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НА З’ЇЗДІ НАРОДНИХ 
ДЕПУТАТІВ СРСР

26 травня, відкриваючи 
четверте, вечірнє, засідання 
З'їзду, головуючий М. С. 
Горбачов надав слово 
депутатові Лук’янову А. І. 
для повідомлення вис
новків президії щодо ви
словлених на ранковому за
сіданні зауважень і пропо
зицій депутатів.

Депутат виклав пропози
ції президії, якими рекомен
дується керуватися учасни. 
кам З'їзду.

З процедурних питань 
голосування виступили де
легати Ландсбергіс В. В., 
Медведев Р. О., Осипян 
Ю. А., Бурачас А. її., Ку- 
лієв А. Г., Залигін С. її., 
Романенко В. Д., Канович 
Я. С.

Більшістю голосів депу
тати підтримали пропозиції 
президії, викладені депута
том Лук'яновим А. І.

Після детального обгово
рення висунуті кандидати 
були включені до бюлете
нів для таємного голосуван
ня по виборах Ради Союзу 
і Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР.

Увечері відбулось голо
сування.

□
27 травня у Кремлі під 

головуванням Голови Веи- 
ховної Ради СРСР М. С. 
Горбачова відкрилося чер
гове засідання З'їзду народ
них депутатів СРСР.

Слово для оголошення 
результатів проведеного 26 
травня таємного голосуван-

ня по виборах Ради Союзу 
і Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР на
дається голові лічильної 
комісії депутатові Осип яну 
Ю. А.

Він зачитав протокол ко
місії про результати голо
сування по виборах до Ра
ди Національностей Вер
ховної Ради СРСР.

З'їзд затвердив підсумки 
голосування. До Ради На
ціональностей Верховної 
Ради СРСР обрано 271 де
путата.

Голова комісії повідомив 
далі, що за підсумками го
лосування до Ради Союзу 
лічильна комісія не встиг
ла оформити протокол, і 
попросив дати якийсь час 
на цю роботу. З'їзд пого
дився з цим.

Потім розгорнулася дис
кусія з актуальних питань 
роботи З'їзду народних де
путатів СРСР.

Першим виступив депу
тат Афанасьев Ю. М. Усі 
ми зобов'язані, сказав він, 
критично оцінювати стано
вище в країні і тому по
винні так же критично оці
нювати свою діяльність на 
З’їзді в цілому. Промовець 
заявив, що вчорашній день 
З'їзду справив на нього гні
тюче враження. Близько 
опівночі, сказав він, ми 
ніяк не відреагували на го
лос карабахської делегації. 
Трохи раніше З'їзд фак
тично залишив в ізоляції 
литовську делегацію, яка 
виступила, можливо, і з 
невдало сформульованою 
пропозицією, але проте з 
такою, яку, заявив депутат, 
не можна було відкидати.

Депутат висловив свою 
особисту думку про склад 
Верховної Ради. Якщо ма
ти на увазі рівень профе
сіоналізму, який потрібний 
у цих складних умовах, 
сказав він, то ми сформу
вали сталінсько-брежнєв- 

ську Верховну Раду. На
звавши більшість на З'їзді 
агресивно-слухняною. Ю. М. 
Афанасьев звинуватив її в 
тому, що вона «завалила 
вчора ті рішення З'їзду, 
яких чекає народ».

На думку депутата По
пова Г. X., депутати демо
кратичної орієнтації неми
нуче на цьому З'їзді мали 
становити меншість. У нас. 
сказав він, було два варіан
ти дій: спробувати з самого 
початку виконувати роль 
якоїсь опозиції або вклю
читися в конструктивну ро
боту З'їзду. Ми обрали 
другий варіант. Ми розумі
ли, що країна перебуває в 
надто тяжкому стані, щоб 
дозволити собі грати роль 
опозиції.

Промовець розповів про 
те, як вела підготовку до 
З'їзду робоча група мос
ковських депутатів, відзна
чивши, що вона підготува
ла пакет пропозицій. Але 
ця робота, за його словами, 
була зустрінута з серйоз
ним недовір'ям і уперед
женістю.

Промовець сказав далі, 
що в ході обрання Верхов
ної Ради було запущено 
машину голосування і депу
тати, погляди яких не збі
галися з думкою більшості 
у своїх делегаціях. були 
просто усунуті. Нам стає 
очевидно, заявив він, що 
апарат намагається справи
ти прямий вплив на хід 
З'їзду. За припущенням де
путата. це зроблено для 
того, щоб сформувати слух
няну волі апарату Верхов
ну Раду і продовжувати 
чинити тиск на прогресивне 
крило керівництва країни 
вже від імені Верховної 
Ради.

Промовець повідомив, що 
група депутатів - москвичів 
вважає за необхідне вийти 
із загальномосковської де
легації, 1 закликав сфор

мувати міжрегіональну, не
залежну депутатську групу, 
запросивши присутніх при
єднатися до ,неї. Ця грі па. 
зазначки він. повинна діста
ти можливість ВИСТУПИТИ 
на З'їзді з співдоповідями.

Ми перебуваємо на не
звичайному З'їзді, сказав 
депутат з Карелії Степанов 
В. М. Це перший такий 
З'їзд, 1 ми намагаємось 
швидко впрягти нового ко
ня в старий віз. Московсь
ка делегація намагається 
через нас настроїти народ 
проти З'їзду, натиснути на 
наші больові точки. Багато 
законодавчих актів треба 
змінювати, потрібно посту
пово зайнятись і Конститу

цию. Але ж не все робить
ся; відразу. Нам теж не зов- 
ci.it подобається порядок 
З'їзду, де ми інрді втрачає
мо час, який за нас опла
чує народ.

Та чи не ви. москвичі, 
сказав промовець, ввели в 
оману всю’ Росію орендою, 
кооперативами та іншим? 
Чи не ви пропонуєте По- 
літбюро і уряду ідеї, не по
радившись з народом? Я 
думаю; що товариш Афана
сьев образив більшість де
путатів. Не треба забувати, 
що Москва — Це не весь 
народ. Я сумніваюсь, заявив 
депутат, що .московські ро
бітники підтримують това
ришів Афанасьева, Попова 

та інших. Пропозицію ство
рити на З'їзді . опозиційну 
фракцію промовець назвав 
безумством. Треба нагоду
вати народ, створити 'еконо
міку, а не вносити розкол у 
рішення З’їзду і відривати 
його від насущних проблем.

Якщо, ми будемо говори
ти тут гостро, ми, можли
во, наблизимось до істини, 
заявив з трибуни депутат 
Толпежников В. Ф. Обра
зяться лише ті, хто в собі 
не впевнений.

Ми, продовжував промо
вець, учора дуже несерйоз
но вислухали заяву депута-

(Закінчення на 2 crop.).

Постанова З’їзду народних депутатів 
Союзу Радянських Соціалістичних Республік

Про пропозиції, заяви і скарги 
громадян, що надходять на адресу 

З’їзду народних депутатів СРСР
З’їзд народних депутатів 

СРСР постановляє:
1. Доручити президії 1

секретаріатові З'їзду на
родних депутатів СРСР 
оперативно розглядати 1 
враховувати пропозиції
громадян, що надходять на 
адресу 'З'їзду, при підго
товці відповідних матеріа
ле і рішень.

2. Направляти прохання

і скарги громадян особис
того характеру, що надхо
дять на адресу З'їзду, на 
розгляд відповідних дер
жавних і громадських ор
ганів в установленому за
коном .порядку. Про захо
ди, вжиті щодо вирішення 
питань,' порушених у звер
неннях громадян. повідом
ляти заявникам ї в Прези
дію Верховної Ради СРСР.

За що 
голосуємо...
Наш спеціальний кореспондент Любомира Сухонос 

передає з Москви

На території Кремля свіжа 
зелень молодих дерев, аку
ратні красиві газони. На по
золочених куполах старовин
них храмів відблиски майже 
по-літньому теплого сонця. 
Милуватися б красою приро
ди, майстерністю рук. Та де
путати поспішають. У них на
пружені робочі дні. І справді, 
хто уважно слідкує за робо
тою З’їзду, не може не по
мітити величезної відпові
дальності, яку відчувають по
сланці народу з різних куточ
ків нашої Батьківщини.

Другий день роботи не від
значався спадом напруги, 
енергії. Обговорювалися пи
тання, пов’язанні з формуван
ням Верховної Ради країни. 
Телекамери, встановлені в за
лі засідань, передавали атмо
сферу роботи. Кілька разів 
об’єктив вихоплював наших 
депутатів. Отже, жителі обла
сті бачили — їх посланці пра
цюють. І есе ж хотілося знати 
більше: ЯКІ 8 них думки з тих 
чи інших питань, яку пропози
цію з альтернативних підтри
мують і чому.

Активна дискусія велася 
при обговоренні питання про 
те, чи депутат Верховної Ра
ди СРСР обов'язково мусить 
бути звільнений 8ІД основної 
роботи. Одні стверджували: 
так, обов'язково, інші казали: 
як правило. Цікаво було діз
натися про особисту позицію 
наших депутатів щодо цього, 
а також і стосовно квоти до 
Ради Союзу: чи обов’язкове 
в ній представництво регіонів 
за таким же принципом, як і 
в Раді Національностей.

Ось що сказав Роман Ми
колайович Федорів:

— Сприймаю те, що відбу
вається на засіданнях З’їзду, 
позитивно. Це зовсім не схо
же на проведення сесій Вер
ховної Ради, в яких я брав 
участь. Дуже демократично 
все відбувається, навіть деко
ли забагато вільностей. Але, 
може, це й добре, може, й 
правильно.

Велику активність проявля
ють молоді люди: виходять 
до трибуни, висловлюють за
уваження, пропозиції, поспі
шають, хочуть бути почутими, 
вірять, що до них прислуха
ються.

З приводу запитаного від
повім так: я особисто за
звільнення депутатів Верхов
ної Ради від основної роботи 
з формулюванням «як прави
ло». Чому? Бо якщо зовсім 
відлучити їх від основного ро
ду діяльності і повністю від
пустити в парламент, де га
рантія того, що вони не 
обюрократяться? Забудуть ви
борців, їх накази, своїх колег
— народних депутатів. З ін
шого боку, і я це розумію, 
добре було б, щоб у Верхов
ній Рад: працювали постійно 
професійні політики. Думаю, 
ми до цього дійдемо.

Щодо обрання Ради Союзу
— я за квоту від регіонів. 
Це справедливо. Треба розу
міти правильно: ми не захи
щаємо своїх вузькомісцевих 
інтересів, однак, якби не кво
та, представники деяких ;нших 
регіонів захопили би значну 
кількість місць.

І щодо голосування. В п’ят
ницю ввечері, одержавши бю
летені, ми все-таки викресли
ли багатьох кандидатів нав- 

мання. Тут і відчувається, що 
багато чому вчимося.

Хотів би ще сказати, що 
депутати від нашої області 
принаймні, я, Братунь і Вакар
чук, підтримали винесену на 
голосування пропозицію про 
припинення дії Указу про мі
тинги хоча б на період З'їзду. 
Шкодуємо, що більша части
на народних депутатів не під
тримала цієї пропозиції. Лю
ди схочуть поспілкуватися, об
говорити ті чи інші питання. 
Активність людей навколо 
роботи З’їзду лише вітати 
треба. От, наприклад, коли ми 
обирали президента. Чому б, 
скажімо, у Львові не зібрати 
людей на мітинг у підтримку 
Михайла Сергійовича. Адже 
його платформа — наша плат
форма. Його думки і плани 
— наші. У пам’яті львів’ян 
ще свіжий його приїзд у на
ше місто. Чому б про це не 
говорити на повний голос з 
нашими виборцями? Звичайно, 
в рамках культури спілкуван
ня, порядності, поваги один 
до одного.

Ростислав Андрійович Бра
тунь приєднався до думки про 
квоту до свого колеги: він 
також «за». Розповідає, що 
був на засіданні Московсько
го клубу депутатів — там 
широко обговорювалося це 
питання. Можна погоджувати
ся чи не погоджуватися з 
якоюсь кандидатурою, але 
без квоти, може статися, по
збавимо республіку, край, 
область представництва у 
Верховній Раді. Щодо уль
тимативної пропозиції депу
тата з Литви, то я проти 
крайніх заходів. Але на З’їз
ді, як бачимо, ще багато го
стрих, невирішених питань і 
треба працювати, щоб роз- 
в’язати їх.

Генеральний директор ви
робничого об’єднання «Кон
вейєр» Валентин Михайлович 
Вологжин просить передати 
через «Вільну Україну» вітан
ня львів'янам, зок'реМа, кон
ає йє робу дів никам. Я з колек
тивом, не відірвався, говорить 
він. Користуючись повнова
женнями, докладу всіх зу
силь, щоб наше підприємство 
працювало успішно, щоб з 
максимальною силою роз
кривалися можливості ново
го господарювання, нових 
економічних рішень. Звичай
но, питання про те, як і на 
скільки залишати основну ро
боту, — гостре. Але, думаю, 
перші два роки доцільно по
єднувати роботу на підприєм
стві і роботу у Верховній Ра
ді. Адже спочатку треба 
створити основу — я про еко
номіку веду мову, а вже по
тім легше буде управляти, 
створювати моделі нового. 
Якщо ми зараз вилучимо з 
промисловості, з економіки 
тих, хто сьогодні твердо сто
їть на позиціях перебудови, 
хто зламав і продовжує ла
мати старе, ми не дуже бага
то виграємо, а людей цих 
втратимо. Я за роботу у Вер
ховній Раді в поєднанні з 
роботою на основному місці.

Третій день роботи 
був присвячений результат^, 
виборів. За підсумками годб* 
сування до Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР обрані Ів&н 
Олександрович Вакарчук і 
Валентин Михайлович Волог
жин. г ..

Великому сину України
Великим поетом і худож

ником, революціонером-демо- 
кратом, пристрасним побор
ником «сім’ї вольної, нової» 
увійшов в історію вітчизня
ної літератури і культури 
Тарас Григорович Шевченко. 
Життєвий і громадянський 
подвиг художника слова і 
сьогодні є надихаючим при
кладом любові до Батьківщи
ни. Ось чому так широко 
відзначає країна, прогресивне 
людство 175-річчя з дня на
родження славного сина ук
раїнського народу. Знаменній 
даті був присвячений урочис
тий вечір, який відбувся 26 
травня в Москві, у Колонно
му залі Будинку спілок.

У президії — товариші 
Шеварднадзе Е-. А., Щерби- 
цький В. В., Бірюкова О. П., 
Разумовський Г. П,, Тализін 
М В. Тут же члени Політ- 
бюро ЦК Компартії України 
Ю. Н. . Єльченко, Є. В. Кача- 
ловськии. В. А. Масол. В. О. 
Сологуб, Б. С. Шевченко, за
ступник Голови Ради Мініст

рів УРСР М. А. Орлик, чле
ни делегації України, пред
ставники партійних, радян
ських і громадських організа
цій, діячі літератури і мисте
цтва братніх республік, зару
біжні гості.

