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Виступ М. С. Горбачова
н£ першій сесії Верховної Ради СРСР за підсумками візитів 
у Великобританію, Федеративну Республіку Німеччину і у Францію 
і фо участь у нараді ПКК держав—учасниць Варшавського Договору

1д5я інформації Верховної 
РадіСпро останні наші кроки 
в гаф’зі зовнішньої політики 
належить депутатам. Уперше 
вона"була висловлена на за
сіданні” Президії Верховної 
РадиХСРСР. Мені здається, 
такі Виступи повинні стати не 
просф традицією, а прави
лом, обов'язковими. Це мій 
перший виступ.

Н<* думаю, що мені треба 
представити вам якусь інвен
таризацію всіх проблем, які 
розглядались в ході візитів у 
БелиВобританію. Федератив
ну Республіку Німеччину і у 
Фратфію. Я хотів би помірку
вати уут перед вами по-вели- 
кому-— ці три поїздки дають 
таку Можливість.

Насамперед ось про що. 
Відправний пункт в усіх на
ших Йіжнародних справах — 
нове "Мислення і нові основи 
зовнішньополітичного курсу 
Радянської держави. Тепер 
вони затверджені З'їздом на
родних депутатів і набули си
ли закону. Вони увійшли 
складовою частиною в прий
няту З'їздом Постанову.

Ви, звичайно, погодитесь, 
що існує нерозривний зв’язок 
нової зовнішньої політики з 
перебудовою всередині краї
ни. Вся наша діяльність на 
міжнародній арені побудована 
на цьому. Ви, мабуть, зверну
ли увагу, що в ход) виборної 
кампанії і на самому З'їзді 
міжнародна наша політика ді
стала-підтримку/ хоча' пови
нен сжазати, і вона не була 
предметом широкого обгово
рення".

ГІрВродна захопленість 
внутрішніми проблемами не 
повинна затінювати значення 
зовнішньої політики для ус
пішного розв’язання самих 
цих гфутрішніх проблем. Ад

же результати цієї політики — 
не тільки ослаблення небезпе
ки війни і зміцнення зовніш
ньої безпеки, не тільки сприй
няття* Радянської держави 
за рфежем. яке відповідає 
наший інтересам. Це і кра
щі уіфіви для здійснення на
ших йнутрішніх планів, для 
прийняття насамперед таких 
ріше>&> в економіці, соціаль
ній сфері, в культурі та ідео
логії. tякі дають змогу сус
пільству' рухатися швидше і 
надійніше по шляху перебу
дови.-Загалом, ми з вами, як 
ніколЬ. можливо, тепер пот
ребуємо сприятливих зовніш
ніх умов для того, щоб спра
витися з революційними і 
масштабними завданнями по 
оновленню радянського сус
пільства.

Таким чином, у зовнішній 
політиці концентрується
спільність життєвих Інтересів 
усього радянського народу, і 
вона потребує постійної ува
ги і чималих зусиль усіх на
ших державних органів, на
шої громадськості, всього на
роду. Займатися нею дово 
диться грунтовно.

Нерідко можна чути і про
читати навіть -у чи не пере
бір тут. чи не надто багато 
часу і сил приділяється зов
нішньополітичним справам, 
Мені думається, товариші де
путати. що на цьому напря
мі політики не можна «еко
номити». і тим більше про
тиставляти внутрішню і лов 
нііиню політику. Звичайно, 
нас захоплює потік повсяк 
денних турбот, гострота си
туації. в якій ми перебуває
мо весь час. справляє вплив 
на нас. І проте ми не повин
ні упускати з очей важливість 
міжнародної діяльності для 
тієї ж політики перебудови 
всередині країни. Якщо хтось 
і може собі ще дозволити в 
ім'я старих догм триматись 
осторонь світового процесу, 
то тільки не Радянський Со
юз. Країна неминуче була б 
приречена на відставання в 
науці і техніці, на відставан
ня в економіці, в рівні народ 
ного добробуту. І ми не змо
жемо розв'язати своїх внут
рішніх завдань, назрілих, а в 
.ряді випадків і перезрілих. 
Ми втратили б і перспективу 
зберегти свою світову роль 
А ’вона все. не тільки питан 
ня престижу, наше місце у 
світовому’ розвитку в загаль
нолюдському прогресі істо
рично зумовлене. Перехід до 
цивілізації XXI століття бу

де неможливий, якщо СРСР 
залишиться тим, чим був про
тягом тривалих десятиріч, і 
якщо перебудова не відбу
деться. Таким чином, імпуль- 

. си йдуть не тільки від наших 
внутрішніх потреб, а й від сві
ту, який змінюється і в яко
му ми сьогодні реально з ва
ми живемо.

Саме в такому контексті ми 
повинні розглядати свою між
народну політику, в тому чис
лі й недавні візити в три най
більші європейські держави 
і зустріч у Бухаресті з свої
ми соціалістичними союзника
ми.

Хочу ще раз сказати, що 
інформацію про ці міжнарод
ні заходи преса давала. І я 
сподіваюсь, що хто мав ба
жання, з нею ознайомився. 
Це звільняє мене від необхід
ності викладати їх зміст і. 
більше того, додержуватись 

■ хронології подій, входити в 
подробиці. Головне, на чому 
я хочу зосередитися,— це 
оцінки і висновки. Ну н де
які найбільш істотні вражен
ня від цих поїздок і зустрі
чей.

Про візити у Великобрита
нію, Федеративну Республіку 
Німеччину і у Францію. В 
економічному, політичному і 
військовому відношеннях усі 
вони входять до числа най
більших держав сучасного сві
ту. Дві з них ядерні і є пос
тійними членами Ради Без
пеки ООН. У ФРН зосере
джено величезний ядерний і 
неядерний потенціал НАТО. 
Роль усіх їх у формуванні єв
ропейської і світової політи
ки величезна.

Візити відбулися в дуже 
відповідальний, можна сказа
ти. переломний момент світо
вого розвитку і глибоких пе
ретворень у соціалістичному 
світі. Вони проходили на фо
ні важливих політичних про
цесів. пов'язаних з прийня
тим в січні у Відні Підсумко
вим документом, з перегово
рами щодо звичайних озбро
єнь і збройних сил в Європі, 
що почалися, з відновленням 
після відомої паузи зовніш
ньополітичної активності ад
міністрації США і відповідно 
.НАТО.

1 ще одна обставина, яка 
пояснює значимість цих візи
тів саме в цеп час. Західна 
Європа тепер швидше руха
ється до усвідомлення необ
хідності взаєморозуміння і 
співробітництва з нами, гото 
ва обговорювати будь-які 
проблеми з урахуванням ре
альностей та балансу інтере
сів, долати конфронтаційні 
підходи.

Переговори з керівництвом 
Великобританії. ФРН і Фран
ції. зустрічі з громадськістю, 
з простими громадянами змін 
нили нас у думці: Європа те
пер зовсім не та. що лише 
кілька років тому. Зіставля
ючи свої нинішні контакти з 
попередніми, які на цьому ж 
рівні мали місце в недавньо 
му минулому, відчуваєш, як 
швидко змінюються" наші від
носини із західним світом: 
більше довір’я, навіть довір 
чисті, більше ясності, більше 
впевненості у майбутньому 
Європи і світу, більше відкри
тості. І головне — поглиблю
ється зміст відносин. У цьо
му ми могли переконатись і 
в Лондоні, і повсюдно у ФРН. 
і в Парижі, і в Страсбургу, 
де була представлена, можна 
сказати, вся Західна Європа. 
Позначилась на характері зу
стрічей і та проста обстави
на, що з кожним роком ми де
далі краще пізнаємо одне од
ного. Оеобистісний момент, 
як тепер усім ясно, має ве
личезне значення для сучас
ної політики. І він тепер в 
усіх трьох столицях прийня 
тни як необхідний елемент 
європейського процесу.

Нова якість зустрічей у 
верхах і взагалі на політич
ному рівні, зрозуміло, неод
накова від країни до країни. 
Але ніде немає відкочування 
назад.

Величезний вплив на ха
рактер візитів справив наст 
рій громадськості. Можу на 
віть вжити тут наш звичний 
термін, широких мас. але вже. 
як- кажуть, без самообману. 
Не міг не радувати прийом, 
який виявили нам громадяни

всіх трьох країн. Поведінка 
людей, способи виявлення ни
ми своїх почуттів, зрозуміло, 
мали свої відтінки від міста 
до міста. Але скрізь, особли
во у ФРН. виникало вражен 
ня. ніби впала перешкода, що 
розділяла нас довгі роки.

Інтерес і симпатії, добро 
зичливість — найширша гима 
почуттів, але тільки не во 
рожість і неприязнь. Ось то 
враження, яке я хотів би пе
редати вам. Воно само по со
бі переважає значення бата 
тьох політичних рішень, лід 
писаних угод. Ми відчули всю 
величезність того потенціалу 
добросусідства. який ( прав 
ді здатний забезпечити кру
тий поворот історії — і не 
тільки Європи.

1 все це пов'язано із зрос
таючим розумінням міжна
родної значимості нашої пе
ребудови. Дуже вплинули на 
сприйняття нашої країни за 
рубежем вибори і З'їзд народ
них депутатів, перша сесія 
нової Верховної Ради. Робо
та. яка йшла і тепер іде в 
Кремлі, ця робота переконує 
навіть скептиків у глибині і 
масштабності змін, що відбу
ваються у нас. в серйозності 
і ■конструктивності наших на 
мірів і наших справ. Ми від
чули. то загострена 1, прямо 
скажемо, масова увага тепер 
до нас у світі — не пусте пи
тання. Це — усвідомлення 
того факту, що без Радян
ського Союзу, який досягає 
успіхів, сучасний світ був би 
неповноцінним.

