об'єднання 

«Іскра»

ЗАПРОШУЄ СПЕЦІАЛІСТИ 
ПІДПРИЄМСТВ 

ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 
МІСТА ЛЬВОВА ВЗЯТИ 
УЧАСТЬ У КОНКУРСІ 

НА ЗАМІЩЕННЯ 
ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ 

ДИЗАЙНЕРА

З умовами конкурсу можна 
ознайомитися у відділі кадрів. 
Довідки телефоном 42-64 98.

Строк подачі документів на 
конкурс — місяць з дня опуб
лікування оголошення в га
зеті.

Документи нвпраеляти яв 
адресу: 290043, м. Львів, вуп. 
Вулецька, 14; ' -

Адміністрація.

ПЕРША ПРОГРАМА
10.05 — Навчальна програ

ма.
1035 — «Все для дому».
10.50 — «Домашній дитса

док».
11.15 — Новини.
11.25 — Господарський ін

формаційний випуск.
11.40 — Худ. фільм «Сини і 

дочки Якуба Скляра», 7 серія 
(ЧССР).

12.45 — «Все для дому».
14.00 — Навчальна програма.
17.55 — Програма дня і но

вини.
18.00 — Велогонка Миру, 8 

етап (Берлін — Дрезден).
19.15 — Телеенспрес.
19.30 — Студія виборів.
20.00 — Телефільм «Наступ, 

ний. прошу», 3 серія (Ангяія).
20.50 — «10 хвилин».
21.00 — «На добраніч, дітмі».
21.10 — «Від А до Я».
21.30 — Новини.
22.05 — Худ. фільм «Синк І 

дочки Якуба Скляра», 7 серія 
(ЧССР).

23.10 — Студія виборів.
23.25 — Прес - конференція 

представника уряду.
23.40 — Хроніка велогонки 

Миру.
23.50 — Публіцистична про

грама.
0.45 — Новини.
1.45 — Програма дня.
1.50 — Англійська мова.

ДРУГА ПРОГРАМА

18.55 — Англійська мова.
19.25 — Програма дня.
19.30 — Док. фільм «На по

розі сучасного мистецтва». 10 
серія (Англія).

20.00 — Хроніка.
20.30 — Студія виборів.
21.00 — «Світ кольорів».
21.30 — Студія «Спорт». Жур

нал альпініста.
22.00 — Док. фільм.
23.00 — «У тіні історії».
23.30 — Панорама дня.
23.45 — Худ. фільм «Барт- 

ломі Фаррар», 1 серія (Англія).
0.45 — Новини.
0.50 — Студія фестивалю 

«Ланьцут-89».

У зв’язку гз проведенням 
гідравлічного випробування та 
промивкою теплових мереж

НЕ ПОДАВАТИМЕТЬСЯ 
ГАРЯЧА ВОДА

З 15 по 26 травня 
споживачам в районі вулиць 
Патона, Жешівської № 13, 15, 
17, Стрілочної № 32, 34, 36,
Сигнівки (№ 1—11), Терешко
во! № 32, 34.

З 22 травня по 2 червня 
споживачам в районі вулиць 
Терешково! (№ 1—37), 1 Трав
ня (№ 241—249), Заячківсь- 
кого (№ 1—7), Зорге (№ 13— 
20), Тимошенка (№ 1—11), 
просл. Перемоги (№ 22—32), 
Ваго нової (№ 20—24), Баштан
ної, Мисливської.

За довідками звертатись те
лефонами: 62-42-07, 62-17-83.

ВО «Львівтеплокомуненер- 
го».

Колектив кафедри науко
вого атеїзму Львівського 
державного університету 
імені І. Франка висловлює 
співчуття доцентові Степа
нові Тарасовичу Боруцько- 
му з приводу смерті його 

МАТЕРІ.

ПОГОДА
Сьогодні по Львову та об

ласті передбачається хмарна 
погода, з проясненнями. без 
істотних опадів. Вітер північ
но-східний. 7—12 метрів за се
кунд’'’. Температура по області 
15—20. по місту — 17—19 
градусів тепла. Видимість на 
автошляхах добра, ранком міс
цями 1 — 2 кілометри імла. 
Середньодобова температура 
грунту на глибині 10 санти
метрів становила за минулу 
добу по Львову та області 14 
— 18 градусів тепла.

Колектив Львівської об
ласної організації Товарист 
ва книголюбів висловлює 
співчуття відповідальному 
секретареві Старосамбір 
ської районної організапії 
Товариства книголюбів
Ярославі Іванівні Косовсь- 
кій з приводу смерті її 

МАТЕРІ.

РАДІО
ВІВТОРОК, травня

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

7.20 — 7.40 — «Новини Львів
щини». 11.40 — 11.45 — Огляд 
газет. 11.45 —12.00 — Музика. 
Оголошення Анонс. 13 40 —
14.00 — «Пошта радіо» 1" ’
— 16.00 — «Літературна сто
рінка». Вірші Г. Маняко. 18.10
— 18 ЗО — «Нові умови — но
ві підходи». Передача для 
працівників промисловості. 
18.30 —18.40 — «Новини Львів
щини». 19.45 — 20.05 — Радіо
програма «Сільські зустрічі». 
20.05 — 20.15 — Оголошення.

СТЕРЕОМОВЛЕННЯ
По радіостанції на хв. 4.35 м

20.50 — 21.15 — Концерт со
лістів Львівського TeaTpv опе
ри та балету імені Івана 
Франка. 21.20—21.45 — Еонст 
Фішер «Альпійська сюїта». 
21 50 — 22.15 — «Пісня пісню 
кличе». Концерт.

«СВОБОДНАЯ УКРАИНА» — ОРГАН ЛЬВОВСКОГО ОБКОМА 
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