Ми пишаємось, що, будучи 
глибоко національним пое
том, відданим сином свого 
народу, великий Кобзар від
разу ж став і поетом загаль- 
норосійськнм, як за розмахом 
свого таланту, так і за широ
тою революційного погляду 
на життя багатонаціональної 
країни, сказав, відкриваючи 
вечір, перший секретар прав
ління Спілки письменників 
СРСР В. В. Карпов. «Кобзар» 
звучав так само набатно. як і 
«Колокол» Герцена, пробу
джуючи країну до революцій
них змін. Будучи далеко від 
рідної України, відлучений 
самодержавною рукою від 
нормального творйого життя, 
«без права писати і малюва
ти», у надзвичайно жорстоких 
умовах царської неволі Шев
ченко створив шедеври, які 

ставлять його в один ряд з 
найгеніальнішими синами
людства.

Не тільки праведний гнів 
до гнобителів, а й . непозбут- 
на любов до людини живили 
його музу. Гуманізм поета 
робить його особливо близь
ким нашому часові. Ідеали 
співця свободи, соціальної і 
національної справедливості, 
його заклик до народів жити 
в мирі і дружбі актуальні в 
усі часи. Відзначаючи 175-річ
чя з дня народження гені
ального поета, ми відчуває
мо. ми бачимо, як могутньо 
працює слово Шевченка на 
нашу сьогоднішню справу, на 
наше майбутнє.

Слово про Шевченка виго
лосив секретар ЦК Компар
тії України Ю. Н. Єльченко.

175-річчя з дня народжен
ня свого національного генія, 
чия творча спадщина по пра
ву є надбанням світової ци
вілізації; сказав, він, народ 
України відзначає разом з 
усіма, кому дорогі немерк

нучі художні цінності, ідеали 
праці, свободи, інтернаціо
нальної єдності. Особливо 
хвилює жива причетність до 
свята братнього російського 
народу, який більш як пів
тора століття тому благород
ним вчинком кращих своїх 
синів відкрив шлях грома
дянській і творчій долі Кобза
ря, визволив з кріпосного 
рабства його бунтарську му
зу. З берегів Дніпра ми при
несли в своїх серцях найглиб
шу вдячність організаторам і 
учасникам цієї зустрічі, яка 
займає гідне місце в торжест
вах ювілейного шевченків
ського року.

Лише сорок сім років від
вела доля поетові. Двадцять 
п’ять з них він був кріпаком 
і десять — провів у тюрмах 
і на засланні. Син знедолено
го селянина-кріпака, пройшов
ши через неволю і прини
ження, вистраждав право на 
правду про те, що бачив і 
почував, чим жив. Гаряче 
бажання сказати про гірку 

долю мільйонів поневолених 
стало його громадянським, 
синівським обов язком перед 
народом. Але поезія Шевчен
ка не була сумною музою 
приниженого і стражденного. 
Вона увібрала у себе і ви
плеснула на гнобителів мо
гутній вогонь народного гні
ву. Вона закликала стати на 
«ворога-супостата» і розірва
ти ланцюги рабства. Вона бу
ла сильна вірою в нове жит
тя, у вільну людину.

Шевченко невичерпний, як 
невичерпне саме народне жит
тя, що живило його слово. 
Справді великий поет і ху
дожник, він став творцем но
вої культури і літератури 
українського народу. Рево- 
люиіонер-демократ разом з 
передовими людьми Росії під
нявся до вершин суспільно- 
політичної думки свого часу.

Оцінюючи з висоти минулих 
десятиліть усе. шо звершив 
великий поет, можна сказати, 
шо він з величезною муж
ністю і гідністю виконав свій 

громадянський обов’язок пе
ред сучасниками. Найцінніше 
доля дала йому тільки після 
смерті — безсмертну славу і 
всесвітнє визнання. Шевченко 
продовжує жити.

Про неминуще значення 
творчості великого сина Ук
раїни, поета-революціонера, 
полум'яного співця волі і бра
терства народів говорили 
перші секретарі правлінь Спі
лок письменників: Білорусії 
—- Н. С. Гілевич, Казахстану 
— О. О, Сулейменов, поети 
М. О. Дудін, Р. Г. Гамзатов, 
Д. М. Кугультінов, Л. І. Оша- 
нін, Б. І. Олійник, китайський 
письменник і перекладач Ге 
Баоцюань, професор з Японії 
Такаюкі Мураі.

Вечір завершився концертом 
майстрів мистецтв Москви і 
України.

(РАТАУ).
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І НАРОДНИХ 
ЕПУТАТІВ СРСР

(Закінчення. 
Поч. на 1 стор.|.

та Ландсбергіса В. В. з ли
товської делегації, що відо
бражала саму суть того, як 
треба обирати. Ми неспро
можні були . правильно 
сприйняти і оцінити її. Бу
демо ..Ж. неквапливі, нам ні
куди поспішати,".

Промовець вніс пропози
цію:, депутатів.’ які зчиня
юсь галас під час виступу 
їх колег, слід виводити із 
зДдуї'

Я — за консолідацію, за
явив депутат. V- Адамович 
О, М. На його думку, най
вища влада в країні повин
ні належати З’їздові народ
них.., депутатів. „ Тому неми
нуче, црстає питання про 
механізм контролю за всі
ма “іншими джерелами_ вла
ди. в тому числі і про на
родний контроль-над пар
тійним" апаратом, над орга
нізацією економіки. Щоб 
поставити під народний кон
троль усі форми і джерела 
влади в країні, треба забез
печити сильну! незалежну 
позицію Голови ■ Верховної 
Ради- СРСР Г-його кабіне
ту»—-У цьому зв'язку про
мовець поставив проблему 
захисту від надмірного зо
середження влади в одних 
руї<ах, вніс з цього приво
ду конкретні -пропозиції.

Значне місце- у виступі 
було приділено стану сіль
ського господарства. Про
мовець також вніс пропози
цію про скорочення депу
татського строку до трьох 
років. Оцінююча атмосферу 
З їзДУ, він" уЖив термін 
< агресивність слухняно
сті» поставивши запитання, 
чи туди спрямована енергія 
значної частини корпусу 
З'їзду?

Депутат Головін С. П. 
повідомив, що напередодні 
при затвердженні списну 
для таємного голосування 
до Ради Союзу на раді 
представників до нього було 
внесено прізвище Ю. Че
моданова — депутата від 
ВЛКСМ. Однак в остаточ
ному списку замість нього 
з'явилось інше прізвище. 
Промовець попросив З’їзд 
розібратися в цій справі.

Депутат Мєпіалкін Є. М. 
рбзпінив виступ Афанасьева 
1 Попова як їх невдоволе
ність „своїм становищем на 
З'їзді? Вони виявились у 
меншості, 1 це їх не може 
задовольнити.

Промовець висловив дум
ку. шо спочатку треба ор
ганізувати робочі органи І

почати методично працюва
ти.

Промовець підкреслив, 
що він стурбований ситуа
цією, яка склалась у кра
їні, не менше від інших. 
Але ті. хто критикує її, не 
дали конструктивних про
позицій. Невже, прозвучало 
запитання, ми повинні ве
сти себе, як пірати, які за
хопили державний корабель 
і повинні зруйнувати його 
з усіма надбудовами. Депу
тат закликав зберігати єд
ність 1 консолідацію.

Категоричну незгоду з 
точкою зору Ю. М. Афана
сьева і Г. X. Попова висло
вив представник Азербай
джану депутат Мамедов 
В. Г. Він вважає, що З'їзд 
досить демократично про
сувається вперед, хоча де
які відводять його в бік, 
намагаючись процедурни
ми деталями відсунути об
говорення основних питань. 
Попереду треба буде обго
ворити головну ДОПОВІДЬ, 
створити різні робочі орга
ни, де й повинна вестись 
практична депутатська ді
яльність.

Торкнувшись проблеми 
мітингів, депутат підкре
слив, що вони багато чого 
навчили бакинців. Він роз
повів про те, що тепер об
говорення наболілих про
блем перенесено в трудові, 
навчальні та інші колекти
ви.

Депутат Карасьов В. І. 
висловив ряд зауважень, 
пов'язаних з першими дво
ма днями роботи З’їзду. Він 
нагадав про деякі пропози
ції депутатів, зокрема, про 
поправки до Конституції 
СРСР, про зміни статусу 
Верховної Ради СРСР 1 на
родних депутатів СРСР. Ви
словив жаль, що ці акти за
конодавчої ініціативи, від
хилені більшістю, не були 
реалізовані.

Депутат відзначив. що 
грамотні 1 розумні політи
ки — життєва потреба в 
процесі перебудови, у зв’я
зку з цим прокоментував 
результати виборів по Ук
раїнській РСР. у якій, за 
словами депутата, не було 
обрано на З’їзд жодного 
вченого в галузі держави і 
права. Депутат висловив 
критичні зауваження на ад
ресу президії З’їзду, яка 
часом порушує регламент, 
навів приклади.

До конструктивної робо
ти закликала колег депутат 
Момотова Т. В. Вона висло
вила свою цілковиту незго
ду з Ю. Афанасьєвим, який

назвав більшість депутатів, 
що беруть участь у роботі 
З’їзду, сталінсько - бреж- 
нєвським апаратом. Ми, 
підкреслила вона, вислов
люємо не думку апарату, а 
власну позицію, яка відріз
няється від позиції Афана
сьева і Попова.

Промовець відзначила, 
що уважно ознайомилася з 
позицією московської деле
гації. Щось у ній прийнят
не, а щось — ні. І це ціл-. 
ком закономірно. Але ди
вує. сказала промовець, що 
чиниться такий тиск на де
путатів. Виходить, якщо ви 
не згодні повністю з проти
лежною позицією 1 не під
тримуєте її. значить є пред
ставником застійних часів.

Потім Ю. А. Осип'ян до
повів З’їздові про підсумки 
виборів до Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР.

З питань процедури вису
нення кандидатур 1 виборів 
до Верховної Ради СРСР 
виступили депутати Ворот
ников В. І.. Головін С. П., 
Савостюк О. М., Погосян 
Г. А., Старовойтова Г. В. 
та Інші.

На З’їзді розгорнулась 
дискусія про представни
цтво у Верховній Раді 
СРСР ИКАО Азербайджан
ської РСР. деякі зміни 
представництва РРФСР у 
Верховній Раді СРСР, про 
випадок з кандидатурою де
путата Чемоданова Ю. М. 
З цих питань виступили де
путати Посибєвв Г. А., Ша
ронов А. В., Собчак А. О., 
Оборін А. В., Зубанов В. О., 
Мартіросян В. А., Ібрагі- 
мов М. А.. Аоутюнян Е. Т„ 
Везіров А. X., Арутюнян 
С. Г., Сазонов М. С.

З’їзд узяв до відома за
яву депутата Чемоданова 
Ю. М. про те, що він не 
наполягає на висуненні 
своєї кандидатури до Вер
ховної Ради в нинішньому 
ропі.

Більшістю голосів З’їзд 
анулював підсумки виборів 
до Ради Національності від 
Азербайджанської РСР в 
частині, що стосується 
ИКАО. Президії З’їзду 1 
делегації від Азербайджан
ської РСР, включаючи де
путатів від НКАО, доруче
но проробити питання і 
внести пропозиції.

З’їзд затвердив протокол 
лічильної комісії про ре
зультати виборів до Ради 
Союзу Верховної Ради 
СРСР. До палати обрано 
271 чоловіка.

<ТАРС).
Під час голосування в Георгіївському залі Великого Крем 

лівського палацу.

Секретаріат З’їзду народних депутатів СРСР
Апостол Веніамін Гаври

лович — головний режисер 
Кишинівського ' російського 
драматичного театру імені 
Чехова', Молдавська РСР.

.Бочаров Михайло Олек
сандрович — директор Бу- 
товсвкого Комбінату буді
вельних матеріалів, м. Мос
ква.

Варе Велло Йосипович — 
провідний науковий співро
бітник. Інституту історії 
Академії наук Естонської 
РСР?" - —

Єралієв Жолдасбай — 
директор радгоспу імені 30- 
річчя Жовтня, Чимкентська 
область. Казахська РСР.

Ігрунов Микола Стефано
вич — другий секретар ЦК 
Компартії Білорусії.

Капто Олександр Семено
вич — завідуючий Ідеоло
гічним відділом ЦК КПРС, 
м. Москва.

Крилева Зоя Петрівна — 
головний редактор журналу 
«Работница», м. Москва.

Кудараускас Сігітас По-

зович — завідуючий кафед
рою Каунаського політех
нічного інституту, Литов
ська РСР.

Мамедов Сулейман Фар
хад огли — перший секре
тар Кіровабадського міськ
кому Компартії Азербай
джану.

Медведев Сергій Олек
сандрович — директор Кир
гизького гірничо-металургій
ного комбінату.

Назаров Талбак — мі-

ністр народної освіти Тад
жицької РСР.

Назарян Спартіон Єгойо- 
вич — голова агрофірми- 
колгоспу «Маралік», Вір
менська РСР.

Оразмурадова Оразгуль 
Мухіївна — лікар-педіатр 
Серахської районної цент
ральної лікарні, Туркмен
ська РСР.

Пірцхалаіпівілі Зураб Ге
оргійович — токар Тбілісь
кого електровагоноремонт-

ного заводу,. Грузинська 
РСР.

Плоти ієкс Андріс Адамо
вич — професор Латвійсько
го державного університе
ту. імені П. Стучки.

Усманов Рустамжон Ка
закевич — учитель росій
ської мови і літератури 
школи № 20 Імені Фурка- 
та, Узбецька РСР.

Щербак Юрій Микола
йович — письменник, секре
тар правління Спілки пись
менників України.

НА ТРИБУНУ ПЛЕНУМУ ОБКОМУ ПАРТІЇ

В єдиній ланці
На більшості підприємств, 

організацій та установ обла
сті ведеться певна робота по 
дальшому розвитку аграрних 
цехів. Торік організовано ше 
31 підсобне господарство, а 
загальна їх чисельність стано
вить 458 одиниць. За ними 
закріплено чимало сільського
сподарських угідь, в тому чи
слі землі, худоби, свиней та 
птиці, різноманітної техніки. 
Лише минулого року на роз
виток підсобних господарств 
використано 857.4 тисячі кар
бованців капіталовкладень, 
утричі більше, ніж в поперед
ньому році.

Віддача сільських підсобних 
господарств теж чимала. Та
кий показовий факт. Торік 
ними реалізовано 2,9 тисячі 
тонн м'яса, або в середньому 
по 9,3 кілограма на одного 
працюючого в цих підприєм
ствах, організаціях і устано
вах, а всієї продукції — на 
31,4 карбованця, що набагато 
більше, ніж два роки тому.

Водночас слід визнати: ро
бота по організації підсобних 
господарств, рівень виробни
цтва і реалізації продукції ще 
недостатній. Майже иа кожно
му другому промисловому 
підприємстві підсобні сільські 
господарства не організовані. 
Відсутні агроцехи на таких 
великих промислових підпри
ємствах, як виробничі об'єд
нання «Іскра» (П. А. Пристав- 
ськнй), РЕМА (О. Г. Тищен
ко), «Прогрес» (С. С. Пав- 
личко), «Маяк» (Н, М. Бора- 
чек), «Алмазінст.румент» (3. О. 
Скоропад), завод фрезерних 
верстатів (В. В. Разумовсь- 
кин) та інших.