Позначається тут й інша 
причина. В Європі тепер ду
же сильне загальне відчуття, 
що загроза ядерної війни від
сувається в минуле. Надія, 
яка виникла деякий час то
му, перетворюється в упевне
ність, що світ можна вряту
вати. що можливі нормальні, 
цивілізовані відносини між 
країнами Сходу і Заходу. І 
звільнення віл давлячого ус
відомлення постійної за
грози війни ставлять за 
заслугу. йЗсамнеред. нам. по
в'язують з радянською пере
будовою. з новим мисленням.

Одне слово., ми спостеріга
ли наочно результати велико
го повороту в громадській 
міжнародній свідомості. Во
на сильно заявила про себе 
під час наших візитів. 1 це 
надзвичайно важливий фак- 
top у сучасному світовому 
процесі.

Головними темами політич
ного діалогу і переговорів в 
усіх трьох столицях були: 
стан сучасного світу і перс
пективи розв'язання глобаль
них проблем, включаючи сві- 
гогосподарські і регіональ
ні: безпека і роззброєння; за- 
гальноєвропеііське будівни
цтво: двосторонні відносини в 
умовах перебудови в СРСР. 
Така ж проблематику була 
присутня і в спілкуванні з 
ученими. Природно, всі ці пи
тання. як і в самому житті, 
розглядались у взаємозв яз 
ку.

Повинен сказати, що V фі
лософському плані ми вияви 
ли велику міру розуміння на
шого аналізу, наших мірку
вань. І це, як ми вважаємо, 
відображає об’єктивну ентуа 
цію — зростаючу цілісність 
сучасного світу, спільність 
долі Європи і людства.

При всіх особливостях по 
глядів і оцінок можна, ду
маю. констатувати схожість 
j таких концептуальних пи
таннях, що мають прямий ви
хід на світову політику, як: 
неприйнятність і абсурдність 
воєнного розв’язання між 
державних проблем і супереч
ностей; примат- загальнолюд
ських цінностей: свобода вн 
бору: зниження рівня озбро
єнь і ліквідація воєнного про
тистояння: необхідність еко
номічної адаптації Сходу і 
Заходу та інтернаціоналіза 
ції зусиль у галузі екології; 
зв’язок політики і моралі: 
роль гуманітарного і культур 
ного фактора в політичному 
процесі; значення безпосеред 
нього спілкування між грома
дянами різних держав.

Самий склад обговорюва 
них проблем і рівень взаємо 
розуміння, який при цьому 
виявляється, свідчать про те. 
що нове мислення пробиває 
собі дорогу в міжнародну по

літику. Цс вже не тільки фі
лософія. а й реальна політи
ка.

У цьому розумінні прин
ципове значення має підпи
сана r Бонні Спільна заява. 
Цс загалом перший документ, 
в якому дві великі європей
ські держави, що належать 
до різних систем і різних 
союзів, на основі філософ
ського осмислення змін у сві
ті спільно окреслили ЦІЛІ сво
єї політики. Етапність цього 
документа і в тому, що він, 
виражаючи волю народів обох 
країн, підбиває риску під піс
лявоєнним періодом у нелег
кій історії їх.відносин і пе
редбачає діяльне багатопла
нове співробітництво на ос
нові довір’я, рівноправності 
та взаємної вигоди.

Щодо розбіжностей на пе
реговорах у Лондоні. Бонні і 
Парижі, то вони, насамперед 
— в питанні про роль ядер
ної зброї. Хоча ми бачимо і 
відтінки і в позиціях, і в 
аргументації. У британського 
керівництва «ядерне стриму
вання» подібне якійсь, знає
те, навіть нав’язливій ідеї. У 
ФРН стурбовані становищем 
країни на лінії ядерного про
тистояння і особливою небез 
некою для неї будь-якої ядер
ної зброї. Франція відстоює 
своє специфічне становище 
в Атлантичному союзі і «ви
нятково політичне» призна
чення її ядерного потенціалу, 
і всі говорять про союзниць
кі зобов'язання. Ми против
ники стратегії «ядерного 
стримування». яка здатна 
знецінити скорочення звичай 
ної зброї і суперечить зав
данню ліквідації воєнного 
протистояння в Європі, про
ти чого, здається, немає за
перечень. Щоб включити до
даткові можливості для зна
ходження розв’язок на віден
ських переговорах, ми кон
кретизували свою ідею по
етапності. 1 підкріпили її го
товністю піти в односторон
ньому порядку на дальше ско
рочення наших ракет в Єв
ропі. якщо буде видно, що 
країни НАТО вирішать всту
пити з нами в переговори що
до тактичної ядерної зброї.

У цьому зв’язку хочу від- 
реагувати на запитання, яке 
в радянських людей іноді ви
никає, а деякі ставлять його, 
як говориться, в лоб: чи не 
заходимо ми надто далеко, 
чи не робимо недозволених 
поступок? З усією перекона
ністю повинен сказати, спи
раючись на ленінські уроки: 
тільки в розумному компро
місі вихід до мирного періо
ду. до нормальних міжнарод
них відносин. Для цього сві
тове співтовариство, як ми 
вважаємо, дозріло. Досвід 
підтверджує нашу оцінку, І 
воно вже івоже. скажу навіть 
сильніше — приречене від
мовитися від такого поняття, 
як «образ ворога». Тому, ко 
ди ми чуємо взяті із зовсім 
іншої епохи й з іншої галузі 
натяки щодо похвал з боку 
«противника». доводиться 
тільки із співчуттям конста
тувати: той. хто так вважає, 
за чотири роки перебудови 
нічого не зрозумів і нічого 
не навчився.

Було б спрощення»» ігнору 
вати, що й Захід Іде назуст
річ у питаннях роззброєння. 
Загальновизнаним є Історич
не значення Договору щодо 
РСМД, який чесно викону
ється. США за останні три 
роки не збільшували воєнний 
бюджет, і тепер у них в кон
гресі розгорнулись баталії з 
приводу фінансування деяких 
воєнних програм. Вивели з 
Європи значну кількість 
ядерних боєзарядів. оголоси
ли мораторій на виробництво 
збройового плутонію і три 
тію. Скоротили програму ви
робництва танків. Завершено 
знищення ракет - Пер- 
шінг-ІА». які належать ФРН. 
Відмовідь президента Буша і 
НАТО на нашу пропозицію 
щодо скорочення звичайних 
озброєнь в Європі наближає, 
а не віддаляє розв’язання 
проблеми.

Другий раунд віденських 
переговорів з цих питань за
вершився. можна сказати, з 
плюсом. На зустрічних кур 
сах вдалось відчутно набли

зити розв язання питання про 
заборону хімічної зброї.

Це все дуже серйозні речі. І 
їх не можна недооцінювати 
Звичайно, іщм не обмежуєть 
ся воєнно-політична діяль
ність США і НАТО. Ми доб
ре бачимо й інші, небезпечні 
для миру сторони цієї діяль
ності. Досить нагадати про 
деякі позиції, заявлені у 
Брюссельській декларації 
НАТО.

Проте процеси, що почали 
ся. несуть у собі і нову 
якість, нові можливості і но 
ві потреби у взаємовідноси
нах двох світів.

Про цс свідчить І мас
штабне. я б сказав, комплекс
не і дуже змістовне обгово 
рення в ході візитіи проб 
лем європейського будівни
цтва. Позитивне ставлення до 
ідеї «загальноєвропейсько
го лому» зафіксовано r 
спільній радянсько-західно
німецькій заяві, у висловлю
ваннях президента Франсуа 
Міттерана. в конструктивній 
реакції на наш виступ у 
Страсбургу.

Можливості і продуктив
ність діалогу з проблем Єв
ропи розширюються в міру 
того, як загалом зростає ро- 
зуміїпгя неприйнятності і не
безпечності для самого Захо
ду спроб дестабілізувати ста
новище в соціалістичних дер
жавах. скориставшись бурх
ливими процесами перство 
рень. що відбуваються r 
цих країнах. Повинен також 
сказати - і дискусії в ході 
візитів це підтверджують.— 
що на Заході дедалі більше 
людей, які починають розу
міти. що успіх нашої перебу
дови — же не капіталістич
не переродження радянсько
го суспільства, що перебудо
ву MB вели й будемо вести 
на своїх цінностях, розв'язу
ючи завдання оновлення co 
ціалізму. У Страсбургу на 
весь сйіт було сказано, що 
світове спізтовариство в ра
зі успіху перебудови матиме 
справу з новою соціалістич
ною державою. Підкреслюю 

новою, але саме соціаліс
тичною. І це, судячи з усьо
го. сприймається на Заході 
з усе більшим розумінням 
Менше щодо цього стає і 
спекуляції. Це важко дасть 
ся. Непросто багатьом при
миритися з таким висновком. 
Але міжнародна громадська 
думка визріває саме в цьому 
напрямі.

Думаю, що в підсумку ві
зитів можна говорити про 
зближення уявлень про євро
пейський дім. про те. що ре
альність цієї ідеї стала 
більш очевидною.

Тепер, мабуть, ще немож 
ливо оцінити повністю зна
чення нашого відвідання 
Страсбурга. Це було, фігу
рально висловлюючись, від
відання Західної Європи в 
тій її цілісності, яка досяг
нута на цей момент. Страс
бург одна з «столиць» за
хідноєвропейської інтегра
ції, яка охопила не тільки 
економічну, а й політичну, 
па рла ментеьку, пра вову.
культурну та інші сфери. 
Вист.мюм там перед Парла
ментською Асамблеєю Ради 
Європи був немовби початий 
діалог на найвищому рівні з 
найбільш представницькою 

. (23 країни) і найстарішою 
західноєвропейською полі
тичною організацією — в 
травні вона відзначила своє 
ІО-річчя. Крім того, в Страс

бургу базується європей
ський парламент (12 країн), 
члени якого також були за
прошені на зустріч.

Признаюсь, прийом, який 
нам там виявили, відгук на 
наші міркування, висловлені 
у виступі і в розмовах, ба
жання в практичному плані 
обговорювати з нами проб
леми європейського будів
ництва — все це виявилося 
для нашої делегації навіть 
деякою несподіванкою. Так 
що ми із задоволенням мо
жемо констатувати, що діс
тали у Страсбургу перекон
ливе підтвердження життє
вості і перспективності за
гальноєвропейського проце
су.

Рада Європи може стати 
однією з несучих конструк
цій загальноєвропейського до
му. місцем спільної проробки 
важливих ініціатив. Нам тре
ба буде уважно вивчити не 
тільки Декларацію, яку нам 
вручили, а й конвенції Ради 
Європи по культурі, освіті, 
екології, телебаченню та з ін
ших питань і вирішити, до 
яких з них ми могли б при 
єднатись. І. звичайно, нас
тав ча< налагоджувати пер
манентні зв’язки і з Радою 
Європи, і з європарламенто.м 
по лінії Верховної Ради, тим 
більше що запрошення з їх
нього [боку зроблено.

Неодноразово і поглиблено 
у зв’язку з європейськими 
справами наші співрозмовни
ки цікавились радянсько-

американськими відносина
ми. Наша позиція тут ціл
ком певна. Вона, як і все ін
ше. базується на політично
му- реалізмі. Сполучені Шта
ти Америки об’єктивно є фак
тором європейського проце
су. і було б примітивно, біль
ше того, скажу прямо, без
глуздо недооцінювати цю ре
альність. тим більше, буду
вати якісь плани. Тому і в 
наших, і в загальних інтере
сах так будувати відносини з 
цією країною, щоб вони 
сприяли адаптації Сходу і 
Заходу на шляху до нового, 
мирного європейського по
рядку. зміцнювали б безпе
ку всіх і кожного в умовах 
реалізації їх невід’ємного 
права на соціально-економіч
ний вибір.

За цими критеріями ми су
димо і про недавні візити 
президента Буша в Польщу і 
Угорщину. Справа природна. 
При тому, однак, розумінні, 
що буде приборкано, як я 
вже говорив, спокусу вико
ристати складні процеси пе
ретворень у країнах іншої 
системи, розраховуючи збити 
їх з обраного ними самими 
шляху. Це мало б звичайно 
негативні наслідки для всієї 
Європи.

У ході візитів ми ще раз 
відчули зацікавленість євро
пейців у дальшому поліп
шенні радянсько американ
ських відносин і. насамперед, 
в успіхові переговорів про 
50 процентне скорочення 
стратегічних ядерних озбро
єнь. Ми з усією серйозністю 
сприйняли міркування на
ших співрозмовників щодо 
цього, які в принципі збіга
ються з нашими власними ба
жаннями.

Дозвольте тепер зробити 
деякі, в тому числі практич
ні, висновки за підсумками 
візитів V ці три великих євро
пейських держави.

Спочатку — про економіч
ний бік справи. В результаті 
зустрічей у верхах та інших 
переговорів у Великобрита
нії, ФРН і у Франції створе
но. Мабуть, безпрецедент
ний заділ взаємовигідного 
співробітництва. Підписано 
рекордну кількість угод: у 
Бонні — 12. у Парижі —• 22. 
Справа, звичайно, не в кіль
кості. але вона також про де
що говорить.

Важливо також, що відбу
лись зустрічі з найавторитет
нішими представниками ді
лового світу, які, за наши
ми враженнями, настроєні 
хоч і критично щодо наших 
нинішніх зовнішньоекономіч
них можливостей, але конст
руктивно. схильні дивитися 
далеко. З перспективою, і го
тові з властивим бізнесменам 
прагматизмом і рішучістю 
спільно шукати найбільш 
прийнятні форми взаємодії. 
До речі, під час цих зустрі
чей доводилось чути і скарги 
на повільність, просто тяга
нину з боку деяких радян
ських відомств І критика, як 
виявлялось, часто була об
грунтованою, коли ми в кон
кретному предметному пла
ні цікавились цими питання
ми.

З урахуванням цього 1 
важливості для нас невід
кладного розв'язання існу
ючих тут проблем повинні 
будуть так абю інакше під
ключитися до цієї справи' 
відповідні Комітети Верхов
ної Ради і Комісії палат. .

Переважна частина укла
дених угод стосується еко
номічної і науково-технічної 
сфери. Завдання полягає в 
тому, щоб реалізація їх до
помагала економічній рефор
мі. щоб формувались прак
тичні стимули для розвитку 
прямих господарських зв'яз
ків. включаючи Малі і серед
ні фірми. для створення 
ефективної роботи СПІЛЬНИХ 
підприємств. які виробля
ють продукцію, дуже потріб
ну нашому споживачеві. 
Співробітництво з французь
кими фірмами передбачаєть
ся в агропромисловому комп
лексі і лісовому господарст
ві. За участю фірм ФРН і 
Італії буде проведено модер
нізацію легкої промисловос
ті. Відкриваються можли
вості кооперації в таких пе
редових галузях, як важкі 
космічні платформи, авіабу
дування, швидкісний заліз 
ничний транспорт, телекому
нікації, телебачення наступ
ного покоління та інші. Бага
то ми чекаємо від створення 
в нас, у Ленінграді і у ФРН 
будинків економіки і промис
ловості. До речі, своєрідний 
парадокс полягає в тому, що 
раніше здавалось, ніби в 
здійсненні своєї нової між
народної політики найбіль
ші перешкоди нас чекають у 
галузі прав людини і скоро
ченні озброєнь. В економіч
ній сфері справа уявлялась 
простішою і звичнішою. Те
пер нібито вся справа вигля-

(Закінчення на 2-й стор.).

У Політбюро 
ЦК КПРС

На засіданні Політбюро 
ЦК КПРС 31 липня підби
то підсумки проведеної на
ради перших секретарів ЦК 
компартій союзних респуб
лік, крайкомів та обкомів 
партії. Відзначено, що на
рада має важливе значення 
для активізації внутріпар
тійного життя, посилення 
впливу КГІРС на хід пере
будови. Наявні в доповіді 
М. С. Горбачова оцінки сус
пільно-політичної обстанов
ки революційних перетво
рень, які відб} ваються в 
країні, ідеї 1 висновки про 
роль КІІРС на сучасному 
етапі мають принциповий 
характер, спрямовані на 
зміцнення авторитету партії 
як політичного авангарду 
радянського суспільства. 
Учасники наради висловили 
ряд пропозицій щодо вдос
коналення партійної роботи, 
проведення наступної звіт
но-виборної кампанії, роз
витку демократичних засад 
у КГІРС.

Політбюро ЦК КПРС 
схвалило заходи щодо реа
лізації пропозицій і заува
жень, висловлених на нара
ді, які тісно пев язуються з 
програмою дій, виробленою 
за підсумками квітневого 
(1989 р.) Пленуму ЦК
КПРС.

На засіданні обговорено 
питання про соціально-еко
номічну' ситуацію, що скла
лася в трудових колективах 
ряду регіонів країни, насам
перед1 на підприємствах ву
гільної промисловості. -Від» 
значено, що в районах вуг
левидобутку за довгі роки 
нагромадились серйозні со
ціально-економічні пробле
ми. їх вирішення трудові 
колективи, місцеві партійні, 
радянські і господарські 
органи пев’язують з широ
ким використанням еконо
мічної самостійності під
приємств, проведенням у 
життя принципу заробляння 
колективами коштів на оп
лату праці і розвиток со
ціальної сфери. Разом з 
тим. як показали події ос
таннього часу, багато з ви
сунутих робітниками ви
мог могли бути реалізовані 
на місцях, у тому числі са
мими трудовими колектива
ми, спільно з адміністра
цією і профспілками, не 
вдаючись до страйків. Було 
відзначено, що Рада Мініст
рів СРСР вживає заходів 
для виконання спільних рі
шень урядових комісій 1 
представників робітничих 
колективів.

Політбюро розглянуло 
питання про проведення зві
тів і виборів у партійних 
організаціях у 1989 році. 
Відповідно до Статуту 
КПРС і рекомендацій XIX 
Всесоюзної партійної кон
ференції вони відбудуться 
у партгрупах, первинних і 
цехових парторганізаціях. 
що налічують менш як 15 
членів партії. Визнано за 
доцільне також обговорити 
звіти виборних керівних 
партійних органів, включа
ючи бюро ЦК компартій со
юзних республік, на плену
мах партійних комітетів і 
зборах первинних парторга- 
нізацій.

Було підкреслено, що на
ступні звіти і вибори по
кликані відіграти важливу 
роль у процесі реформу
вання діяльності партії, в 
оновленні форм і методів 
роботи її організацій і ко
мітетів, у реалізації на цій 
основі завдань економічного 
і соціального розвитку.