Послабили увагу до роз
витку підсобних господарств 
підприємства безпосереднього 
підпорядкування облагропро- 
му. Бродівський бурякопункт, 
Городоцьке ремонтно - тпаи- 
спортие підприємство. Дрого
бицький, Радехівський та 
Стпийський лісгоспзаги. Не- 
стеровський консервний за
вод, Кам'янсько - Бузька пе
ресувна механізована колона 
№ 3, Жидачівське «Агропром- 
енерго» торік не виробили 
жодного кілограма м'яса. Пе
редбачені планом обсяги ви
робництва і реалізації про
дукції не виконуються. Лише 
на 23.1 процента аграрними 
цехами виконано план по реа
лізації картоплі, на 80,6 —
овочів, 82,8 процента — мо
лока. Недобрано більш як 
мільйон карбованців до плану 
по обсягу реалізації продук
ції.

Невиправдано значне змен
шення реалізації м’яса допу
щено на заводах: /Кидачівсь- 
кому целюлозно • картонно
му, Львівському ізоляторно
му. Чайковинькому кормових 
антибіотиків та інших.

Причина такого стану *- 
низька врожайність сільсько
господарських культур та по
рівняно низький * рівень про
дуктивності тваринництва, 
внаслідок чого обсяги вироб
ництва продукції та її реалі
зації зростають надто повіль
но. Мннулоріч зібрано вкрай 
низькі врожаї зернових, кар
топлі. Лише по 3,6—5.7 цент
нера з гектара одержано зер
нових у допоміжних господар
ствах «Бориславнафтогазу» та 
Борис.тавської центральної ба
зи виробничого обслуговуван
ня. а на Бориславському за
воді продтоварів (І. А. Наза- 
ревич), за яким закріплено 
гектар ріллі і шість гектарів 
саду, земля занедбана, вро
жаю взагалі не збирають.

Не кращий стан і у тварин
ництві. Надій молока від ко
рови становив 2961 кілограм, 
середньодобовий приріст ве
ликої рогатої худоби на від
годівлі був на 19 грамів мен
шим, ніж у 1987 році.

Низькі прирости ваги худо
би у допоміжних господарст
вах Буського консервного за
воду, Глинянського ремонтно, 
транспортного підприємства, 
Радехівського заводу продто
варів, Ходорівського цукрово
го заводу. А у Бродівському 
міжгосподарському лісгоспі 
(10. М. Мартиш) одержано 
лише по 82 грами середньодо
бового приросту великої ро
гатої худоби. По 150—200 
грамів середньодобового при
росту свиней одержано в го
сподарствах Буської ПМК-2, 
Ходорівського та Радехівсько
го цукрових заводів.

Великим недоліком в орга
нізації підсобних сільських го
сподарств є відсутність у них 
репоодукторних свиноферм. Не 
відпрацьована чітка договірна 
система між підсобними гос
подарствами і колгоспами та 
радгоспами. Це призводить до 
попущення ритму роботи до
поміжних господарств, незадо-

вільиого завантаження пра
цівників і неповного викори
стання приміщень. Через не
забезпеченість свинопоголі
в'ям у свиновідгодівельному 
комплексі «Гряда» в минуло
му році з чотирьох тисяч на
явних худобо-місиь 1834 пу
стувало. План одержання при
росту тут виконано лише на 
64.5 процента, недобрано 1,7 
тисячі центнерів свинини. Най
більше недодали поголів’я го
сподарства Городоиького, Ка- 
м'янсько - Бузького, Бродів- 
ського і Радехівського райо
нів.

Низька продуктивність і по 
інших видах продукції. Менш 
ніж по кілограму меду на 
бджолородину реалізовано у 
Бродівському та Дрогобицько
му лісгоспах, а в Жидачівсь- 
кому сортонасінницькому го
сподарстві (15 бджолородин) 
та Самбірському заводі 
ШЕМБ (ЗО бджолородин) то
варного меду не отримано 
зовсім.

У більшості підсобних гос
подарств висока собівартість 
продукції, рівень її значно 
вищий, ніж у колгоспах і рад
госпах. Наприклад, у свино
відгодівельному пункті Захід
ного управління геологороз
відувальної експедиції Мінгео- 
логії СРСР, в господарствах 
об’єднання «Полярон», Жида- 
чівського целюлозно - кар
тонного заводу собівартість 
приросту великої рогатої ху
доби становить 327—386 кар
бованців, об’єднань «Мікро- 
прилад» та імені 50-річчя 
Жовтня — 422—453 карбо
ванці. свинини v господарстві 
виробничого об'єднання «Ко
лос» — 437 карбованців. Ви
сока також собівартість рос
линницької продукції. Внаслі
док цього витрати на вироб
ництво і реалізацію продукції 
не покриваються надходжен
ням коштів і майже вся поо- 
дукшя, крім молока, вироблє- 
на для власних потреб праців
ників промислових підпри
ємств та установ, збиткова. 
Повільно здійснюється коопе
рація з колгоспами і радгос
пами на основі економічної 
взяємовигідної домовленості.

Потребує істотного ПОЛІП’ 
шення організація збору і ви
користання харчових відходів, 
плани по яких систематично 
не виконуються. Порушує свої 
договірні зобов'язання і 
Львівська контора по вико
ристанню непланових кормів 
(В. В. Гулійчук).

Практично в повному обся
зі забезпечується харчовими 
відходами лише відгодівельне 
господарство брюховииького 
санаторію «Львів». У радго
спах «Львівський» та імені В. 
СтеїЬаника Пустомитівського 
району денна потужність 
кормоцехів по переробці хар
чових відходів — 50 тонн,
Фактично торік надійшло 9— 
12, а на цей рік договір між 
конторою і радгоспами по ви
користанню непланових кор
мів взагалі не укладено. В 
найгіршому становищі знахо
диться свиновідгодівельний 
комплекс «Гряда». Питома 
вага харчових відходів у ра
ціоні становить лише 33 про
центи при потребі 60. Торік, 
при договорі на сім тисяч 
тонн, конторою доставлено 
3673 тонни. Подібний стан і 
з початку нинішнього року. У 
той же час можливості по 
збору хаочових відходів, осо
бливо від населення, викори
стовуються ие ПОВНІСТЮ. Ор
ганізаціями житлоуправління 
міста Львова збір харчових 
відходів організовано у 60 
процентах жилих будинків.

Забезпеченість тарою для 
збору харчових відходів ста
новить лише 40 процентів до 
потреби. Ще нижче забезпе
ченість тарою для групового 
збору відходів.

У позпорялжеині контори 
по. використанню непланових 
кормів є лише 11 вантажних 
автомобілів, з них вісім під
лягає списанню. Міністерство 
житлово - комунального гос
подарства республіки за ос
танні вісім років ВНД'-'ИЛО 
тільки три автомашини. Бази 
контори знаходяться в ава
рійних приміщеннях, відсутні 
умови для ремонту автома
шин. Не вистачає запасних 
частин, пального.

Не повністю використову
ються можливості по збору 
харчових відходів иа підпри
ємствах громадського харчу
вання. у значній частині шкіл 
і дитячих дошкільних закла
дів. Не забезпечило виконан
ня плану збору харчових від
ходів жодне з 14 підприємств 
і організацій Львова, в яких 
на балансі власний житловий 
фонд. Серед них —- виробни
чі об’єднання «Львівхімсіль- 
госпмаш», «Автонавантажу

вач», «Конвейєр», «Електрон», 
автобусний завод та інші. В 
той же час від цих підпри
ємств надходять клопотання 
про виділення концкормів з 
держресурсів для власних аг
рарних цехів.

Не організовано збирання 
харчових відходів майже у 
всіх кооперативних багатопо
верхових будинках. На сміт
ник викидають харчові відхо
ди ряд середніх шкіл Радян
ського та Шевченківського 
районів Львова. У березні 
цього року не збирались хар
чові відходи у школах і до
шкільних закладах Залізнич
ного району. Не в кращому 
стані організація збору від
ходів у підрозділах облспо- 
жнвспілки та у відділах ро
бітничого постачання.

Розрахунки підтверджують 
можливість збору харчових 
відходів в цілому по області 
в межах 45—52 тисячі тонн. 
Це дало б можливість вже у 
1990 році збільшити виробни
цтво м’яса до 15 кілограмів 
на одного працівника. З цією 
метою доцільно виконкому 
Львівської міської Ради на
родних депутатів розглянути 
можливість розмішений на 
промислових підприємствах 
замовлень на виготовлення 
для міськжитлокомунуправ- 
ління 20 тисяч металевих або 
пластмасових бачків місткі
стю 10—20 літрів. Управлін
ню житлово - комунального 
господарства і Львівському 
міськвиконкому належить ви
рішити питання про зміцнен
ня матеріально - технічної ба
зи контори по використанню 
непланових кормів, особливо 
забезпечення вантажним ав
тотранспортом. Слід також 
упорядкувати систему збору 
харчових відходів у населен
ня, в загальнодоступних 
їдальнях, блоках харчування 
шкіл, лікарнях, дошкільних 
закладах, на підприємствах 
харчової промисловості та 
торгівлі, маючи на увазі пов
не охоплення і кільцевий за
бір. Настав час впорядкува
ти оплату прані водіїв спец- 
автомашин і вантажників, від
працювати систему матеріаль
ного стимулювання працівни
ків житлово - експлуатацій
них дільниць, сприяти ство
ренню кгстових коопепативів 
по їх збору, залучивши до 
них пенсіонерів за місцем 
проживання.

На закінчення хочу пору
шити ще одне питання. Як ві
домо, надаючи важливого 
значения забезпеченню вико
нання Продовольчої програ
ми. якісному поліпшенню по
стачання населення області, 
обком партії, облвиконком 
схвалили ініціативу трудових 
колективів Львова і області 
про будівництво в 1989— 
1990 роках на пайових заса
дах за рахунок кооперування 
коштів промислових підпри
ємств, транспортних і буді
вельних організацій, птахофа
брик та птахорадгосгіїв. пташ
ників та інших об’єктів, які 
пов’язані з розширенням пта
хофабрик, і прийняли з цього 
питання відповідне рішення. 
Залучено всього більш як 230 
підприємств. Програмою
«Птиця»- передбачається дати 
приріст у 1991 році 12 тисяч 
тонн пташиного м’яса.

Реально до виконаяня про
грами приступили трести 
«Яворівхімбуд», «Роздолхім- 
буд», домобудівний комбінат, 
«Львівагробуд». Однак слід 
відзначити, що більшість про
мислових підприємств зриває 
виконання рішень облвиконко
му. На цей рік Головльвів- 
промбуду включено в план ви
конання робіт по будівництву 
пташників на п’ять мільйонів 
карбованців, а коштів по па
йовій участі підприємствами 
передано лише 800 тисяч. Ні
чого поки шо не зроблено в 
Дрогобичі, Бориславі, Стрию. 
Не передано кошти автобус
ним заводом (О. М. Маслак), 
виробничими об'єднаннями 
«Полярон» (О. М. Чаус), «Кі
нескоп» (М. М. Вашенюк), 
імені 50-річчя Жовтня (М. С. 
Вороненко). «Львівхімсіль- 
госпмаш» (Р. М. Завербний).

Таке безвідповідальне став
лення керівників провідних 
промислових підприємств до 
виконання рішення обкому 
партії і облвиконкому нега
тивно відбивається на потре
бах трудящих області, ство
ренні продовольчого достат
ку.

Пам'ятаймо: усі ці питання 
надзвичанйо важливі, вони у 
єдиній лайці збільшення ре
сурсів продукції для населен
ия області.

О. ПИЛИПЧУК, 
Заступник голови виконкому 
обпоєної Ради народних де
путатів.

і

У КОМІСІЇ ПОЛІТБЮРО ЦК КПРС

Форсувати відбудовні роботи
Величезний за " масштаба ми 

будівельний майданчик явля
ють— сьогодні —північні райо
ни Вірменії,-., де < зусиллями 
всіх братніх республік краї
ни відбудоиуєТ6Єя і знову 
створюється ■еоігіЗльний та 
економічний потенціал, зруй
нований грудневим земле
трусом.

ythix цієї роботи багато в 
ЧОМУ АДДеіКИТЬ-Ш ТОГО, ЯК 
забезпечені будови. необхід
ними- будматеріалами. І не 
випадково, шо-чергова опера
тивна нарада комісії Полит
бюро UK КПРС, яку провів 
25—£6 травня заступник Го
лови Ради АЦйІСтрір СРСР 
Б.; Л. Толстих,., обговорювала 
хід відбудови міст, селиш 
міського типу і районних 
центрів у прямій залежності

від того, наскільки чітко і 
вчасно реалізується постано
ва ЦК КПРС і Ради Мініст
рів СРСР про першочергові 
заходи щодо розвитку в 1989 
—1990 роках виробничої ба
зи будівельної індустрії і 
промисловості будівельних 
матеріалів для ліквідації нас
лідків землетрусу у Вірмен
ській РСР.

Відзначалось, шо в резуль
таті заходів, вжитих комісією 
Політбюро ЦК КПРС, опе
ративними штабами, Радами 
Міністрів союзних республік, 
міністерствами і відомствами, 
які беруть участь у ліквіда
ції наслідків землетрусу у 
Вірменії, стан справ з будів
ництвом і відбудовою житла, 
шкіл, дитячих садків дещо 
поліпшився. Найактивніше

включилися в роботу буді
вельні організації Українсь
кої РСР, Узбецької РСР, 
Мінпівнічзахідбуду СРСР,
Мінсередмашу СРСР, Мін- 
нафтогазбуду СРСР.

Разом з тим істотних змін 
у ході будівництва і відбудо
ви зазначених об'єктів не від
булося. Досі повністю не за
вершено створення виробни
чих баз, не на всіх об єктах, 
введення яких передбачено 
постановами ЦК КПРС і Ра
ди Міністрів СРСР у 1989 
році, розпочато роботи. Не 
поліпшився стан справ з ви
дачею проектно-кошторисної 
документації.

Особливо погані справи з 
відбудовними роботами у 
містах, селищах міського ти
пу і райцентрах. Усе ще іс

нують перебої в матеріально- 
технічному постачанні. По
вільно розв’язуються питання 
будівництва житла і поліп
шення побуту будівельників. 
Вкрай неіадовільно ведуться 
роботи по збільшенню випус
ку нерудних матеріалів і роз
ширенню кар єрів. Зазнача
лось, зокрема, шо Мінбуд- 
ш.іяхмаш СРСР зірвав вико
нання завдань, встановлених 
ЦК КПРС і Радою Міністрів 
СРСР, по поставці устатку
вання і машин для виробниц
тва місцевих нерудних мате
ріалів та будівельного каме
ню.

Було звернуто увагу керів
ників Держбуду республіки, 
виробничого об'єднання «Вірм- 
промбудматеріали», Мінбуд- 
матеріалів РРФСР, які все

ще не вжили належних захо
дів щодо нарощування ви
робництва нерудних матеріа
лів, каменю і тим самим по
ставили під загрозу зриву 
будівельними організаціями 
планових завдань 1989 року.

Фактично не поліпшується 
стан справ з розвантаженням 
вагонів і збільшенням про
пускної здатності залізнично
го транспорту, на що комісія 
звернула ссДіозну увагу ке
рівництва Міністерства шля
хів СРСР.

Комісія Політбюро ЦК 
КПРС виробила ряд кон
кретних рекомендацій, спря
мованих на докорінне поліп
шення ходу будівельних і 
відбудовних робіт у зоні сти
хійного лиха.

(ТАРС).

У КРАЇНАХ СОЦІАЛІЗМУ

БОЛГАРІЯ: КРОК ДО ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
Тзк можна назвати те, 

що відбулося в ході сесії 
Народних зборів Болгарії, 
яка відбулася в середині 
травня.

Лише два дні тривали за
сідання болгарського парла
менту. Але ця щвидкоплин- 
ність не зменшує значення 
прийнятих ним рішень. У 
країні вважають, що вони 
мають відіграти важливу 
роль у розгорнутій перебу
дові болгарського суспіль
ства. У даному разі йдеться 
про істотне оновлення пра
вової системи республіки. 
Парламентарії розглянули і 
схвалили сім законодавчих

актів, кожен з яких по-своє
му зачіпає права і свободи 
громадян НРБ.

Прийнято доповнення 1 
зміни до існуючого законо
давства про болгарське гро
мадянство. про закордонні 
паспорти, про амністію для 
осіб, які відмовилися з різ
них причин повернутись на 
батьківщину з-за рубежу, і 
про внесення відповідних 
змін до кримінального ко
дексу країни, про власність, 
про стягнення державних 
зборів 1 платежів. Затверд
жено також ряд указів Дер
жавної ради НРБ. у тому 
числі про переведення еко-

номіки на фірмову організа
цію виробництва.

Серія радикальних зако
нодавчих рішень, які по-но
вому регулюють питання на
ціонального громадянства і 
виїзду з країни, справляє 
велике враження. Так. від
нині болгарське законодав
ство допускає подвійне гро
мадянство. Досі воно виклю
чалось, в результаті чого з 
багатьма труднощами етика 
лись, наприклад, люди, які 
одружувалися з громадяна
ми інших держав, а також 
їхні діти. Закон передбачає, 
однак, можливість позбав
лення болгарського грома

дянства у .випадку, коли 
хтось, перебуваючи за рубе
жем, вчинить злочин проти 
Болгарії, завдаЕши шкоди 
її інтересам та безпеці.

Значно змінюється підхід 
до видачі закордонних пас
портів. У новому вигляді 
закон гарантує справедливе 
вирішення прохань громадян 
про видачу цього документа.

Відходить у минуле тяж
ке поняття «неповерненець». 
Більше не підлягатимуть по
каранню в судовому поряд
ку особи, які виїхали на 
законних підставах за рубіж 
і залишились там після за
кінчення певного строку.

Своєрідним «спільним 
знаменником» змін, що за
проваджуються, можна вва 
жати формулювання закону 
про закордонні паспорти, 
який проголошує право нож
ного громадянина НРБ «за
лишати країну, повертатися 
В неї. перебувати тимчаю-. 
во або постійно в іншій дер
жаві з болгарським закор
донним паспортом або з до
кументом. що його замінює». 
Інакше кажучи, відзначив \ 
газеті «Земеделско знгме» 
спеціаліст у галузі права 
професор Георгій Стефано. , 
у законодавство вводиться 
новий принцип: свобода 
людських контактів і свобо 
да для індивіда обирати 
місце, де він житиме.

Слід зробити застережен
ня, що обмеження на не 

право залишаються — і 
цілком зрозумілі. Адже 
йдеться про право для кож
ного. Тому там (і тільки 
там), де зачіпається право 
всі?, обмеження допустимі. 
Це стосується захисту наці
ональної безпеки, громадсь
кого порядку, охорони на
родного здоров я 1 моралі, 
а також прав 1 свобод ін
ших громадян.

Значення змін велике, 
причому, як відзначає бол
гарська преса, воно не об
межується просто резширен 
ням демократичних прав 
громадян, йдеться аж ніяк 
не тільки про полегшення 
можливості виїхати з краї
ни і вільно в неї поверну
тись, взяти шлюб з інозем
цем і т. п. Здійснюване в 
республіці розширення са

моуправління низових госпо
дарських ланок, переведен
ня економіки на фірмову 
організацію передбачають 
можливість активного вихо
ду болгарських підприємств 
і фірм на зовнішній ринок, 
встановлення різноманітних 
зв'язків із зарубіжними 
партнерами, інтенсивні нау
кові і культурні обміни. Ни
нішні зміни в законодавстві 
забезпечують правову базу 
для цих процесів.

1 ще одне, Як підкреслю
валось у виступах на сесії 
багатьох депутатів, зміни в 
законодавстві спрямовані на 
приведення його у відповід
ність з міжнародним правам, 
з міжнародними стандарта
ми і дуже поширеною прак
тикою в цій галузі. Вони 
співзвучні новому політич

ному мисленню, яке проби
ває собі дорогу на світовій 
арені, відображають праг
нення Болгарії внести 
вклад у створення всеосяж
ної системи міжнародної без
пеки. в якій гуманітарне 
співробітництво між держа
вами стэеиться в один ряд 
із взаємодією у військовій, 
економічній і політичній 
сферах.

Отже, рішення прийняті, 
попереду велика ро
бота. Але факт залишаєть
ся фактом: з волі народних 
депутатів Болгарія зробила 
великий крок по шляху до 
створення соціалістичної 
правової держави.

Олександр СТЕПДНЕНКО. 
Кор. ТАРС.

Софія.



СЬОГОДНІ — ДЕНЬ ПРИКОРДОННИКА

Відмінними успі
хами в бойовій і 
політичній підготов
ці зустрічають свої 
свято воїни-прикор- 
донники Н-ськоі за
стави, які охороня
ють Західний кор
дон СРСР.

На фото: політ- 
працівник підпол
ковник Ю. В. Зиря- 
нов у прикордонни
ків користується 
особливою повагою 
і авторитетом.

Фото В. Песлвка.
(Фотохроніка РАТАУ).

Виховання красою

НАРОДНА ОСВІТА

Де б не перебувала люди
на, чого б не торкалася: по
садила квітку — скалічила 
деревце, ввічливо відповіла — 
байдуже відмахнулася, подя
кувала — брутально вилаяла
ся, обдарувала увагою — зне
важила байдужістю, — вона 
завжди залишає після себе 
слід на землі і в душах тих. 
з ким спілкується. А щоб не 
соромно було за цей слід ні 
перед собою, ні перед людьми, 
ні перед природою, потрібно 
з дитячих років прищеплюва
ти естетичні смаки як необхід
ну умову людського буття, що 
стає межею, яку ніколи не 
дозволить собі переступити 
особистість, що вміє бачити, 
відчувати, шанувати красиве. 
Звичка стане контролером по
ведінки.

Скільки надій і сподівань 
пов'язано зі школою! Вчити 
бачити красиве, впливати ним 
на свідомість учня можна на 
кожному уроці під час вив
чення будь-якого предмета, але 
найблагодатніше розвивають 
художні смаки, уподобання 
уроки образотворчого мисте
цтва, музики і співів. Діти 
люблять ці уроки, і педагоги 
повинні вчасно підтримати й 
розвинути цей інтерес,

...Урок музики і співів у 
п’ятому класі Львівської се
редньої школи № 53 поово- 
дить учитель - методист Є. П. 
Веньчак. Євгенія Павлівна 
відходить до фортепіано, на

тискає клавішу — звучить му
зичне вітання. В класі робо
ча тиша. Вчителька просить 
учнів сісти у співочу поста
ву. Починається робота над 
закріпленням теми «Народна 
пісня». Грають на сопілках 
«їхав козак за Дунай», співа
ють у два .голоси «Над річ- 
кою-бережком». Коли викону
ють соло иа сопілці або спі
вають. клас зачаровано слу
хає. Юні рецензенти вислов
люють думки щодо виконан
ня. Потім прослуховують му
зику — гопак у виконанні 
симфонічного оркестру, урив
ки мелодій пісень, визнача
ють назви творів, автора, пов
торюють матеріал з теорії му
зики.’ слухають і аналізують 
симфонічну казку «Петрик і 
вовк» С. Прокоф’єва.

Охочих відповідати багато. 
Активні учні — задоволена 
вчителька. Прокоментовано

відповіді. Виставлено оцінки. 
Підбито підсумок уроку. А 
пісня продовжує звучати в па
м'яті, лягає на серце ніжною 
мелодією і щирим словом. 
Понесе її додому мамі-татові, 
сестричці - братикові кожен 
школярик і збереже в душі на 
все життя...

Учителька проводить велику 
позакласну роботу, якою 
охоплено близько трьохсот уч
нів, — очолює хор хлопчиків, 
ансамблі політичної пісні, со
пілкарів.

Євгенія Павлівна чверть ві
ку працює на освітянській ни

ві. але таке враження, що ро
ки її майже не змінили. Зга
дую її руки, культуру мовлен
ня, поставу голосу, форму 
звертання до школярів, роботу 
класу на уроці і думаю: як 
хороше бути вчителем!

Після відвідання таких уро
ків на душі стає світло й ра
дісно. Але ми повинні прагну
ти, щоб і на уроках з інших 
предметів дітям прищеплюва
ли високі естетичні смаки, ви
ховували учнів красою. При
гадую урок біології вчительки 
О. В. Щербак у п'ятому класі 
Львівської середньої школи 
№ 54. Вивчалась внутрішня 

будова стебла, його функції. 
У тому зв'язку вчителька зна
йшла можливість поговорити 
про Фільм «Не стріляйте в бі- 
бих лебедів», який перегля
нули учні по телевізору. Шко
лярі запропонували навіть 
кілька варіантів нової назви 
фільму, висловили думки, як 
бачити красу природи і бере
гти її. На уроиі пролунав 
уривок з оповідання про те. 
як «лікувати» ліс. А вдома 
кожен п'ятикласник напише 
твір-мініатюру про те, як сам 
охороняє природу.

Вчитель фізики Львівської 
середньої щколи № 46 П. П. 
Гоян теж любить мистецтво і 
прищеплює любов до нього ді
тям.

Він бачить в учневі непов
торну індивідуальність і вва
жає, що саме гуманітарні 
знання дають можливість по
долати технократне й вузько

професійне мислення, вихову
ють духовно багату особу, яка 
орієнтована на загальнолюдсь
кі цінності.

Завідуюча кабінетом біоло
гії обласного інституту вдо
сконалення кваліфікації вчи
телів Н. І. Новикова запроси
ла мене иа урок біології в се
редню школу X’ 52. Тема уро
ку — «Генетика статі».

— Хочу розпочати словами 
М. О. Некрасова...

Клас затих. Десятикласники 
звикли до таких уроків, слу
хають з інтересом і задово
ленням. А вчителька декламує 

вірші великого російського по
ета — співця жіночої долі і 
жіночої краси.

— Щоб глибше зрозуміти і 
пояснити красу жінки, про яку 
йдеться у цій поезії, або кра
су чоловіка, потрібно зверну
тися до генетики статі, — мо
вить учителька. — Генетика — 
наука про закони спадково
сті...

Спілкуючись у такий спосіб 
з вихованцями, педагог іде 
шляхом наукової організації 
праці, формує інтерес, в ос
нові якого процес пізнання, 
робить крок до всебічного роз
витку особистості, прищеплює 

любов до краси.
В. О, Сухомлинський вва

жав, що найважливіші інстру
менти впливу на духовний 
світ учня — слово, вчителя, 
краса навколишнього світу й 
мистецтва. Ці- поради кожний 
педагог реалізує по-своєму.

Учителька російської мови і 
літератури середньої школи 
№ 22 А. Р. Зайлер, напри
клад, шоб оволодіти увагою 
п'ятикласників, вдається до 
прийому зацікавлення словом 
і пафосом любові до предме
та. Вона оголошує новий роз
діл чи нову тему таким то
ном. що навіть у дорослого 
з’являється бажання послуха
ти. У школі часто організову
ються цікаві вечори, зустрічі 
з письменниками. Цього на
вчального року вихованці ма
ли змогу поспілкуватися з по
етом М. Петренком. На свято 
рідної мови, яке організували 

філологи Г. П. Секунда, С. В. 
Романюк, учитель музики й 
історії Я. 3. Гсродиловськии, 
завітали поети В. Колодій, Б. 
Стельмах. Присутнім було ду
же приємно, що Богдан Ми
хайлович — колишній випуск
ник цієї школи. Директор 
школи М. Н. Фаст сприяє то
му, щоб вихованці якомога 
частіше перебували під впли
вом мистецтва. Це ж можна 
сказати і про директора се
редньої школи № 46 М. М, 
Барну. Коли йде підготовка 
до позакласного заходу, Ма
рія Михайлівна завжди пора
дить. який краще підібрати 
матеріал для сценарію, внесе 
відповідні корективи і обо
в’язково — поки йдуть репе
тиції — знаходиться в залі. 
Допомагає відшліфовувати 
той чи інший номер програми. 
Разом з фахівцем Інституту 
мистецтвознавства, фольклору 
та етнографії АН УРСР Я. Д. 
Грендиш підготували • із стар
шокласниками фрагменти об
жинок, гуцульського весілля, 
бойківських танців.

Протягом трьох днів відбу
валося це своєрідне свято. Ці
кавою була й програма учнів 
молодших класів, які з чарів
ної «торбинки» висипали на 
сиену казочки, таночки, оригі
нальні дотепи. А сцена палах
котіла кольорами літа — чу
дові декорації підготувала 
вчителька образотворчого ми
стецтва А. І. Азаренко, справ

жній майстер своєї справи.
У цій школі працює гурток 

юних екологів. Керує ним ко
лишня випускниця школи Т. В. 
Чорна, працівник обласної ту
ристської станції. Допомагає 
їй вчитель географії Р. І. Ро
манчук.

...Йде театралізована виста
ва. Події відбуваються на ім- 
поовізованій галявині, де зіб
ралися мешканці. лісу (учні 
восьмого класу). Прислухає
мось до розмови «Звірят», 
«птахів», і стане зрозуміло, 
що людині ще багато треба 
вчитися, шоб збагнути, як же 
зберегти природу.

Виховання красою — важ
ливий засіб становлення пов
ноцінної особистості.

Л. АДАМЕНКО. 
Відмінник народної освіти 
УРСР.

■имимм ЛЮДИНА І ЗАКОН йішіміимиї

СТОСУЄТЬСЯ
кожного

9 Дії окремих громадян або груп не повинні 
обертатися ущемленням прав і законних інтересів 
переважної більшості населення Львова.

На столі — важка папка. 
Розкриваю. Перед очима ба
гато віддрукованих, написа
них виробленим і явно дитя
чим почерком листів. Різні 
вони — часом гнівні, надмір
но емоційні. За кожним з 
них — або конфлікт, або не
щастя, або житейська не
влаштованість, або побажан
ня. Але всі вони об'єднані 
сподіванням на прокурорське 
втручання, уважний розгляд, 
словом, на допомогу.

Піклування про людину, за
безпечення рівності всіх пе
ред законом, рішуче припи
нення дій, які ущемлюють 
право громадян, уважне став
лення до розгляду пропози
цій, заяв і скарг трудящих є 
громадянським і професій
ним обов’язком працівників 
прокуратури. На ие й спря
мовані накази і вказівки Ге
нерального прокурора СРСР, 
якими керуються органи про
куратури Львова при здійс
ненні нагляду за виконанням 
підприємствами і організація
ми Указу Президії Верховної 
Ради СРСР від 12.04.1968 р. 
(в редакції 1980 р.) «Про по
рядок розгляду пропозицій, 
заяв і скарг громадян».