Поставлено завдання про
вести звіти і вибори в об
становці широкої суспільної 
гласності, товариської дис
кусії, з участю в партійних 
зборах безпартійних. Важ- 
ливо грунтовно, з партій
ною принциповістю проана
лізувати роботу по здійс
ненню завдань перебудови, 
демократизації внутріпар
тійного життя. В ході збо
рів, пленумів потрібно оно
вити склад виборних орга
нів і, якщо комуністи виз
нають це необхідним. роз
в'язати кадрові питання. 
Прийняту з цього питання 
постанову буде опублікова
но в пресі.

На засіданні розглянуто 
підсумки розмови М. ’ С. 
Горбачова з Головою УСРП 
Р. Ньєршем і Генеральним 
секретарем УСРП К.. Гро
сом. Було підкреслено, що 
зустріч продемонструвала 
товариське взаєморозуміння 
КПРС і УСРП, їх відда
ність дальшому поглиблен

ню радянсько-угорського 
співробітництва в усіх галу
зях, готовність розробляти 
нові підходи в розв'язанні 
проблем економічної взає
модії. В дусі досягнутих 
домовленостей дано дору
чення по вдосконаленню 
міжпартійних зв'язків КПРС 
і УСРП на рівні централь
них і місцевих оргайій, роз
ширенню контактів' Громад-" 
ськості обох країн та інших 
питаннях, * ■

Політбюро схвалилр під
сумки розмови М. С. Гор
бачова з Генеральним,^ сек
ретарем ЦК Монгольської 
народно-революційної ” пар
тії, Головою Президії ' Вели
кого народного хуралу МНР 
Ж. Батмунхом, який пере
бував в СРСР з робочим ві
зитом. Із задоволенням від
значено спільність підходів 
радянського і монгольського 
керівництва до проблем со
ціалістичного оновлення, 
ЄДНІСТЬ ПОГЛЯДІВ H4 хід 
міжнародного розвитку в 
азіатсько - тихоокеанському 
регіоні і в усьому світі.

На засіданні розглянуто 
підсумки зустрічі М. С, 
Горбачова з прем'єр-мініст
ром Республіки ■■ Індії 
Р. Ганді, а також розмови 
Е. А. Шеварднадзе з.. мІЇТіст- 
ром закордонних справі. Ін
дії П. В. Нарасімха Рао, 
які відбулися в рамках 

■ Дружнього робочого візиту 
індійського керівника в 
СРСР. Висловлено задово
лення тим. щоб обмін . дум-'-’ 
нами підтвердив збіц....^бо 
близькість позицій двох 
країн з вузлових проблем 
міжнародного життя. Послі, 
довна взаємодія двох країн 
на основі Делійської. декла- . 
рації справляє благотворний 
вплив на оздоровлення між
народного клімату, в . тому 
числі в азіатсько-тихооке
анському регіоні, включа
ючи розблокування регіо
нальних конфліктів. У цьо
му зв'язку було відзначено 
спільність підходів двох 
країн до афганського - вре
гулювання, засуджено три
ваюче іноземне втручання у 
внутрішні справи ' Афгані
стану,

Радянський Союз і Індія 
всемірно сприяють прогре
сові в справі остаточного 
політичного розв’язання 
камбоджійської Про'бфми. 
Підтверджено, що ЛГН1Й на 
зміцнення різноманітних 
дружніх зв’язків з Індією, 
залишається одним, з пріо-' 
ритетних напрямів”'радян- 
ської зовнішньої ’політики."

Політбюро ЦК ІдІїР’С за
слухало і схвалило повідом-' ' 
лення Є. К. Лигачрва. про. 
підсумки поїздки .делегації 
КПРС в Угорську, Дародну 
Республіку для участі в, 
похороні Я. Кадара і його 
розмови з угорськими ке
рівниками. Прощання з ви
датним партії.ним і держав
ним діячем Угорщини ста
ло вираженням глибокої 
поваги до нього, демонстра
цією підтримки ідей соціа
лізму в УНР.

Розглянуто інформацію 
О. В. Власова про участь 
радянської делегації’в за- ‘ 
ходах. присвячених' 10-й 
річниці Сандіністсвкої рево
люції в Нікарагуа.' Схвале
но результати переговорів 
делегації з президентом Ні
карагуа Д. Ортегою, якому 
було вручено особисте по
слання М. С. Горбачова.

Відзначено збіг ' поглядів 
обох сторін на новий, мир
ний етап Сандіністської на
ціонально-демократичної ре. 
волюції. яка характеризуй 
ється переходом від кон- - 
фронтації до діалогу, псн 
дальшою демократизацією і : 
курсом на національне прие 
мирения, пошуком розв'я- 
зання гострих соціально- 
економічних проблем ' краї
ни.

Політбюро схвалило ре
зультати робочого візиту 
Ю. Д. Маслюкова в Німець
ку Демократичну Респуб
ліку, в ході якого було роз
глянуто питання двосторон-’ 
нього економічного “ співро- • 
бітництва 1 координації дер
жавних планів СРСР і НДР -= 
на наступне п'ятиріччя.

Політбюро заслухало по
відомлення Ю. Д. Маслю» 
нова про візит у Федера
тивну Республіку ■ Німеччи
ну. В результаті проведених 
переговорів намічено кон-' 
кретні заходи щодо- відпра
цювання ефективного меха
нізму двостороннього співро
бітництва. ± /
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Виступ М. С. ГОРБАЧОВА
' (Початок на ї й етор.).
дає навпаки. І труднощі, бу
демо відвертими, пов'язані 
тут не тільки з бар’єрами, 
зведеними Заходом, вони є, 
вони ще зберігаються, але й 
з нашою інертністю, з відста
ванням у розвитку нашо
го перебудовноекономічно- 
го мислення і. прямо скажу, 
з невмінням працювати на 
світовому ринку, з некомпе
тентністю 1-забобонами, а ча
сом і просто лінню.

Коли ми запитали думку 
посольств, щодо роботи на
ших делегацій за останню па
ру років, .то дістали оцінки 
дуже критичні, особливо в 
тому, що стосується компе
тентності і-відсутності про
грам поїздок. Посилаючись 
на висновки посольств, мож
на говорити і про те, що ба
гато членів делегацій їздять 
за кордон за державний ра
хунок для того, щоб поповни
ти свої знання у сфері куль
тури і ознайомитися з виз
начними рам’ятками інших 
країн. Це настільки серйоз
но, що повинне знайти якесь 
завершення: думаю, це по
винно стати предметом ого
ворений у Верховній Раді 
СРСР — з заслуховуванням 
і наших економічних пред
ставників, і наших послів.

Хочу спеціально виділити 
угоди про навчання кадрів 
для енономічної діяльності. 
Уже кількасот спеціалістів 
пройшли або проходять те
пер у ФРН, Франції, Англії 
курси навчання сучасних ме
тодів господарювання і тор
гівлі, стають радянськими 
менеджерами. Однак 1 тут 
не все у нас гаразд. Посол 
Квіцинський доповідає, що 
часом і не тих людей добира
ють, 1 не тим вони там ці
кавляться, викликаючи по
див у своїх вчителів.

У загальнополітичному 
плані значення візитів у За
хідну Європу — при всіх 
особливостях кожного —■ 
можна звести до кількох уза
гальнень, Зроблено, можли
во, вирішальні прориви в 
ідеологічних бар'єрах на 
шляху до нової, мирної Єв
ропи. Зміцнилось довір’я у 
сприйнятті один одного на 
державному рівні. «Олюд
нення» наших відносин з 
країнами іншої соціальної 
системи * створює могутній 
підпір мирному процесові на 
континенті з боку громад
ської думки, мільйонів євро
пейців.

У цьому контексті ще біль
шого значення набуває 
якість культурних, взагалі 
загальнолюдських зв’язків. 
Давно стояло питання про" 
будівництво на рівних осно
вах культурних центрів. Те
пер воно розв'язане. Сама ат
мосфера- візитів, їх інтелек
туальний зміст, участь у них 
багатьох представників на
шої Інтелігенції, підписані 
угоди відкривають нові мож- . 
ливості' для діячів науки і 
мистецтва, літератури, твор
чих спілок грунтовніше і смі
ливіше виконувати роль пов
предів перебудови, спільно 
із своїми західними колега
ми формувати духовні і мо
ральні опори мирного поряд
ку в Європі, створювати за
галом інше середовище, єв
ропейське середовище.

Вкладом. у майбутнє я 
назвав би домовленості про 
контакти між молоддю, про 
обмін школярами і вчителя
ми, про ’Проживання їх у сі
м’ях. Такі обміни були й ра
ніше, але брала участь у них 
лічена кількість людей. Те
пер мова Ніде про тисячі.

Істотним вважаю віднов
лення контактів по військо
вій лінії між СРСР і країна
ми НАТО?Беруть участь мі
ністри .^барони, генеральні 
штаби.. військові з’єднання, 
військові^„навчальні заклади 
тощо. Взаєморозуміння і на
віть просте знайомство по цій 
лінії, як ви розумієте. — 
особливий елемент зміцнен
ня довір’я, передбачуваності 
воєнної діяльності. Два-три 
роки тому таке взагалі роз
глядалось як неймовірне і не
бажане. А тепер така прак
тика допомагає . формувати 
атмосферу,” в якій можна 
Впевненіше діяти, скорочу
ючи витрати на оборону, не 
забуваючи, звичайно, про те, 
що повинен додержуватися 
баланс.