Практично щоденно грома
дяни звертаються в органи 
прокуратури з потребами, за
питами, стикаючись із черст
вістю і неуважністю деяких 
службових осіб органів управ
ління і сфери народного гос
подарства. Ще багато скарг і 
заяв зв'язано з розглядом 
матеріалів про скоєні злочи
ни, розслідуванням справ. Чи
мало надходить листів, авто
ри яких повідомляють про 
конкретні порушення закон
ності з боку громадян і служ
бових осіб, подають допомо
гу в розкритті злочинів, ви
явленні винних, викривають 
факти безгосподарності, кра
діжок, порушень державної і 
трудової дисципліни, прояв
ляють нетерпимість до пи
яцтва, дармоїдства та інших 
негативних явиш. їх листи 
використовуються в роботі по 
зміцненню законності і право
порядку, посиленню проку
рорського нагляду, поліпшен
ню діяльності правоохорон
них органів у боротьбі з пра
вопорушеннями. І ми вдячні 
львів'янам, які проявляють 
зростаючу громадську актив
ність у боротьбі за моральне 
оздоровлення суспільства.

У минулому році в органи 
прокуратури Львова на
дійшло 4114 заяв і скарг, з 
яких вирішено 2868, інші 
направлені за належністю у 
відповідні відомства і. устано
ви. Слід зазначити: в органи 
прокуратури надходить вели
ка кількість звертань з пи
тань, що не входять в нашу 
компетенцію, які стосуються 
виробничих і господарських 
справ, а також трудових і 
житлових спорів і які, згід
но із законом, підлягають 
розглядові комісіями по тру
дових спорах, профспілковими 
комітетами, вищестоящими 
організаціями або в судах. 
Багато хто звертається безпо
середньо до прокуратури, об
минаючи вищестоящі органі

зації по відношенню тієї, на 
дії якої вони скаржаться.

Прокурори не тільки вирі
шують конкретні скарги, вжи
вають заходів для усунення 
допущених порушень закону, 
відновлення порушених прав 
і законних інтересів грома
дян, а й систематично аналі
зують цю роботу, що дозво
ляє виявляти найбільш поши
рені порушення законності. 
Приміром, у зв’язку з надхо
дженням великої кількості 
скарг на дії органів держав
ної автомобільної інспекції, а 
також працівників дізнання і 
слідства при розслідуванні 
справ про дорожньо-транс
портні пригоди, прокуратура 
міста вивчила причини такого 
становища, перевірила закон
ність притягнення громадян до 
адміністративної відповідаль
ності і внесла подання на
чальнику УВС Львівського 
міськвиконкому для вжиття 
заходів щодо усунення вияв
лених порушень законності. 
Хочу відзначити, що керівни
цтво управління одразу від
гукнулось на прокурорське 
реагування, вживши конкрет
них заходів для виконання 
вимог закону.

У минулому і цьому роках 
проведено 70 перевірок (на 
підприємствах і в організа
ціях міста) виконання законо
давства, яке регулює поря
док розгляду пропозицій, за
яв і скарг громадян. Мета їх 
полягала в тому, щоб кож
ний громадянин знайшов у 
кінцевому рахунку захист від 
беззаконня і свавілля, щоб 
його ущемлені права і закон
ні інтереси були відновлені. 
Тому насамперед звертаємо 
увагу на те, чи здійснюють 
прийом громадян особисто ке
рівники та інші відповідальні 
службові особи, чи встанов
лені і дотримуються години 
прийому, чи вирішуються скар
ги і заяви відповідно до ком
петенції органу або службової 
особи, чи дотримуються стро
ки розгляду заяв і скарг, за
конність їх розв’язання. Як 
показує практика, де-не-де 
допускають серйозні відхи
лення (в об’єднанні перукар
ських послуг, на фабриці інд
пошиття і ремонту трикотаж
них виробів, у відділі соціаль
ного забезпечення Залізнич
ного району, в інспекції 
Держстраху Ленінського ра
йону, у виробничо-реставра
ційному комбінаті похоронно
го обслуговування та ін.)_ У 
зв'язку з цим прокурори внес
ли керівникам двадцять по
дань і дали п’ять розпоря
джень про негайне усунення 
порушень законності, внесли 
13 протестів на незаконні пра
вові акти, оголосили п’ятдесят 
попереджень службовим осо
бам про недопустимість пору
шень закону. За нашими ма
теріалами 87 службових осіб 
притягнуті до дисциплінарної 
відповідальності за недотри
мання порядку розгляду про
позицій, заяв і скарг грома
дян.

Великого значення надаємо 
поліпшенню організації осо
бистого прийому громадян в 
органах прокуратури міста. 
У 1988—1939 ровах прийнято 

понад три тисячі відвідува
чів. Прийом проводимо про
тягом всього робочого часу, у 
вечірні години і по суботах. 
Двічі на тиждень приймають 
особисто прокурори. Проте 
ми не обмежуємося цією ро
ботою тільки у службових ка
бінетах, а все частіше ідемо 
до людей у трудові колекти
ви, за місцем їх проживання. 
При цьому не тільки переслі
дуємо мету виявити порушен
ня законності, допомогти 
громадянам відновити поруше
ні права без затрати часу, а 
й частіше зустрічатися з 
людьми.

Сказане зовсім не означає, 
що у роботі з листами та ін
шими звертаннями громадян 
у нас все гаразд. Зустріча
ються прояви неуважного і 
поверхового ставлення, неви
правданої тяганини, формаль
ного підходу до запитів і 
потреб людей, не всі праців
ники виробили здатність спів
переживання, подання ефек
тивної допомоги людині у 
складній ситуації. Проте цю 
справу не пускаємо на само- 
плив, не миримося із зазначе
ними та іншим явищами, вчи
мо працівників прокуратури, 
даємо принципову оцінку 
фактам бездушності і форма
лізму.

Останнім часом до, так би 
мовити, традиційних причин 
звертань громадян із скарга
ми та заявами додалося ще 
одне: багато львів’ян вислов
люють занепокоєння і обурен
ня з приводу порушень гро
мадського порядку, роботи 
транспорту, та й взагалі пев
ної дестабілізації обстановки 
у місті, пов’язаних з незакон
ним проведенням мітингів, 
походів та інших масових за
ходів. Це саме той випадок, 
коли активність окремих гро
мадян або груп обертається 
ущемленням прав і законних 
інтересів переважної більшос
ті населення Львова. Городя
ни вимагають забезпечити 
нормальний ритм життя, по
класти край таким явищам, 
справедливо дорікають орга
нам влади, у тому числі й 
нам, за терпиме ставлення до 
злісних порушників Указу 
Президії Верховної Ради 
СРСР від 28 липня 1988 ро
ку «Про порядок організації 
і проведення зборів, мітингів, 
вуличних походів та демон
страцій».

У зв'язку з цим хотів би 
нагадати про опубліковані 
раніше звернення прокурату
ри міста з цього приводу. 
Ті ж, хто не прислухається 
до наших закликів підтриму
вати належний порядок, до
тримуватись дисципліни й 
організованості, відчують на 
собі всю силу обмежувальних 
санкцій закону.

На нинішньому етапі як 
ніколи потрібна консолідація 
всіх снл суспільства, висо
копродуктивна праця, дальше 
впорядкування відносин між 
людьми. І це позитивно позна
читься також на послідовно
му усуненні причин і умов, 
які породжують скарги і зая
ви громадян.

С. КРИКЛИВЕЦЬ. 
Прокурор міста Львова, 
старший радник юстиції. 
[«Львовская правда», 27 
травня).

Кооператив «Ательє»
ПРИЙМАЄ ВІД НАСЕЛЕННЯ 

МІСТА ЗАМОВЛЕННЯ 
НА ПРИБИРАННЯ ЖИТЛОВИХ 

ПРИМІЩЕНЬ У ЗРУЧНИЙ 
ДЛЯ КЛІЄНТА ЧАС

Одночасно кооператив за
прошує на роботу домогоспо. 
дарок, студентів, а також усіх, 
хто бажає у вільний від ос
новної роботи час допомага
ти у прибиранні квартир.

Кооператив надає послуги в 
переплетенні книг, ксероко

пій документів і рукописів, 
комплектує у збірники окремі 
публікації з журналів тощо.

Кооператив ремонтує елек
тропобутові прилади, ремон
тує, реставрує, фарбує, лакує, 
настроює фортепіано, ровлі 
всіх марок і систем.

За довідками звертатися на 
адресу: м. Львів, вул. Черні
гівська, 34.

Телефон — 75-14-43. 
Правління кооперативу.

t КВАРТИРУ- СВОЇМИ РУКАМИ
Житлова проблема, безумов

но, найбільш гостра в Ленін* 
граді. Досі 40 процентів ле
нінградців живуть у комуналь
них квартирах, черга на окре
ме житло розтягнута на деся
тиріччя. У той же час на бу
довах відчувається гостра не
стача робочих рук. І от у 
червні минулого року горо
дянам запропонували замість 
пасивного очікування розпоча
ти будівництво квартир влас
ними руками. Такий експери
мент проведено управлінням 
капітального ремонту.

За його умовами ленінград
ці, які мешкають у комуналь
них квартирах, мають десять 
років прописки у місті і 
стоять у житловій черзі, на 
чотири з половиною роки мо
жуть стати будівельниками і 
ремонтниками, щоб одержати 
пізніше окреме житло. Тим,; 
хто не має будівельної про- 
фесії, надано можливість про
йти дво-трймісячні курси у 
спеціальному навчальному’ 
комбінаті.

На сьогодні експериментом 
зацікавились поки шо тільки 
вісімсот чоловік. Це зрозуміло 
— покинути на кілька років 
свою роботу і фактично втра
тити кваліфікацію наважиться . 
далеко не кожен, навіть через 
житло. З іншого боку, в. ко
мунальних квартирах меш
кають зараз головним чином 
пенсіонери. їм, незважаючи на' 
всі пільги, залишається тіль
ки очікувати... І все-таки вис
новок про недоцільність подіб
ного експерименту був би не
правомірним. Адже поряд з 
будівництвом житла госпспо- 
собом, розвитком руху МЖК 
та іншими резервами вік теж. 
сприяє більш швидкому роз
в'язанню житлової проблеми.

О. ЛОКШИНА.Ревізор — порушник
На початку цього місяця я 

і член обласної комісії обл- 
профради по транспорту за
гального користування І. А. 
Ханас за дорученням Львів- 
ськсго міського комітету на
родного контролю проводили 
чергову перез:р:<у руху марш
рутних автобусів. Коли ми 
зупинили рейсовий автобус, 
який їхав зі Львова в напрям
ку Самбора, з нього вийшов 
не водій, а ревізор територі
ально-виробничого об'єднання 
пасажирського автотранспорт 
ту М. І. Фриштак.

Не знайшовши потрібним 
відрекомендуватись переві
ряючим, не звернувши уваги 
на наші посвідчення, він зро
бив грубу спробу вирвати в 
мене жезл Міністерства авто
транспорту УРСР, що дає пра
во зупиняти автомашини і 
контролювати дотримання
правил. Це йому не вдалося. 
Погрожуючи нам, він вскочив 
до автобуса і поїхав, так і 
не давши нам перевірити 
документи водія, правиль
ність видачі квитків пасажи
рам.

Як же міг так повестися з 
громадськими контролерами, 
народними дозорцями праців
ник, який сам за службовим 
обов’язком має ревізувати всі 
ділянки руху автотранспорту?

Я. СТАДНИЦЬКИЙ.
Позаштатний інспектор
Львівського міського комі
тету неродного контролю.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ: ПРОГРАМА НА ТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК
29 травня
І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 

ПРОГРАМА ЦТ

6 30 — «120 хвилин».
8.35 — «З глибини душі».
9 20 — Футбольний огляд.
9.50 — На З’їзді народних 

депутатів СРСР
10 00 — «Очевидне — ней

мовірне».
11,со — .Державний кор

дон». Худ. телефільм. Фільм 
8 «На даленому прикордонні». 
1 і 2 серії.

13.15 — Прем’єра мульт
фільмів: «Ростуть ріжки у ко
зенятка». «Павук і соние*. 
• Чудасія». «І побачила Умай 
сон». «Руда кішна».

14.00 — Концерт А. Гаври-
лояа (Фортеп ано).

14.35 — всесоюзний теат
ральний фестиваль «Айтматов 
і театр*.

15.30 — На З’їзді народних 
депутатів СРСР.

15.45 — Прем’єра док. Філь
мів телестудій країни. «Храни
тель». «Орнаменти Усексьної 
долини».

16.25 — С. Рахманинов Кон
церт К? З для Фортепіано з ор
кестром ре мінор.

17.15 «Дитяча голина». З 
уроком Французької мови.

18 15 — «Музей на Делегат- 
сьч’й».

18 35 — «Сонячний про
мінь» Мультфільм.

1845 — Сьогодні у світі.
19 00 — Виступає Фольклор

на група з м. Сантьяго-де-Ку- 
ба

19.25 — Мультфільми для 
ДОПОСПИХ.

19.40 — Театр А. Чехова. 
«Дядя Ваня» Фільм вистава Ле- 
нінграоського академічного 
Великого драматичного театру 
імомі м. ”опьиого

21 00 — Програма «Час». 
22.00 — Продовження Філь

му - рмста?и «Дядя Ваня».
23.20 — Сьогодні v світі
23.35 -*■ «Тео Адам запро

шує» Музична передача
0 55 _ Фільм «Кольє Шар- 

ЛО’«И-» 1 є.
2 0^ — Новини.
2.10 — Зустріч з народним 

артистом СРС₽ О. Баталозим.
3.15 — Кімоконцерт «Жар

тома і всерйоз».

УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

16.30 — Новини.
16.40 — Музична вистава 

«Хоровод казок».

17.25 — Грають троїсті му- 
зики.

17.30 — «Народовладдя*. Ра
ди і зідомства.

18.00 — Мультфільм (Л).
18.15 — Для шиолярів. Сту

дія «Юнкор» (Л).
19.00 — «Актуальна камера».
19.30 — «Понеділок — день 

важний». Проблеми екології, 
озеленення та благоустрою (Л).

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

20 45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — Програма «Час». 
22.00 — «Усе про нІно».
23.10 — «Вечірній вісник».
23 40 — Кубок Дружби со

ціалістичних країн із спідвею 
(Я).

II ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 
ПРОГРАМА ЦТ

8.00 — Гімнастика.
8.20 — «Студія представ

ляє..* «Грані пізнання». Про 
історію міста Чернігова.

9 00 — Італійська мова.
9.30 — Співає Алла Кудлай.
9.55 — На З’їзді народних 

депутатів СРСР. У перервах 
роботи З’їзду будуть поназані 
кіно- і телефільми, іниці пере
дачі.

20.00 тг Вечірня казка.
20.15 — Теніс. Відкритий

чемпіонат Франції.
21.00 — Програма «Час*.
22 00 — Екран документаль

ного Фільму Прем’єра док. те
лефільму «Я. звичайно, повер
нусь ..»

23.00 — «Ранноеа пошта»
(повтор).

23 — Новини.
23.40 — Велогонка Дружби 

країн Балтійського моря.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Виконком Радянської район

ної Ради народних депутатів 
м. Львова повідомляв, шо 2 
червня 1989 року, о 16 голині 
в актовому залі Радянського 
райкому Компартії України і 
виконкому районної Ради 
(вул. Нушкіна 85. 2-й поверх) 
скликається дев’ята сееія ра
йонної Ради народних депута
тів двадцятого скликання

На сесію запрошуються на
родні депутати СРСР, депута
ти Верховної Ради УРСР та 
Львівських обласної і міської 
Рад народних депутатів.

ВІВТОРОК
ЗО травня
І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 

ПРОГРАМА ЦТ
6.30 — «120 хвилин».

— ми.
9.20 — Театр А. Чехова.

«Дядя Ваня». Фільм - вистава 
Ленінградського академічного 
Великого драматичного театру 
імені М. Гооького.

12.00 — На З’їзді народних 
депутатів СРСР.

12.10 — «Че було... було...»
12.30 — «Дитяча гопима». З 

уроком французької мови.
15.30 —- На З’їзді народних 

депутатів СРСР.
15.40 — й. Брамс. Концерт 

для скрипки з оркестром ре 
мажор.

16.25 — Прем’єра мульт
фільму «Чоко».

16.45 — «Сільські гопизон- 
ти». Прем’єра док. телефільмів 
«Повернути землі господаря*. 
«Східний Сибір». Кіножурнал.

17.30 — «Здрастуй. музи
ко’»

18.15 — «Золота антилопа». 
Мультфільм.

18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — «Рух без небезпе

ки».
19.30 — Співає С. П’ятнично.
19.45 — «Позиція». Перебу

дова і інтелігенція. Ведучий Г. 
Боровик.

21.00 — Програма «Час».
22.00 — «Балет... Балет...»
23.00 — Сьогодні у світі.
23.15 — «Актуальний об’єк

тив». Прем’єра док. телефіль
му «Чия на‘' а земля?»

23.35 — Фільм «Кольє Шар- 
лотти», 2 с.

0 40 — Новини.
0.45 — Спортивна програма.
1.15 — «Анна Герман — до

ля і пісні».
2.15 — «Ваш вихід, арти

сте’» А. Акопян.
УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

9.00 — Новини.
9.15 — Де уваги шкіл! Ви

пускний ензамен з унра»нсьно» 
та російської літератур,

9.35 — Є. Шварц «Кришта
левий чеаевичок». Музична ви
става для дітей

11.15 — Телефільм «Шкріб 
лячи».

11.35 — «Доброго вам зло- 
ров’я!» Профілактика дорож
ньо • транспортного травма
тизму.

12 05 — Новини.
16.30 — Новини.
16.40 — Для дітей. «Весел

ка».

17.05 — «Заради істини». ДІ- g 
алог атеїстів і віруючих.

18.00 — Для дітей. «Сонячне і 
коло» (Л).

18.45 — Реклама (Л).
18.50 — Інформаційна про

грама «Екран дня» (Л).
19.00 — «Актуальна камера».
19.30 — «Помірнуємо спіль

но». На запитання телегляда
чів відповідає начальник об
ласного управління архітекту
ри і будівництва І. М. Олій
ник (Л).

20,15 — Сатирична програма 
«Стоп кадр» (Л).

20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — Програма «Час».
22.00 — Фільм «Провал опе

рації «Велика Ведмедиця».
23.30 — «Вечірній вісник».
24.00 — інформаційна про

грама «Енран дня» (Л).

II ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 
ПРОГРАМА ЦТ

8.00 — Гімнастик*.
8.15 — «Наука і техніка». 

Кіножурнал.
8.25 — Французька мова. 1 

рік навчання.
8.55 — «Тайгові наспіви».
9.25 — Французька мова. 2 

рік навчання.
9.55 — На З’їзді народних 

депутатів СРСР. У перервах 
роботи З’їзду будуть показані 
ніно- і телефільми, інші пере
дачі.

20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Бокс. Чемпіонат Єв

ропи.
21.00 — Програма «Час».
22.00 — «Ілюзіон». Худ. 

фільм «Земля».
23.45 — Новини.
23.55 — Велогонка Дружби 

країн Балтійського моря.
0.1$ т- Бокс. Чемпіонат Єв

ропи.

СЕРЕДА

ЗІ травня
І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 

ПРОГРАМА ЦТ

6.30 — «120 хвилин».
8.35 — «Здрастуй, музико!»
9.20 — Мультфільми.
9.55 — На З’їзді народних 

депутатів СРСР.
10.05 — «Позиція».
11.20 — « Кіноланорама».
12.50 — «Навколо світу». Аль

манах.
13.55 — Концерт ансамблю 

російських народних інстру
ментів «Орнамент».

14.25 — «Роби з нами, ро
би, як ми, роби краще за 
нас».

15.30 — Новини.
15.40 — «Музична скарбни

ця». «М. Гліниа. Романси». 
Фільм-концерт.

16.50 — «Дитяча година». З 
уроком англійської мови.

17.50 — «Намалювати поча
ток». Мультфільм.

18.00 — Прогрес. Інформа
ція. Реклама.

18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Футбол. Відбіриовий 

матч чемпіонату світу з Фут
болу. Збірна СРСР — збірна 
Ісландії. У перерві — Міжна
родний фестиваль вуличних 
театрів «Караван миру».

21.00 — Програма «Час».
22.00 — До 90-річчя з дня 

народження Леоніда Леонова. 
«Час максимальної щирості».

23.00 — Сьогодні у сріті.

23.1 S — Грав камерний ан
самбль Вірменії під керуван
ням Р. Агараняна.

24.00 — Фільм «Кольс Шар- 
лотти», 3 с.

1.05 — Новини.
1.10 — Доброчинний кон

церт в Ленінакані.

УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

16.30 — Новини.
16.40 — Для дітей. «Сім нот».
17.15 — Науково - популяр

ний фільм «В горах Уралу».
17.30 — Суспільно-політична 

програма «Усім миром».
18.00 — Для дітей. Співає 

вокально-інструментальний ан
самбль «Мастерок».

16.30 — Документальний 
фільм «Троянський кінь» (Л).

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

19.00 — «Актуальна камера».
19.30 — Оперативний пост

«АК».
19.40 — 3 концертів XVII

Всесоюзного фестивалю мис
тецтв «Київська весна».

20.45 — «На добраніч, діти!». 
21.00 — Програма «Час».
22.00 — Продовження нон- 

церту XVII Всесоюзного фес
тивалю мистецтв «Київська 
весна».

23.10 — «Вечірній вісник».
23.40 — Інформаційна про

грама «Екран дня» (Л).

II ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 
ПРОГРАМА ЦТ

8.00 — Гімнастика.
8.15 — «Головна бібліотека 

країни», Науково - популярний 
фільм.

5.35 — Німецька мова. 1 
рік навчання.

9.05 — «Ведмежа Бутхуз». 
Мультфільм.

9.25 — Німецька мова. 2 рік 
навчання.

9.55 — На З’їзді народних 
депутатів СРСР. У перервах 
роботи З’їзду будуть показані 
кіно- і телефільми, інші пере
дачі.

20.00 — Вечірня казка.
20.15 т- Док. фільм.
20 25 — Поезія. У. Уїтмен. 
21.00 — Поограма «Час».
22 00 — Фільми студій со

юзних республік. «Порожня 
квартира». Худ. телефільм. 
Прем’єра.

23.10 — Новини.
23.20 — Бокс. Чемпіонат

Європи.
0.05 — Велогонка Дружби 

країн Балтійського моря.

ЧЕТВЕР

І червня
І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 

ПРОГРАМА ЦТ

6.30 — «120 хвилин».
8.35 — «Острів помилок».

Мультфільм.
9.00 — Грає лауреат Всеро

сійського конкурсу В. Круг
лов (домра).

9.25 — «Вольниця». Док. те
лефільм.

9.50 — На сесії Верховної 
Ради СРСР.

10.00 — Футбол. Відбіриовий 
матч чемпіонату світу з Фут
болу. Збірна СРСР — збірна 
Ісландії.

11.40 — «Дитяча година». З 
уроком англійської мови.

12.40 — Концерт народного 
артиста РРФСР В. Крайнева і 
Литовського камерного оркест
ру під керуванням С. Сондец- 
кіса.

15.30 — Новини.
15.40 — «Запрошення До по

дорожі».
16.10 — До Міжнародного 

дня захисту дітей. Док. філь
ми.

17.30 — «...До шістнадцяти і 
стаоші».

18.15 —г «ТелеЄКО», Журнал.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 «Майстер і Кламсі». 

Мультфільм.
19.30 — Фільми за участю 

А. Миронова. «Призначення».
21.00 — Програма «Час».
21.40 — «На Остоженці в 

Непевних палатах».
22.40 — Сьогодні у світі.
22.55 — «Джазова панора

ма».
23.55 — «Ті. що зійшли з 

небес». Хуя. фільм.
1.10 — Новини.
1.15 — «По музеях і виста

вочних залах». Живопис ім
пресіоністів з Ваи’їнгтбнської 
національної галереї.

1.45 — «Народний артист 
СРСР М. Жаров».

2.50 — «Це було... було...»

УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

9.00 — Новини.
9.20 — «Темп». Телерадіо- 

переклин з проблем науково- 
технічного ппогресу.

10.20 — Для дітей. Канал 
•Д».

11.50 — Міжнародний теле
міст Київ —Бірмінгем.

13.05 — Новини.
16.30 — Новини.
16.40 — Для дітей. «Весел

ка». '
17.10 — Республіканська фі

зико математична школа. Ко
рені многочленів. Передача 
Друга.

17.40 — Музичний фільм 
«Зоряний острів».

18.00 — Передача-призер рес
публіканського конкурсу мо
лодіжних програм. присвяче
них 70-річчю ЛКСМУ, «Який, 
комсомол нам потрібен?»

18.30 — «Сонячне коло».
19.00 — «Актуальна каме

ра».
19.30 — Тележурнал «Люди

на і природа». Екологія Кар
пат (Л).

20.15 — Інформаційна про
грама «Енран дня» (Л).

20.25 — Телефільм «Під да
хом свого дому» (Л). -- - г

20.45 — «На добраніч, дітиі», 
21.00 — Програма «Час». - —г
21.40 — Молодіжна студія 

«Г аот».
22.55 — «Вечірній вісник*.
23 25 —- «Світ поезії». Т. Г. 

Шевченко. «Марина».
23.40 — «Художня панора

ма». Живопис Романа Жука 
(Л).

II ЗАГА ПЧНОСО^ЗНА 
програма цт

8.00 — Гімнастика.
8.15 — Прем’єра наукове*

популярного фільму «Ноктюрн 
1931 року». Z ...

8.35 — Іспанська мова. 1 рік 
навчання.

9.05 — «Повернення з Олім
пу». Мультфільм.

9.25 — Іспанська мова. 2 
рік навчання.

9.55 — На З’їзді народних 
депутатів СРСР, У перервах 
роботи З’їзду будуть показані 
кіно- і телефільми, інші пере
дачі.

20.00 — Вечірня казна.
20 15 — «Арена». Спортивна, 

програма.
21.00 — Програма «Час».
21.40 -* «Екран друзів». «У 

сутінках». Худ. телефільм. 
Прем'єра.

23.09 — «Наш сад».
23.40 — Бокс. Чемпіонат 

Європи.

Читайте
4 сторінку



ЗАЛІЗНИЦЯ-
назустріч літу
На всіх залізницях кра

їни 28 травня о 0 годин 
почав діяти новий графік 
руху пасажирських поїздів. 
Цю подію редакція попро
сила прокоментувати на
чальника пасажирської слу
жби Львівської залізниці 
Ю. М. МИГАЛЬОВА.

— Відомо: пасажирський
розклад коректується щоро
ку. Але через крждих чотири 
роки складається новий гра
фік, що, як правило, відчут
но відрізняється від поперед
нього. Саме такий -графік дія
тиме з неділі *53 травня; він 
передбачає введеная нових 
маршрутів, пртгасгвження і 
зміну деяких діючих маршру
тів. збільшення -кількості ва
гонів у поїздах, зміщення ча
су відправлення і прибуття 
тощо.

Читачів «Вільної України», 
звичайно, пікавляїь зміни, з 
якими львів’яни зіткнуться, 
відправляючись у поїздку. 
Спинюся лише на істотних 
змінах. Вводиться новий 
швидкий іпоЛейХий ■ поїзд 
.Vs 119/120 Ужгород — Моск
ва через Льві^.^З. вашого вок
залу на Москву-вун відходи
тиме о 20 год. '8“хв., на Уж
город — в 0 год. .24 хв.

Змінилися м£[ййрут і час 
відправлення та* прибуття 
швидкого поїзда № 34/33
Трускавень — Москва; він хо
див через Кезятин, а нині у 
зв'язку із подовженням со
става до 21 вагойа ходитиме 
через Коростень 'Сбез заходу в 
Бердичів). Раніше зі Львова 
на Москву и ей поїзд відправ
лявся о 18 годт^їЗ хв.. тепер
— о 17 год. 44 хв.. до Львова 
з Москви прибував о 10 год. 
23 хв., а нинТС'.— об 1Г год. 
22 хв.

На три вагони збільшився 
состав поїзда № 6G0/659 Львів
— Київ, на два вагони — со
став поїзда № 204/203 Івано- 
Франківськ — Київ.

Поновлено розкладом що
денний поїзд № 76/75 Чернів
ці—Перемишль; він відправля
тиметься зі Львова на Пере
мишль о 15 год. 47 хв.. на 
Чернівці — о 17 год. 58 хв. 
Раніше пасажирам, які хотіли 
відвідати польські міста Хелм, 
Зелену Гуру та інші на цих 
маршрутах, треба' було роби
ти пересадку в Перемишлі. Те
пер же варто дібратися до 
Ковеля, де за новим розкла
дом можна сісти у новий по
їзд № 71/72 до Зеленої Гурн. 
або також у новий поїзд 
№ 57/58 Київ — Хелм.

Теперішній швидкий поїзд 
Чернівці — Ленінград на лі
то стає міжнародним за мар
шрутом Ленінград — Софія 
через Львів. Також міжна
родний швидкий літній поїзд 
№ 30/29 Москва — Прага ни
ні курсуватиме п’ять разів на 
тиждень, а замість колишньо
го поїзда № 112/111 Буда
пешт — Москва на цьому 
маршруті призначено поїзд 
№ 70/69, постійний, щоденний. 
Додатково до' Будапешта 
влітку по одному рейсу на 
тиждень робитимуть з Москви 
поїзд № 29/66, з Києва — 
№ 49/50.

Для деяких поїздів відчут
но змінився час відправлення 
і прибуття до кітшевмх стан
цій. Швидкий поїзд № 74/73 
«Верховина» відправлятиметь
ся зі Львова до Москви о 
10 год. замість 10 год. 40 хв.; 
майже на годину раніше —о 
13 год. 12 хв. відходитиме зі 
Львова поїзд Л? 46/45 до Ад
лера; літні поїзди № 558/557 
Львів — , Архангельськ і 
№ 568/567 Львів Горький, 
піо курсують, через день, а та
кож зимовий, поїзд № 688/687 
Львів — Київ, .відправляти-

муться більш як на годину 
раніше — о 18 год. 57 хв.

Продовжено маршрут поїз
да № 615/616 Львів — Коро
лево, який тепер ходитиме до 
Хуста. »

Як і кожний рік, залиша
ються в ходу безпересадочні 
вагйни прямого' сполучення, 
єдина зміна тут: вагони 
Львів — Баку і Львів — Ки
словодськ нині відправляти
муться зі Львова не у складі 
поїзда № 204/203 Івано-Фран
ківськ — Київ, а швидким 
поїздом № 44/43 Лсгніиа — 
Київ. Як і щоліта, курсувати
муть всі. наші традиційні по
їзди на південні курорти: до 
Одеси —■’ щоденні № 226/225 
і 320/319. по парних днях — 
Хе 348/347; до Сімферополя— 
щоденні № 178/177 і
№ 596/595; до чорноморських 
курортів Кавказу — швидкий 
поїзд № 46/45 Львів — Адлер.