У ході візитів домовились 
про активізацію парламент
ських зв’язків. Політичне 
Значений їх у наш час є оче
видним, і воно зростатиме. 
Тим більш важливо звільни
тися тут Бід формалізму і 
екскурсійного характеру об
мінів. До речі, у зарубіжно
му. парламентському досвіді 
багато може бути корисного 
для наших'демократичних ін
ститутів, для відпрацюван
ня правил роботи самої Вер
ховної Ради.

У Федеративній Республі
ці Німеччини j у Франції ми 
були напередодні наради лі
дерів семи провідних капіта
лістичних держав, яка про
ходила цього разу в Парижі. 
З цієї нагоди я направив 
президенту Міттерану пос
лання, виклав погляди ра
дянського керівництва на 
ключові і -світогосподарські 
проблеми, . В основному 
Йдеться ось про що.

Об’єктивний процес інтер
націоналізації сучасного сві 
тового господарства вимагає 
нового рівня багатосторонніх 
економічних взаємовідно
син. Спостерігаючи за зусил
лями «сімки» по координації 
макроекономічної політики, 
ми приходимо до висновку, 
що є можливості забезпечи

ти більшу передбачуваність 
економічним процесам. А це 
— важлива передумова за
гальної економічної безпеки. 
1 це стосується дуже тривож
ного напряму у розвитку на
шої нинішньої цивілізації, 
частиною якої ми є.

Наша перебудова невід
дільна від курсу на повно
кровну участь у міжнародно
му поділі праці. Це треба 
нам, але і решта світу виграє 
від цього. Закони сучасної 
економічної еволюції, пов’я
зані із зростанням взаємоза
лежності у світі, руйнують 
непоборність вододілів між 
різними господарськими сис
темами. І хоча кожна збері
гає свою специфіку, вони ма
ють потребу одна в одній — 
чим далі, тим більше. І, до 
речі, користуються подібни
ми інструментами регулю
вання. В перспективі мова 
може піти і про стикування 
механізмів макроекономіч
ної ноордипації. Паризьку 
нараду повідомлено про на
шу готовність до діалогу з 
усіх цих питань.

Зрозуміло, зберігається 
чимало суперечностей. Однак 
ми бачимо точки зіткнення 1 
взаємодоповнюваність у під
ходах до таких, наприклад, 
проблем, як врегулювання 
заборгованості «третього сві
ту», виступаємо за сприян
ня розвиткові, за знаходжен
ня рішень, прийнятих і для 
кредитів і боржників, для до
норів 1 одержувачів.

Забезпечення сталого роз
витку світової економіки пе
редбачає також створення 
надійних екологічних стабі
лізаторів, вимагає високої 
погодженості в подоланні 
глобальної екологічної за
грози.

У підсумкових рішеннях 
паризьиої сесії «сімки» ми, 
у свою чергу, побачили ряд 
нових, позитивних моментів, 
в усякому разі — порівняно 
з минулим. Деяке просуван
ня є.

Взагалі не тільки в пос
ланні, а й у розмовах із за
хідними діячами ми завжди 
доводили думку про те, що 
всілякі «трійки», «сімки» і 
що завгодно в цьому дусі ;— 
не можуть вирішити долі 
світу 1 вони не можуть вирі
шувати за народи. Ми за Ін
тернаціоналізацію розгляду 
глобальних проблем, які сто
суються всіх країн, усіх сек
торів цивілізації. Відповід
ним Інструментом для цього 
є саме Організація Об’єдна
них--Націй. яка довго чекала 
моменту, щоб виступати в 
цій ролі.

Говорячи в цілому про за
хідноєвропейський напрям 
нашої діяльності, можна зро
бити такий висновок: світ 
почав змінюватись. І це деда
лі помітніше. Одним це по
добається більше, другим це 
подобається менше. Третім — 
взагалі не подобається. І цё 
ми теж знаємо. Такі люди є 
і в Америці, і в західноєвро
пейських країнах. Одні 
сприяють змінам. Другі пе
решкоджають. Є й ті. хто ви
чікує, ще не зробивши свого 
вибору.

Важливо, однак, що у за
хідноєвропейських лідерів, 
і, очевидно, у більшості єв
ропейців є розуміння не тіль
ки можливості, а й необхід
ності будувати нову Європу. 
Міцніє розуміння того, що 
альтернативи немає, що Єв
ропа повинна йти вперед, ви
ходячи з існуючих реальнос
тей. а не назад — до часів, 
чреватих війною.

На шляху до мирного пе
ріоду ще треба буде виріши
ти немало складних завдань, 
розв’язати важкі вузли. Не- 
ма-нема, та й задують рап
том протяги, а то й вітри 
«холодної війни*. У НАТО 
вважають, очевидно, корис
ним організовувати їх час від 
часу то спільно, то поодинці. 
І ми їх відчули зовсім не
давно в деяких промовах і 
деклараціях. Тому треба бу
ти уважними: як би не засту
дити те нове, що вже набу
ває в Європі нормального, 
так би мовити, людського об
личчя. Я сказав би так: не 
упустити шанс, який відкрив
ся. і своєю ініціативною по
літикою рухати процеси, що 
розгорнулися, — не тільки 
на європейському напрямі сві
тової політики, а й у цілому. 
І, звичайно, не відриватись 
від реальностей, діяти з ура
хуванням цих реальностей.

Загалом, можна констату
вати. що - вживаючи ленін
ський вислів — мирне спів
життя різних європейських 
держав перетворюється в ре
альність, з якою вже ніхто 
не може не рахуватись.

Товариші депутати! Такі 
важливі зовнішньополітичні 
акції, про які я сьогодні ін
формую вас, мають свій над
звичайно важливий вимір у 
рамках наших союзницьких 
зв'язків. З Страсбурга ми по
летіли прямо в Бухарест на 
нараду ПКК.

Бухарестська нарада була 
неординарною. І тому, що во
на проходила на особливо 
відповідальному етапі в жит
ті соціалістичної співдруж
ності, і за характером обмі
ну думками, який там від
бувся. Прийняті в Бухаресті 
документи — це цілісна про
грама Дій на шляху до без
печної, мирної Європи. Во
ни свідчать про те, що соціа
лістичні держави адекватно 
реагують На виклики часу. 
Це — плід колективної ро
боти, в них є внесок кожної 
держави.

Нарада конструктивно від- 
реагувала на пропозиції 
Брюссельської сесії НАТО, 

констатувала, що вони йдуть 
у певному розумінні назуст
річ ініціативам Варшавсько
го Договору щодо скорочен
ня звичайних озброєнь і 
збройних сил. Нарада про
демонструвала розуміння 
необхідності трансформації 
нашого союзу з воєнно-полі
тичної організації в політи- 
ко-воєнну, з урахуванням но
вих реалій в Європі і світі. 
Це сприятиме рухові до ого
лошеної соціалістичними 
державами мети — підготов
ки через загальноєвропей
ський процес до розпуску 
ОВД 1 НАТО. Поки що умо
ви для цього не дозріли, роз
виватимемо відносини між 
блоками на неконфронтацій- 
ній основі.

Найвищий форум нашого 
союзу чималою мірою був 
новий за своєю внутрішньою 
суттю, відзначався відвер
тістю і оригінальністю аналі
зу подій. Чи були при цьому 
різні оцінки, незбіжні точки 
зору? Були. Ми не бачимо в 
цьому нічого поганого. Часи 
показної одностайності ми
нули. При своєрідності під
ходів, при тому, що 1 внут
рішня, І зовнішня політика 
різних країн Варшавського 
Договору мають свої істотні 
особливості,— нарада ПКК 
вражаюче проте показала 
спільну політичну волю до 
взаєморозуміння і взаємодії. 
Це головне. Підтверджено, 
що союзні країни єдині в 
підході до кардинальних 
проблем світового процесу. 
Цс й дало їм змогу легко до
мовитися про спільну в прин
ципі лінію на сучасному ета
пі.

Підсумки бухарестської 
наради були в цілому спри
ятливо зустрінуті в західно
європейських правлячих ко
лах. Це незвично, але відпо
відає новому духові міждер
жавних відносин в Європі.
• Наші союзники підтрима
ли пропозицію про скликан
ня другої загальноєвропей
ської зустрічі на найвищо
му рівні за типом Хельсінкі 
1975 року. Вона дасть змогу 
заглянути в майбутнє Євро
пи, прояснити перспективу 
європейського процесу з ви
ходом на XXI століття.

Бухарестська нарада ще 
раз підтвердила, що в соці
алістичній співдружності 
міцно утверджуються нові 
відносини, які грунтуються 
на принципах повної рівно
правності, незалежності, са
мостійності. Тепер для всіх 
очевидно, що не існує будь- 
яких універсальних соціа
лістичних моделей і ніхто не 
володіє монополією на істи
ну. Кожний народ сам визна
чає долю своєї країни, сам 
вибирає систему і лад. 1 ні
хто не може ні під яким при
водом втручатися ззовні, на
в’язувати свої уявлення про 
політику іншої країни.