У приміському сполученні 
істотних змін немає, тільки 
хвилинні зміщення у часі при
буття і відправлення поїздів.

Сьогодні у Львові — на 
вокзалі і в місті — працює 31 
каса, з них 21 попереднього 
продажу квитків: на вул. 
Горького і два філіали — на 
вул. Науковій і вул. імені мі
ста Печ. Відкрито нову касу 
в приміщенні «Львівенерго», а 
найближчим часом така ж ка
са відкриється в аеропорту. 
На 14 великих підприємствах 

• Львова організовано прийом 
замовлень і видача квитків. 
Слід 'зауважити, шо попередні 
каси продають за 1—15 діб до 
відходу поїзда, а бюро за
мовлень — з доставкою додо
му за 30' діб, при цьому до
ставка здійснюється за пого
динним графіком з урахуван
ням побажань ■ пасажирів. 
Практикуємо продаж прямих 
планкарт, які позбавляють па
сажирів потреби компостиру
вати квитки у місцях пере
садки.

Недавно у «Правде» пер
ший заступник міністра шля
хів СРСР В. Гринько, розпо
відаючи про заходи щодо ор
ганізації літніх пасажирських 
перевезень за новим графі
ком, підкреслив, зокрема, шо 
на літній період у більшості 
поїздів виділено спеціальну 
норму місць для продажу 
квитків на зворотний виїзд. 
Цей захід стосується і Львів
ської залізниці, ми практикує
мо забезпечення зворотними 
квитками за 45 діб.

Ми повинні попросити про
бачення у пасажирів за те. що 
змінюємо номери перонів, від 
яких відходять або до яких 
прибувають ті чи інші поїзди. 
Адже на нашому вокзалі три
ває реконструкція дебаркаде
ра, тунелі-в, посадочних плат
форм тощо, а це, звичайно, 
викликає деякі незручності.

Цілком справедливі нарікан
ня пасажирів щодо стану ва
гонів. особливо купейних. Хо
чу ' пояснити, що купейні ва
гони виготовляються виключ
но у НДР і поповнення пар
ку таких вагонів здійснюєть
ся не в таких масштабах, як 
потрібно. Справа в тому, що 
протягом останніх років різко 
зросла ціна купейних вагонів: 
п'ять років тому такий вагон 
коштував 124 тисячі 730 кар
бованців, а минулого року — 
вже 205 тисяч 86 карбован
ців. Зрозуміло, що задово
лення наших замовлень стало 
дещо скромнішим, і тому ми 
все робимо для підтримання 
існуючого паоку вагонів. До 
речі, наше міністерство вжи
ває заходів до перепрофілю- 
вання одного із заводів на 
виготовлення своїми силами 
купейних вагонів.

Інтерв’ю взяв 
Д. АЛЬБЕРТ.

Були дискусії...

Монолог 
колишнього

— Тепер всяк гудить ко
лишні часи. Ну ті, що їх на
зивають застійними, — бідкав
ся колгоспний бригадир Пань- 
ко Кадуб. — І що за народ 
пішов? Нема каменюки, то 
бодай камінчик, а жбурне- 
таки. Не заперечую: упущень 
було чимало. Всяких... Але з 
тим, що твердять, буцім-то у 
нас не дискутували, а сліпо 
виконували волю начальника, 
я не згоден! Дискутував май
же щодня. Хіба коли голову 
в район викликали, то ні. 
Але воно не пропадало: на 
другий день старався надолу
жити.

Дискусії завше були гострі. 
Іван Дем янович, наш голова, 
як відійде, бувало, од вчо
рашнього, каже:

— Я вважаю, хлопці, що 
куля земська має форму че
модана. А яка ваша думка?

Гадаєте, усі з ним відразу 
так і погодяться? Де там! 
Заступник Когутик набундю
читься. мов індик:

— На мою думку, вона 
більше скидається на валіз
ку. Хе-хе-хе...

— А ти що скажеш, Мики
товичу? — повертається голо
ва до «бога фінансів» Дупля- 
ка.

— Ну й задали' ви мені, 
Іване Дем'яновнчу, "задачку! 
То вам, перепрошуй?, не дебет 
чи там кредит. Та візьму ' на 
себе сміливість...

І замовкне. Мовчить.
— Та бери вже ту сміли

вість і кажи, — підганяє шеф 
Дупляка. — Не тягни, бо 
борщ стигне.
— А таки візьму і скажу! 

— войовничо схоплюється з 
місця рахунковий. І вигукує:

— Як на мене, то схожа во
на більше иа той, ну, ну... на 
дипломат!

— Пфу-у! — аж сплюне го
лова. — 1 як з такою викрив
леною уявою можна жити на 
світі?!

А через якусь там хвилю 
Іван Дем янович кидає погляд 
на зоотехніка: ' .

— Ше-м не чув твоєї дум
ки, Пилиповичу!

• - Вважайте, що я уже 
сказав, — тихо промовить 
той. — Вашими устами...

— Як?! Ти не маєш влас
ної думки?! — дивується шеф.

— Чому ж?* Маю. та хіба 
я .винен, що вона співпала з 
вашою?

Голова крякне, але не сер
диться. Не винен же, справді, 
чоловік, що вміє так світло 
мислити, як його начальник!

Подискутували і, як гово
риться. пора й до борщу бра
тися. А за той час свіжі 
думки назбираються.

Так воно й було б і на цей 
раз, якби не вклинився у роз
мову економіст Гнида. Що то 
за тип — з прізвища можна 
здогадатися. Вихопився він, 
як голий серед зими:

— Земля, я в цім твердо 
переконаний, ніякий вам не 
чемодан, а має форму течки!

— Як?! — підскочив Іван 
Дем’яновпч, а рука його з 
чаркою так і затрусилася в 
повітрі.

— А так!!! — торжествує 
Гнида. — В скорім часі я то 
обгрунтую науково.

Ми всі думали — економіст 
жартує. Посперечається трош
ки і здасться. А воно впер
лося — ні з місця! До. того 
довів голову, шо той нена
роком стягнув зі столу ска
тертину з напоями та наїдка
ми. Звичайно, і побилося, і 
порозливалося. А то все — 
гроші. Не мільйонер наш кол-

госп, то правда, але й не та
кий уже бідний, аби трястися 
над якоюсь сотнею. Що впа
ло, як мовиться, то пропало. 
Ніного страшного не сталося. 
Принесли нам заново.

Та найгірше, що облило 
борщем бухгалтеру штани; Та 
дне ті, що жінка . нещодавно 

. привезла йому з круїзу. Бух
галтер,' звісно, не колгосп — 
таких статків не- має. По- 
друге, хоч би й мав — свого 
не подарує! Правда, Гнида і 
не пручався: сплатив бухгал
теру все в акурат. Ще й з 
лихвою. Та не економіста не 
врятувало: голова тут же 
відлучив його від дискусії. 
Мовляв, не вмієш заховува
тися між порядними людьми, 
то не смій туди й носа су
нути! І мав рацію: такому, 
як Гнида, й до бійки взятися 
— раз плюнути! А після тої 
катавасії Офіціант геть пере
страшився. Лиш, бувало, по
чнемо голосніше дискутувати, 
він, бідака, вже й заглядає, 
чи не летять зі столу фуже
ри й тарелі. Згодом Гниду 
геть витурили з колгоспу. 
Світ, як кажуть, широкий. 
Диплом має, не пропаде. По
поїздить, то й розуму набе
реться.

Отож дискусії, можна ска
зати, були суцільні. І нічого... 
Правда, деякі несвідомі лю
ди старалися, поки начальство 
ламає голови у дискусіях, ви
нести з колгоспу все, що мож
на поцупити. Не задумувались, 
що обкрадають своє рідне 
господарство.

Певна річ, і ми, керівники, 
не сиділи, склавши рук. Боро
лися. Не буду нікому нав'язу
вати своєї думки. Маєте го
лову иа плечах — судіть са
мі. Та про одно промовчати 
не можу: тепер у нашому кол
госпі дискусіями і не пахне! 
То яка тут у біса демократія?!

Б. КОСЬМІЙ.
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Золоті у них руки
Ці знімки зроблено в обласному проти

туберкульозному диспансері. Недавно тут 
відкрилося реанімаційне відділення, облад
нане новітньою контрольно-діагностичною 
і лікувальною апаратурою. У відділенні прак
тикуються такі сучасні методи лікування, як 
гемосорбція, плазмофорез. Тут можна про
вести будь-які лабораторно-діагностичні об
стеження.

Але сама техніка без людей, які вміють 
нею користуватися, не принесе користі. То
му й кажуть: золоті руки у лікарів реаніма
ційного відділення Ігоря Орестовича Гонча
рука, Михайла Борисовича Намєстникова, 
медсестри Оксани Бучми-

На фото: О. Бучма (зліва), М. Б. Наместни
ков, І. О. Гончарук.

Фото Н. Ратушної.

НезалоЕолсний Никита
Казав Петро до маляра

Микити:
— Я вмію сам усе собі 

зробити.
Коли у ванні щось 

не до ладу,
Ніколи по сантехніка 

не йду.
Погасне світло — 

сам знайду причину: 
Контакт відновлю, 

запобіжник зміню.

І хату побілю не гірш 
від тебе: 

Накат, фільонкн — 
все зроблю, як треба.

Не ходжу навіть 
в телеателье: 

Паяльник в мене свій, .
і лампи «...

Микита слухав і кривився 
скрмто:

«Ну й жлоб* не дасть 
нікому З’побчтм!»

І. ПАВЛІХА.

іТЕЛЕБАЧЕННЯ: ПРОГРАМА НА ТИЖДЕНЬ

НЕДІЛЬНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

пятниця
2 червня

І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 
ПРОГРАМА ЦТ

5.30 — «120 хвилин».
8.35 — Мультфільми «Про- 

дєлкін у школі», «Все навпа
ки», «Як козеня Землю трима
ло».

9.05 — «На Остоженці в 
Червоних палатах».

10.05 — Новини/
10.15 — «Чия/наша земля?». 

Ден. телефільм.^
10.55 — Концерт Держав

ного оркестру казахських на- 
родних інструментів імені 
Курмангази. -

15.30 — Hobjvih,
15.40 — «Перлздт сучасни

ка». Прем’єра док. телефіль
мів,

16.40 — «Ритми свят». Кон
церт фольклорного ансамблю 
♦Шалала» Узбецької РСР.

17.00 — Додаток до програ
ми «...До шістнадцяти і стар
ші».

18.00 — «Наука: теорія, ек
сперимент, практика».

18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — «Філософські бесі

ди»
20.05 — «Зву.ч-ать спогади...» 

Кіноконцерт
21.00 — Програма «Час».
21.40 — «Прожектор пере

будови».
22.05 -«■ «Погляд».
23.50 — Мультфільми для 

дорослих «Чорт поплутав». 
«Країна Оркестріял, «Новий 
дім».

0.25 — «Неймовірні пригоди 
італійців у Росії». Худ. фільм.

2.05 — Новини.
2.10 — Співає Борис Руба- 

шкін.

12.19 — Молодіжна студія
«Гарт».

16.30 — Новини.
16.45 — Концерт ансамблю 

«Російська пісня».
17.3-0 — Документальний

фільм «Славутич».
18.00 — Культурно-мистець

ка програма «Грані» (Л).
19.00 — «Актуальна каме

ра».
19.30 — «Театр і час». Пря- 

шівський український націо
нальний театр (ЧССР).

20.30 — «Шнела поліглотів». 
Запрошує Горлівсьний педін
ститут іноземних мов.

20.45 — «На добраніч, діти!».
21.00 — Програма «Час».
21.40 — «Прожектор пере

будови*.
21.50 — Музичний телеміст

Київ —Алма-Ата.
23.30 — «Співають драма

тичні актори». Л. Шкап’як (Л).

СУБОТА
З червня

І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 
ПРОГРАМА ЦТ

6.30 — «120 хвилин».
8.30 — «Наш сад».
9,00 — «Сьогодні день на

родження». Мультфільм.
9.15 — «Пісня далека і бли

зька».
10.00 — «Інститут людини».
11,00 — Всесоюзна читацька 

конференція. Зустріч з автора
ми і редколегією журналу 
«Юність».

12.25 — «Вітебський верні
саж Нінель Счастної».

13.00 — «У країнах соціа
лізму». ,,,

13.30 — «Борги наші». «Шу
мить Катунь».

14.20 — «Сибір на екрані».
Кіножурнал М» 8.

14.30 — Новини.
14.40 — Програма телеба

чення Італії.
15 40 — «У світі тварин».
16.40 — Худ. телефільм «Із 

вами знову я...».
17.55 — Прем’єра мульт

фільму «Солдатський обов’я
зок».

18.15 — «Планета». Міжна
родна програма.

19.15 _ Бокс.. Чемпіонат Єв
ропи.

21.00 — Програма «Час».
21.40 — «Сходинка до Пар

насу». Міжнародний фести
валь виконавців рок- і поп-му
зики. У перерві — 23.00 —
«Відлуння: події тижня».

0.35 — «Дитячий майдан
чик». Худ. фільм.

155 _ Новини.
2.00 — Фільм-концерт. Спі

ває Лариса Доліна.
2.40 — Твори А. Вівальді ви

конує Державний камерний 
оркестр «Віртуози Москви» під 
керуванням В. Співакова.
УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

9,00 — Новини.
9 15 __ До уваги шкіл! Ви

пускний екзамен з математи
ки.

9,30 — Ритмічна гімнасти
ка.

10.00 — Чеховські дні в
Ялті.

11.15 — Вперше на енрані 
УТ. Фільм для дітей. «Хлоп- 
чик-мізинчик».

12.35 — «Доброго вам здо
ров’я!», Куяльницькі курорти.

13,00 — Концерт дитячих
хорових колективів.

14.20 — Шолом Алейхем.

«Канцелярські» ігри
За програмою IV обласних 

ігор молоді на озері Наварія 
проходили старти веслярів. 
Проте очісуваного спортив
ного свята не відбулося. І 
не з вини спортсменів. Зави
нили їхні наставники і чинов
ники від сперту. Це н-а дого
ду їхнім відомчим амб’ціям 
облепорткомітет (завідую
чий навчально-спортивним
відділом С. М. Маслаков) 
вже у день стартів розпоря
дився перелицювати раніше 
узгоджені із спеціалістами 
умови проведення змагань.

Спортсмени вже пооводили 
передстартову розминку, ко
ли заново скликана суддівсь
ка колегія (головний суддя 
А. П. Дідух) зайнялася відлу
ченням від змагань «зайвих» 
веслярів. Внаслідок цього 
дехто з них так і не зміг взя
ти участі у змаганнях хоча б 
в особистому заліку, а в за
їздах, де раніше було заяв
лено по 6—7 екіпажів, стар
тували лише по двое. Решта 
протягом трьох дні-в спосте
рігала малопривабливу «бо
ротьбу» за очки. Та ще слу
хала суперечки тренерів і 
суддів. А тут вже свою «май
стерність» демонстрували пе
реважно ті з них, чий реаль
ний внесок у підготовку 
спортсменів наближений до 
нуля.

І якщо наміри динамівців 
можна чимось пояснити (хоч і 
не виправдати), то як зрозумі
ти недоречну напористість 
трудрезервівиів? ,Адже маючи 
школу олімпійського резерву 
У Львові і філіал у Добротво- 
рі, товариство спромоглося

підготувати до змагань тільки 
трьох (!) учасників.

Що ж стосується заїздів бай- 
дарочниць, то тут взагалі зма
галися між собою лише пред
ставниці СДЮШОР «Весля- 
рик», та й то з благословення 
спорткомитету тільки по одній 
від першої і другої команд 
профспілок.

Як і слід було чекати, най
більшу суму балів набрали 
(не вимовляється в даній си
туації «вибороли») веслярі 
першої команди профспілок 
(698,5 очка), другу — динамів- 
ці (523 очка). Далі йдуть дру
га команда профспілок (427 
очокї, друга команда «Дина
мо» (175 очок) і, нарешті, 
«Трудові резерви» — 75 очок.

Так на милицях байдужості 
дошкутильгав дз ф;нішу ор
динарний спортивний захід, 
який не піднявся до рівня 
справжніх змагань, а тільки 
виявив цифри, які тепер аку
ратно внесені у відповідні 
таблицу. Отже, канцелярські 
пристрасті вгамовуються.

Кого ж віднині, крім кіль
кох спеціалістів, цікавитимуть 
справи збірної команди об
ласті, якій через два тижні 
доведеться виступати на рес
публіканських іграх у Жито
мирі? Чи вдасться працю
ючим (а не галасуючим!) тре
нерам за короткий мас згур
тувати боєздатний колектив? 
Надія є, що вдасться, адже 
кваліфіковані спортсмени у 
нас є. Але за умови, що спе
ціалістам, принаймні, не за
важатимуть ті, хто поклика
ний допомагати.

М. ГЕРЦИК. 
Заслужений тренер УРСР, 
голова обласної федера
ції з веслування.

Готель тільки 
для жінок

У Західному Берліні не
забаром відкриється пер
ший на континенті готель, 
в якому зупинятимуться 
тільки жінки. Він матиме 
назву «Артемія» за ім’ям 
художниці часів Ренесансу 
Артемії Джентилескі.

Одна з власниць майбут
нього готелю пояснила йо
го створення труднощами, 
які ще зустрічає жінка- 
мандрівниця, якщо ЇЇ не 
супроводжує представник 
«сильної статі». Персонал, 
ян правило, відводить їм 
гірші кімнати та столики в 
ресторані. Жінці незручно 
одній зайти до бару готелю 
та посидіти там.

Власниці вважають, що 
готель користуватиметься 
попитом серед туристок та 
бізнесменок.

Торт велетень
Торт величезних розмірів 

спечено в індонезійському 
місті Сурабаї. Більш як сто 
двадцять кращих кондите
рів країни протягом шіст
десяти трьох днів працюва
ли над створенням цього 
солодкого велетня. Висота 
торта дорівнює 23 метрам 
68 сантиметрам, його круг
ла основа в діаметрі 7 мет
рів, а важить він майже 
4,5 тонни. Для виготовлен
ня чудо-торта було витра
чено понад 35 тисяч яєць, 
майже 390 кілограмів цук
ру, стільки ж масла, рисо
вого борошна, 2 тонни тер
того горіха та інших про
дуктів.

Приготовлений Індоне
зійськими кондитерами торт 
ввійде до «Книги ренордів 
Гіннесса», відтіснивши на 
друге місце зареєстров'а- 
ний там раніше торт зав
вишки 21 метр 43 санти
метри, спечений в Австра
лії.

Живуть на віру
Вісімдесят два проценти 

сімей на Мадагаскарі не 
реєструють шлюб ні в дер
жавних закладах, ні в цер
кві. Причин цього незвич
ного явища кілька, пише 
газета «Мадагаскар три- 
бюн». Вона, зокрема, вка
зує на схильність абсолют
ної більшості представни
ків багатьох народностей 
острова до традиційних 
Форм шлюбу, наявність в 
окремих районах «вільних 
зв’язків», що склалися іс
торично. Не можна забува
ти і про те, що у віддале
них селах, де ще чимало 
неписьменних, більшість 
людей не знає про існуван
ня актів громадянського 
стану. Відсутність законо
давчо оформлених шлюбів 
призводить до численних 
судових справ, особливо з 
питань спадщини.

УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

9.00 — Новини.
9.20 — «Пісні рідного краю».

10.00 — Виробнича гімнасти
ка

10.10 — «Стосується кож
ного». Транспорт напередодні 
літа.

11.25 — Український романс.
11.55 — Новими

II ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 
ПРОГРАМА ЦТ

8.00 — Гімнастика.
8.15 — Науково - популярні 

фільми «Шукайте в письме
нах», «Цимбальні дзвони».

9.00 — Англійська мова. 1 
рік навчання.

9.30 — Театр юного глядача. 
Телевистава. Частина 1 «За
гадка*. Частина 2 «Розгадка». 
За повістю В. Каверіна.

11.25 — Прем’єра док. теле
фільму «Про те. як...».

11.35 — Англійська мова. 2 
рік навчання.

12.05 — «У сутінках». Худ.
телефільм.

13.25 — Новини.
13.30 — Ритмічна гімнасти

ка.
17.00 — 3 Фондів ЦТ. «Я бу

ду чекати». Худ. телефільм.
18.20 — Новини.
18.30 — Ритмічна гімнасти- 

на.
19.00 — «Гудзик*. Мульт

фільм.
19.10 — «Треба пам’ятати*.
20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Бокс. Чемпіонат Єв

ропи.
21.00 — Програма «Час».
21.40 — «Прожектор перебу

дови».
21.50 — 3 фондів ЦТ. «Я бу

ду чекати». Худ. телефільм.
23.20 — Бокс. Чемпіонат Єв

ропи. »

«Тев’є-молочник». Вистава. В 
перерві — Новини,

17.00 — «Суботні зустрічі».
Попереду — шкільні канінули.

18.30 — Грає Л, Шутко 
(енрипна).

18.45 — «Скарби музеїв Ум- 
раїни». Невідомий художник, 
«Борис і Гліб».

19,00 — «Актуальна наме- 
ра».

19.30 — Оперативний пост 
«АК».

19.40 — «Перлини душі на
родної». Фольклор Черкащини.

20.30 — Реклама.
20.45 — «На добраніч, діти!», 
21,00 — Програма «Час».
21.40 — На замовлення гля

дачів. Фільм «Помилка рези
дента», 1 с. «За старою леген
дою».

22.50 — «Вечірній вісник».
23.20 — «Трава і бетон». З 

циклу «Через обставини, що 
склалися».

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

II ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 
ПРОГРАМА ЦТ

8.00 — Гімнастика.
8.15 — «Сільська година»,
9.15 — «Найбільший музей 

світу. Лувр». 12 і 13 серії.
10.15 —• Прогрес. Інформа

ція. Реклама.
10.45 — «Казка про мертву 

царівну І сімох богатирів». 
Мультфільм.

11.15 —- Маленький концерт.
11.30 — «Службовий роман». 

Худ. фільм із субтитрами. 1 
серія.

12,55 — «За безпеку руху».
13.00 2 серія худ. фільму

«Службовий роман».
14.10 — «Музичний відео- 

млин». Естрадно - музична 
програма.

15.10 — Кінопубліцистика 
союзних республік. Прем’єра 
доч. телефільму «Стенограма».

16.05 — Телеміст Москва — 
Бостон. Проблеми екології.

17.05 — «Чарівний самовар». 
Мультфільм.

17.15 — Телевізійний музич
ний абонемент. Грають камер
ні оркестри країни. Концерт 
камерного оркестру СРСР під 
керуванням В. Третьякова.

18.15 — Чемпіонат США з 
баскетболу серед професіона
лів НБА.

19.15 — «...До шістнадцяти і 
старші».

20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Науково - популяр

на програма «Під знаком Пі». 
Частина 1.

21.00 — Програма «Час».
21.40 — Науково - популяр

на програма «Під знаком Пі». 
Частина 2 і 3.

0.10 — Новини.

4 червня
1 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 

ПРОГРАМА ЦТ

8.00 — Новини.
8.15 — Ритмічна гімнасти

ка.
8.45 — Тираж «Спортлото».
9,00 — «Зранку - раненько». 

Розважально • пізнавальна пе
редача для дітей.

10.00 — «Служу Радянсько
му Союзу!»

11.00 — «Ранкова пошта».
11.30 — Клуб мандрівників.
12.30 — Дитяча інформацій

но - публіцистична програма.
14.00 — «Здоров’я».
15.15 — «Кіноафіша».
16.15 — VIII Міжнародний 

фестиваль телепрограм народ
ної творчості «Веселка».

17.00 — «Сільська година».
18.00 —- «Міжнародна пано

рама».
18.45 — Недільний кінозал. 

Мультфільми «Ваня і кроко
дил», «Кошеня з вулиці Лизю
кова». «Дім». Док. фільм.

19.45 — «В умовах неоче- 
видності». Худ. фільм. Вперше.

21.00 — Програма «Час».
21.40 — «Здрастуйте, ліка

рю!»
21.55 — Футбольний огляд.
22.40 — «Телевізійне зна

йомство». «А. Вознесенський». 
Ведучий У. Отт.

0.10 — Новини.
0.20 — «Тихе слідство». Худ. 

фільм.
1.30 — «Любов і муни Оле

ни Образцової». Телефільм.

ня, вітання. Телевізійні послу
ги (Л).

19.00 — Актуальна камера,
19.35 — Реклама, оголошен

ня, вітання. Телевізійні’ послу
ги (Л).

20.45 — «На добраніч, діти!». 
21.00 — Програма «Час».
21.40 — Фільм «Помилка ре

зидента», 2 є. «Повернення 
Бекаса».

22.45 — «Вечірній вісник».
23.20 — «Художня панора

ма». Графіка Юрія Чарищни- 
кова (Л).

II ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 
ПРОГРАМА ЦТ

УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

9.00 — Новини.
9.20 — Ритмічна гімнасти

ка.
9.50 — Інформаційно - му

зична програма «У неділю 
вранці» (Л).

10.50 — Документ альнмй
фільм «Павло Філонов у спога
дах сучасників».

12.10 — Естрадний концерт. 
12.45 — Новини.
12.55 — «Світ поезії». Т. Г. 

Шевченко. «Гайдамаки».
13.15 — «Грані пізнання».
14.00 — Для дітей. Канал 

«Д».
15.30 — «Село і люди». Пе

реробка овочів та фруктів.
16.00 — «Слава солдатська». 
17.00 — Мультфільм на за

мовлення.
18.00 — Реклама, оголошен

8.00 — «На зарядку ста
вай!»

8.20 — «Я буду чекати». 
Худ. телефільм.

9.40 — Кіножурнал «Дале
кий Схід».

9.50 — Концерт ансамблю 
гагаузької музики «Дзю-Ава» 
Молдавської Філармонії.

10.20 — «На екрані — слу
жба 01».

11.00 — Новини.
11.10 — «Дочка сонця». 

Мультфільм.
11.30 — Клуб мандрівників.
12.30 — «Голоси народних 

інструментів».
13.00 — Новини.
13.10 — Прем’єра док. теле

фільму «Вайгач». З циклу 
«Земля тривоги нашої».

14.05 — Фільми студій со
юзних республік. «Призовни
ки». Худ телефільм. Прем'єра.

15.00 — Інформаційно - пуб
ліцистична пиогпама.

15.30 — «Жива вода». Мульт
фільм.

15.40 — Реклама, оголошен
ня, вітання. Телевізійні послу
ги (Л).

17.15 — «Переможці».
18.45 — Повтор на ваше про

хання. «Театр одного актора*. 
О. Філіпенко. Вечір радянської 
сатипм.

20 00 — Вечірня казка.
20.15 — Теніс. Відкритий 

чемп’лнат Франції.
21.00 —■ Програма «Час».
21.40 — «Здрастуйте. ліка

рю?»
21.55 — «Відлуння далекого 

вибуху». Худ. Фільм. ВпеоШе.
23.05 — Новини.
23.15 •— Велогонна Дружби 

країн Балтійського mo’jb.
23.35 — Теніс. Відкритий 

чемпіонат Франції.

ПРИМІТКА. В поогрзмі мож
ливі зміни. Стежте за пові
домленнями дикторів телеба
чення і радіо.

«Прощавай, рутино» — 
так назвав серію своїх ос
танніх робіт 28-річний ка
надський модельєр Поль 
Лангіль, Така .незвичайна 
назва втілює бажання май
стра уникнути буденності, 
нудьги, одноманітності і 
запропонувати жінці світ 
фантазії і краси.

На фото: незвичайна за
чіска, зроблена на основі 
добре відомого з дитинства 
«кінського хвоста» і при
крашена штучними квіта
ми. виглядає на перший по
гляд як кокетливий капе
люшок. Зачіска цілком змі
нює вигляд молодої жінки, 
робить її більш привабли
вою, елегантною, загадко
вою.

Фотохроніка ТАРС.
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ОГОЛОШЕННЯ
ТЕАТРИ

львівський державний 
академічний театр опери 
ТА БАЛЕТУ ІМЕНІ І ФРАНКА. 
КОНЦЕРТ. Поч.' о 12 год ЛУ- 
СКУНЧИК. Поч. о 19 год. 30 хв.

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВО
НОГО ПРАПОРА АКАДЕМІЧ
НИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМА
ТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ М. 
ЗАИЬКОВЕПЬКОЇ. ПРИВІТАЙ 
ЖЕ МЕНЕ. МОЯ УКРАЇНО. 
Поч. о 12 год. та о 19 год. 
ЗО хв.

Колектив Львівського 
торгово - економічного ін
ституту висловлює спів
чуття доцентові кафедри 
економіки та управління в 
торгівлі Михайлові Іванови
чу Хоміву з приводу смер
ті його матері

ПАРАСКОВІЇ 
МИХАЙЛІВНИ.

РАДІО
НЕДІЛЯ, 28 травня

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

13.00 — 14.00 — Радіопо-
слуги: реклама, оголошення, 
вітання.

ПОГОДА
Сьогодні по Львову та обла

сті передбачається мінлива 
хмарність, у другій половині 
дня місцями невеликий корот
кочасний дощ. гроза. Вітер 
змінних напрямків. 0—5 мет
рів за секунду. Температура 
по області 20 — 25. по місту — 
22 — 24 градуси тепла. Види
мість на автошляхах добра.

Колектив Львівського на
уково - дослідного інститу
ту епідеміології та гігієни 
висловлює співчуття стар
шому науковому співробіт
никові інституту Вірі Іллі- 
нічні Трикуленко з приводу 
передчасної смерті її сина

ЮРІЯ.

Колектив Львівського
проектного Філіалу Київ
ського науково - виробни
чого об'єднання малотон
нажних мастильних мате
ріалів «МАСМА» висловлює 
співчуття заступникові ди
ректора Олександрові Олек
сійовичу Комаренцю з при
воду передчасної смерті йо
го сина

ОЛЕКСАНДРА 
ОЛЕКСАНДРОВИЧА.

-СВОБОДНАЯ УКРАИНА» — ОРГАН ЛЬВОВСКОГО ОБКОМА
КОМПАРТИИ УКРАИНЫ и львовского 
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