Уперше значне місце на 
нараді ПКК, особливо на зу
стрічі керівників делегацій, 
зайняло обговорення глибо
ких перетворень у країнах 
Співдружності. Порушува
лись принципові аспекти су
часного розуміння соціаліз
му 1 шляхів його оновлення. 
Почато було важливу розмо
ву про те, як надати їх еко
номічному співробітництву в 
нових умовах і більшої ди
наміки, і більшої результа
тивності. Домовились* відно
вити незабаром розпочатий у 
Бухаресті поглиблений обмін 
думками на цю тему, зробив
ши його тривалішим і кон
кретнішим. Це — теж зна
мення часу, яке відображає 
імперативи інтеграційних 
тенденцій у світі.

Турбота про долю соціа
лізму. розуміння переломно
го характеру моменту, за
гальна зацікавленість в успі
ху процесів оновлення — все 
це дуже позначилось на ро
боті наради.

Цілком очевидно, що її 
підсумки, як і обстановка в 
усій Європі, передбачають і 
оновлення зв'язків Верховної 
Ради з парламентами союз
них держав.

Взагалі характер Буха
рестської наради в поєднан
ні з підсумками зустрічей у 
верхах на Кубі і в Китаї дає 
змогу говорити про те. що 
паші відносини з соціаліс
тичними країнами набира
ють дедалі ціліснішого виг
ляду як фактор позитивних 
процесів у сучасному взаємо
пов’язаному світі — при 
збереженні і навіть посилен
ні специфіки відносин з кож 
ною з країн.

Користуючись нагодою, 
хочу знову підкреслити все
світнє значення нормаліза
ції наших відносин з КНР. 
З’їзд народних Депутатів 
СРСР дав високу оцінку цін 
події.

До речі, мені не раз нас
тійно ставили запитання 1 в 
Бонні і в Парижі про нашу 
реакцію на відомі події в 
Пекіні. Думаю, є смисл вик
ласти з цієї трибуни суть 
відповідей, які я давав. Про
цес змін, що йде в такій 
країні, як Китай, явище сві
тового масштабу. Ми. при
родно. бажаємо успіху ки
тайському народові в русі по 
шляху перетворень, по шля
ху, обраному ним самим. Па 
цьому шляху можуть бути 
хворобливі явища і конфлік
ти. Своє ставлення до траге
дії, яка сталась у Пекіні, ми 
висловили. Ми шкодуємо про 
те, що так вийшло. Ми за 
те, щоб найгостріші пробле
ми розв'язувались через по
літичний діалог властей з на
родом. Так ми думаємо. Та
кий метод обрали для себе. 
Але свої проблеми кожен на- 

род розв'язує сам. Це наша 
принципова і. я думаю, не
оборотна позиція.

У нас твердий намір пос
лідовно і повно використати 
результати візиту в Китай
ську Народну Республіку, 
всемірно сприяти взаємови
гідному співробітництву в 
різних галузях, у тому числі 
науково і технічно найпере- 
довіших. І робота тут уже 
йде. Недавно у зв’язку з Дня
ми китайської науки і тех
ніки в СРСР приїжджала 
Урядова делегація на чолі з 
членом Державної ради Сун 
Цзянем. Днями в Москві пе
ребував член Політбюро ЦК 
КПК, заступник прем'єра 
Державної ради КНР Тяпь 
Цзіюнь. Він очолював китай
ську сторону в Комісії по 
економічному, торговельно
му і науково-технічному спів
робітництву. Намічається 
розвиток міжпартійних від
носин.

Впевнений, вихід радян
сько-китайського діалогу на 
новий рубіж відповідає інте

ресам обох наших народів, 
Інтересам азіатсько-тихооке
анського регіону і всього 
світового співтовариства — 
внаслідок значимості нашо
го діалогу і наших відносин.

* * *

Товариші! Наш зовніш
ньополітичний курс проде* 
монстрував певну ефектне 
ність, бо, як мені уявляєть
ся, він науково вивірений і 
вловив виклики часу, потре
би і нашого суспільства. 1 
світу, в якому ми живемо.

Наш принциповий вибір, 
що грунтується на новому 
мисленні, правильний. Зав
дання полягає в тому, щоб 
нарощувати нагромаджений 
зовнішньоекономічний «ка
пітал», послідовно і макси
мально використовувати йо
го дивіденди на благо свого 
народу, загальної безпеки і 
прогресу.

Вирішальне значення тут 
мають суворе виконання на
ми самими укладених догово
рів та угод, неухильне до

держання духу і букви Пос
танови З’їзду народних депу
татів 1 його" Послання наро
дам світу. Верховна Рада, її 
комітети і комісії і найви
щий орган влади —- З’їзди 
народних депутатів мають 
здійснювати дійовий парла
ментський конституційний 
нагляд за тим. щоб слово у 
нас не розходилось з ділом, 
щоб наші відомства та інші 
органи своїми інструкціями 
і способом дій або бездією 
не знецінювали наші принци
пові політичні настанови, 
які, буває, губляться в адмі
ністративних, бюрократичних 
лабіринтах.

Ми будемо завершувати 
роботу по приведенню ра
дянського законодавства у 
повну відповідність до зо
бов’язань, які взяли на се
бе у Відні, з деклараціями, 
за які голосували r ООН. 
іншими міжнародними доку
ментами. під якими стоїть 
наш підпис. Правильно, що 
Комітет у міжнародних 
справах Верховної Ради ра

зом з МЗС вирішили про
вести спеціальне слухання 
питання про реалізацію Ві
денського підсумкового до
кумента. Не виключена, ма
буть. якась спільна форма 
контролю за договорами і на 
міжпарламентському рівні. 
Це давало б додаткові гаран
тії додержання їх усіма сто
ронами. Про таку ініціативу 
парто було б подумати, по
думати про Механізм, який 
можна використати в зазна
чених цілях.

Мені уже доводилося го
ворити, що нове мислення — 
це, по суті, ідеологія і тео
рія перебудови в цілому, а 
не тільки у зовнішній полі 
тиці. Результати нашої між
народної діяльності лише 
підкреслюють його плодот
ворність. І це підказує всім 
нам: «нове мислення здатне 
дати в короткі строки поміт
ніші результати і у внутріш
ніх справах». Чим швидше 
ми зуміємо подолати шабло
ни минулого часу, чим смі
ливіше "будемо підходити до 

розв'язання-1 ПОЛІТИЧНИХ, і 
економічних, соціальних пи
тань під кутом зору нового 
мислення, тим швидше сус
пільство піде вперед і пе
ребудова почне давати ра
дянським людям відчутну 
віддачу.

Всім нам — і у Верховній 
Раді, в уряді, в керівницт
ві партії, і кожному радян
ському громадянину, де б - 
він не жни і де б не працю
вав, — треба пам ятати: все. 
що шкодить перебудові все
редині-'країни або дискреди
тує її, негативно позначаєть
ся і на міжнародному ста
новищі Радянської Держави. 
Тим самим знижується мож
ливість використання нашеї- 
го зовнішньополітичного по
тенціалу для розв’язання 
внутрішніх завдань, для ус- ” 
піху самої перебудови. v

Позитивні процеси у світі - 
не стали ще необоротними. 
Але разом з тим ніколи до 
цього перспективи виходу до 
мирного періоду В історії’’*1’’ 
людства не були такими об-””’ 
надійливимн. як тепер. І ні-. — 
коли ще такою мірою це но. - 
залежало від нас з вами. ТО-’Ш'‘ 
вариіні, від відповідальносте " 
всіх 1 кожного за велику 
справу перебудови.

♦ ’ * * . „м. ..
МО --

М. С. Горбачов відповів””’" 
на запитання депутатів. ”,и 
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Відповіді на запитання депутатів <
С. О. Медведев, Чи усві

домили на Заході (це, може, 
наївне запитання), що будь- 
який напад на Радянський 
Союз при наявності такої 
кількості атомних електро
станцій призведе до загибелі 
всієї Європи? Я не запитую 
тому, іцо мої виборці став
лять 1 зовсім інше запитан
ня: а чи не надто багато озб
роєнь, коли ми маємо стіль
ки атомних бомб, атомних 
електростанцій v себе на те
риторії? Чи усвідомлюють 
це на Заході?

М. С. Горбачов. Ви поста
вили запитання, яке мені, 
можливо, навіть треба було 
передбачити в моїй інформа
ції. Я думаю, товариші, це 
усвідомлення в наявності. І 
воно є, по-моєму, передумо
вою, яка стимулює реаліс
тичну політику.

М. В. Бородін. Як ви вва
жаєте, Михайле Сергійовичу, 
досвід, який нагромаджено 
в галузі культурної, науко
вої. політичної, економічної 
інтеграції в Західній Євро
пі, — не міг би він більшою 
мірою використовуватися з 
метою інтеграції соціалістич
ною співдружністю? Це пи
тання особливо мене ціка
вить v зв’язку з Деякими 
явищами, які я. наприклад, 
ніяк не можу ні зрозуміти, 
ні схвалитщ скажімо, митні 
бар'єри, які наростають між 
деякими країнами соціаліс
тичної співдружності, деякі 
інші явища. Хотілося б уз
нати вашу точку зору з цьо
го приводу.

М. С. Горбачов. Одно з 
найцікавіших запитань. Я 
думаю, що у спілкуванні з 
народами європейськими і 
світу наш досвід, наші пог
ляди. наша політика справ
ляють свій вплив так чи 
інакше на інші країни. Ми 
можемо констатувати точно 
так само, що і мн відчуваємо 
вплив. І я не хотів би обме
житись дипломатичною відпо
віддю: досвід, якого ми на
буваємо в цьому плані, допо
магає нам у сьогоднішніх 
наших справах, на дуже важ
ливому, переломному етапі 
розвитку країни. Спираючись 
на досвід цивілізації і вико
ристовуючи його, ми можемо 
виробляти більш зважені під
ходи. При всій відмінності 
в соціальному виборі, в сис
темах, традиціях, прн всіх 
інших особливостях — v 
психологічному складі 1 т. д. 
є багато Такого, що є для 
нас важливим і зв’язує нас, 
показуючи, що ми йдемо в 
руслі прогресу людської ци
вілізації, 1 тпеба сміливо ви
користовувати її досягнення. 
Це стосується не тільки еко
номіки. а й соціальної полі
тики. вже не кажучи про на
уково-технічний бік справи. 
Я думаю, що в усіх сферах 
є те. що може бути взяте і 
з успіхом використане на 
етапі перебудови, коли ми 
обдумуємо і знаходимо нові 
механізми функціонування 
суспільства, освоюємо нові 
форми життя. Знаєте, ніяко
го, відкриття ми тут не ро 
бимо. усе. це було сказано 
Іллічем: комуністом можна 
стати лише тоді, коли збага
тиш свою пам’ять знанням 
усіх тих багатств, які виро
било людство. Комунізм ви 
ник не осторонь від стовпо
вого шляху цивілізації, а на 
головному її напрямі завдя
ки виходу на арену такої си
ли. як робітничий клас. Він 
вбирає досягнення поперед
ніх систем, і сьогодні, взає
модіючи з ними, будемо 
брати все, що відповідає йо
го інтересам. Я думаю, ми 
повинні звільнитись від ста
рих стереотипів, зберігаючи 
V той же час вірність своїм 
цінностям, СВОЄМУ вибору, 
політичним нашим цілям, ді
ючи в рамках соціалізму, 
вдосконалюючи його 1 онов
люючи. , •

Я відповідаю в загальному 
плані. Але думаю, що ця 
дискусія може бути продов
жена.
О. П. Федоров. Мені зда
ється. що Ваш виступ — це 
прекрасний перший крок на 
шляху до професіоналізації 
депутатського корпусу в пи
таннях зови ішн ьопол ітичної 
ДІЯЛЬНОСТІ. I R цьому зв'язку 
дуже хотілося б знати Вашу 

особисту думку про діяль
ність наших журналістів-між- 
народників. Чи не здається 
Вам — а мені так здається, 
тому я і ставлю запитання,— 
що вони надто однобокі, од
носторонні, поверхневі 1 
десь навіть ейфорично оці
нюють наші зовнішньополі
тичні акції, v той час як їх
ні західні колеги Дуже ана
літично оцінюють кожну на
шу зовнішньополітичну ак
цію, ножну угоду аналізують. 
У нас цього немає, а нам, 
депутатам, по-моєму, в умо
вах нашої реальності це ду
же потрібно.

М. С. Горбачов. По-моєму, 
ейфорії більше на Заході, 
ніж у наших журналістів. Я 
читаю все, що перепубліко- 
вується звідти. І там стільнн 
говориться... А що . стосу
ється наших, не дуже вони 
розсипаються словами, на
віть умудряються Дещо не 
бачити. Але це, так би мо
вити. реакція людська. Я 
зовсім не прошу, щоб вони 
почали змагатись v цьому 
відношенні з західною пре
сою, ні. Я вважаю, що жур
налістський корпус наших 
міжнародників. можливо, 
один із сильних, якщо порів
нювати з іншими напрямами 
журналістики. Він здатний 
дуже сильно вести СВОЮ 
справу. Мені здається, про
цес перебудови там йде і 
вже вивів на дуже цікаві, 
важливі міркування, які до- 
помогають нашій громад
ськості краще уявляти суть 
нашої зовнішньої політики, 
роз’яснюють наші ініціативи, 
включаються в дискусії, в 
яких стикаються різні підхо
ди ца світовій арені. Разом 
з тим вони дають можливість 
краще оцінити змістовність 
і глибину перелому, який 
стався в нашій зовнішній по
літиці на даному етапі. Я б 
завершив свою оцінку так: 
pvx v них v правильному на
прямі йде. І думаю, він буде 
плодотворним.

М. В. Нейлаид. Михайле 
Сергійовичу, Ви говорили 
про те, що існує такий сте
реотип. що ми. можливо, над
то далеко зайшли в процесі 
роззброєння. Особисто мені 
здається, що ми також за
йшли далеко в процесі гон
ки озброєння, що нам йти і 
йти назад. Ви згадали про 
позитивний досвід Заходу і 
про дискусію в американ 
ському конгресі з приводу 
витрат на озброєння. Ви, 
природно, знаєте, і багато 
хто знає про те, що амери
канці безперервно думають 
про свої нові воєнні програ
ми. Дуже престижно, наприк
лад. мати такий самий, 
як у них бомбардувальник 
«Стеле». Але заради прести
жу, заради, даруйте, мені, 
«іграшки» платити стільки 
грошей і потім відмовлятись, 
як ми відмовились від бага
тьох систем, які нам абсо
лютно не потрібні? Чи вва
жаєте Ви. як Голова Ради 
оборони, що вже настав час 
поговорити і про наші воєнні 
програми. виходячи з тієї 
реальної воєнної небезпеки, 
яка існує сьогодні? Це пер
ше запитання. І друге. Ви 
ввели поняття моральності в 
зовнішню політику Радян
ського Союзу. В нашій Ре
золюції, в Постанові З’їзду 
вперше говориться про мо
ральний момент V зовнішній 
політиці Радянського Сою
зу. і тому v мене до Вас та
ке запитання фраза з 
радянсько-іранської деклара
ції: «Радянська сторона згод
на на співробітництво з іран
ською стороною у спра
ві зміцнення її обороноздат
ності». Ми ніде не прокомен
тували цю фразу, хоча Ви 
прекрасно знаєте, що вона 
викликала і продовжує вик
ликати багато, м’яко кажучи, 
запитань і критики.

М. C. Горбачов. Я так 
зрозумів, що оплески, ЯКІ 
мало не відбулися, говорять 
про те, що поставлені вами 
запитання ясні. І поставлені 
так, що вони містять і від 
повідь. Я повинен сказати 
ось що: ми зараз готуємо пи
тання про Раду оборони, і 
на осінній сесії нам дове

деться її затверджувати. У 
нас. таким чином, буде при
від поглибити розмову на ці 
теми. Можу сказати, що те. 
про що ви говорите, давно 
турбує радянське керівни
цтво. Саме ця стурбованість 
змаганням у все нових і но
вих воєнних програмах, за 
принципом зуб за зуб, 
стінка на стінку, була од
нією з передумов, які спону
кали нас думати про нові 
підходи. Саме вона — один 
з імперативів, які привели 
до розуміння того, що нам 
потрібна нова політика і но
ве мислення. Поставивши 
так питання в теоретичному 
плані, ми повинні були ду
мати 1 про політику. В кін
цевому підсумку, ми. дістав
ши Відгук з боку партнерів 
по переговорах (не будемо 
називати їх противниками), 
ми вийшли на необхідність 
розробки нової воєнної док
трини, оборонної доктрини. 
Це у свою чергу привело нас 
до серйозних змін в усьому 
будівництві збройних сил. 
Це охоплює і ті проблеми, 
про які ви говорите.

Отож армія тепер у нас 
на шляху глибоких змін. Во
на повинна бути такою, яку 
диктує ситуація. Вона по
винна бути здатною захисти
ти, гарантувати безпеку краї
ни. Інакше кажучи — бути 
сучасною в технічному, про
фесійному відношенні. Ми 
рішуче стали на шлях скоро
чення багатьох програм, ба
гато які вже закрили .-— це 
стосується десятків програм. 
Отже, процес іде. Але ще 
раз хочу сказати: він ітиме 
так, щоб гарантувалось го
ловне —• безпека. надійна 
безпека країни. Про все ін
ше, у конкретному плані, по
трібна буде більш поглибле
на розмова у відповідному 
комітеті Верховної Ради. 
Па його закритому засіданні, 
коли ми будемо говорити про 
формування і створення но
вої Ради оборони, доведеть
ся розкрити більші рамки 
цієї проблеми. Запевняю 
вас: там є, що вам доповіс
ти, І. сподіваюсь, і у вас бу
де, що сказати, поставити 
запитання.

Питання про моральність 
у зв’язку з відомим підсум
ковим документом про зуст
річ з нинішнім президентом 
Ірану А. А. Хашемі-Рафсанд- 
жані в Радянському Союзі. Я 
думаю, що політика, яка 
звернута до світового спів
товариства 1 закликає до 
перебудови відносин на 
принципах здорового розу
му, співробітництва. на ба
зі скорочення ядерної зброї 
і т. д., не знімає питання про 
безпеку. Вона тільки його 
переводить в іншу площину. 
Але коли йдеться про без
пеку, завжди присутній і 
певний рівень забезпечення 
достатності в озброєннях, 
щоб бути спроможним себе 
захищати. Ми ведемо торгів
лю зброєю, хоча й скорочу
ємо її істотно. Але це с 
і з соціалістичними, і з ін
шими країнами. У даному 
разі ми маємо справу з 
сусідньою країною, з якою 
хочемо будувати нормальні 
відносини. Вона звернулась 
до нас з певними запитами 
щодо поставок зброї для її 
безпеки. Ми пішли на певні 
кроки. Думаю, що вони не 
входять у конфлікт з наши
ми уявленнями про відпо
відальність за розвиток між
народних відносин, за на
дання їм сучасного напряму, 
розрахованого на нормаліза
цію міжнародних відносин, 
не тільки на збереження, а 
н зміцнення миру.

Ю. М. Щербак. Михайле 
Сергійовичу, у виступі на 
сесії ООН Ви висунули ду
же цікаву Ідею створення 
своєрідної ради екологічної 
безпеки. Яким чином ця 
ідея може бути реалізована 
конкретно в європейському 
домі, враховуючи наші по
треби в екологічних зв’язках 
і загальноєвропейські потре
би?

М. С. Горбачов. Мені зда
ється, що найімовірніше ця 
ідея може реалізуватись як
раз тут. у Європі. Наприк
лад, створення при Академії 
наук СРСР спеціального на-

укового центру викликало 
дуже великий інтерес у Єв
ропі. Там висловили пози
тивне ставлення до неї і на
віть бажання співробітнича
ти. Загалом, у європейців є 
велика необхідність уже 
найближчим часом сформу
вати якийсь центр по еколо
гії. Ця думка прозвучала в 
усіх наших зустрічах, з усі
ма лідерами, І не тільки з 
лідерами, а й з науковими 
колами, просто з громадсь
кістю. Думаю, що саме в 
Європі найімовірніше ідея 
екологічного співробітництва 
зможе реалізуватися.

Запитання з місця. Ша
новний Голова. Ви мало го
ворили про можливість 
узяти в борг у іноземних 
держав, на яких умовах, 
скільки можна, Ви, по-моє
му. говорили на ці теми. Це 
враження у мене поєднуєть
ся з іншим враженням. 
Сьогодні під час перерви я 
дуже суворо говорив з міні
стром фінансів, майже пос
варились ми. Цей міністр 
відмовляється повідомляти, 
скільки грошей пустих, не 
покритих товарами вони ви
пускають щодня. Фактично 
все, що може зробити на 
шляху демократизації краї
ни вся Верховна Рада, цей 
міністр, випустивши 100 
мільйонів карбованців пус
тих. може знищити. У мене 
складається враження, що 
від нас приховується ціла 
сфера нашого життя, саме 
фінансова, якось немає кон
тролю ніякого за цим.

М. С. Горбачов. Я думаю, 
що тема, яку ви порушуєте, 
була центральною і на З’їз
ді, 1 у Верховній Раді, і 
сьогодні залишається голов
ною. Гіде серйозна робота в 
уряді. Мається на увазі, що 
в середу товариш Маслю
ков у зв'язку з висловленим 
депутатами інтересом допо
вість міркування уряду що
до невідкладних заходів нор
малізації ситуації в еконо
міці. Мається на увазі, щоб 
він надав депутатам відо
мості для роздуму на час 
канікул.

Ваш спір з міністром фі
нансів ви можете продовжи
ти завтра, поставивши това
ришеві Маслюкову свої за
питання.

Я ж скажу так: мн луже 
відповідально діємо, беру
чи кредити. луже відпові
дально. І тут важливо — я 
хочу про це окремо сказати 
-— не плутати дві сторони: 
одне цс як мн їх беремо, 
в яких масштабах І розмі
рах, поєднуючи з нашими 
можливостями. Друге — як 
ми їх використовуємо. Це 
два істотних моменти. Так 
от. що стосується обсягу 
кредитів. мн виходимо з 
принципової політичної на
станови. Вона — така: ми 
повинні йти на співробітни
цтво, повинні брати кредити 
і користуватись ними, як і 
всі країни, і розплачувати
ся за них. Це наша справа. 
Але ми повинні так діяти 
тут, щоб усі рішення, які 
стосуються Радянського Со
юзу, приймались у Москві, 
а не десь В іншому місці. 
Справа в тому, що в деяких 
країнах, які взяли кредити, 
потрапили в таку ситуацію, 
коли вже їм диктують, як 
їм вести справи в економіці 
і в якому напрямі розвивати 
країну. Я думаю, для нас 
такий підхід абсолютно не
прийнятний. Ось це прин
циповий наш вихідний мо
мент. Про це можна подис
кутувати, якщо хтось дотри
мується іншої думки. Я ж 
особисто дотримуюсь думки, 
яку виклав. Керівництво 
країни і. думаю, наш народ 
ніколи не. підуть на таке ве
дення зовнішніх справ, у то
му числі у сфері кредитів, 
щоб мн потрапили в ситуа
цію, коли рішення прийма
тимуться десь — у Міжна
родному валютному фонді, в 
Банку реконструкції і т. ін. 
Це повинно бути виключено.

Б. Г. Мухамеджанов. Ша
новний Михайле Сергійови
чу. як відзначалось на 
З'їзді, наші міжнародні спра
ви розвиваються набагато 
швидше на краще, ніж об
становка всередині країни. 
Всім нам, народним депута

там, можна передбачити п6-‘ 
ліпшення швидшими темпі- ’ ” 
ми обстановки в країні 
рез Ваше мислення?

М. С. Горбачов. Нерпа'.,,,, 
наше мислення, скажу я. , 1,-, , 
я запрошую всіх не піддд7,„ій 
рювати одне одного. Давану 
те колективно шукати рі-; 
шення. через наше мислення-— 
в тому, що ми відчули 
обхідно зробити в ці остац-, 
ні дні. В ході виборчої ка,и,-ґ,„ 
панії народ сильно підтри- , 
мав політику перебудови, в ... 
критичному дусі провів -ЦЮ.— 
кампанію, але й поставив, с„ 
високі вимоги. В нинішній, 
ситуації це проявилось 
страйках шахтарів, в поста- 
новці ними питань стосовно-'-, 
того, як ми повинні ДІЯТИ,’-, 
реалізуючи плани перебуДо-, 
ви в сфері економіки. 
здається, що ми всі цим 
раз стурбовані.

Не думаю, що Верховна 
Рада повинна впасти в панЬ - 
ку. Вона повинна зберегти 
холоднокровність, 1 вона є. 
Треба об'єднувати всі інте
лектуальні сили, всі наші 
творчі здібності, щоб виро
бити такі підходи в економі
ці, які б допомогли нам роз
в’язати невідкладні вавдан- 
ня. особливо по наведенню 
порядку в фінансах і на рин
ку. І разом з тим —- заклас
ти. створити глибокі заділи 
на перспективу, з тим, щоб 
наша економіка набирала 
динаміки і ставала ефектив-. 
ною. Намічене нами це 
включав< З -деяких питань 
щодо цього пр., невідкладних 
заходах вам доповість завт-- 
ра товариш Маслюков. Всес 
інше буде нідготовлено до 
середини вересня, щоб ВІДл.ґ, 
разу, коли повернуться 
путати в Москву, вони мочдаїуД 
ВКЛЮЧИТИСЯ ---- через
тети і комісії — у розгляд; 
усього комплексу питань.--- —

Ми постійно повинні тиа» ”v 
ти на увазі: за нашою епи- 
ною — країна, величезна-».„ 
економіка, величезна відпоп--, 
відальніеть. Якщо хтось.юл 
думає, що є прості і леТКіГШ 
вирішення, то запевняю *«• j 
їх немає. І мн повинні зИно...» 
рати всі сили, сконсолідуєм../ 
ватнея, щоб разом знание 
ці відповіді. А не намагадйч- 
тись. як у нас іноді прояв—,.:- 
ллється на цьому етапі дЬ-. 
яльності Верховної Радим 
на З'їзді, заганяти одне одтяо<. 
НОГО В К.УТ. , ппь.

Я ж бачу: дехто з натякат,^.. 
мн. відкритими і прихова»иег-Г. 
ми. піддає великому сумніву; 
діяльність Голови Верхов--.- 
ної Ради — мовляв, він на,-,... 
магається об’єднати необ єдг„.,.< 
нуване, поєднати непоєднан-с 
не, правих з лівими одружу-: • 
ти і так далі. Це все домне—- - 
ЛИ. Домисли, причому дуже. 
несерйозні, що свідчать про а» 
відсутність глибини анал!зд,чП 
й відповідальності. Я впев« 
нений: ми консолідуватиме*; 
мо всі творчі сили у Вер- 
ховній Раді на пошуках рі- <■>•> 
шень і відповідей, на ви-.,,., 
робленні таких рішень, яких ..а 
чекає наш народ. Це — 
нія, яка нам необхідна. Я-к-.-о; 
що ж ми затіємо в цьому- - 
відповідальному органі скло. 
.ку, ТО позорище буде ДЛЯ, юх 
Верховної Ради і наро.!, нам. ... 
не пробачить ніколи.

Д. Худоназаров. Михайле- -щ 
Сергійовичу, Ви говорили—П 
про міжпарламентські зв’яз*.,. - 
ки і про те, що ми їх роЗт ,Т 
ширили. У мене є побажан
ня. На жаль, v нашій біб
ліотеці 1 взагалі у Нас мало 
книг з цієї галузі, не кажу
чи про те, що у різних лю
дей, у різних комісіях іс
нує розрізнена інформація. 
Дуже важливо, щоб ми мог
ли черпати десь відомості, 
щоб бути підготовленими. 
Крім усього іншого, у нас 
майже щодня доводиться 
констатувати, що з того чи 
іншого питання хотілося б 
знати, як подібне робиться 
в зарубіжних парламентах. 
Тому в мене є побажання — 
щоб інформація, яку мають 
науково-дослідні інститути. 
Академія наук, була зібрана, 
в нас тут, у нашій бібліоте
ці.

М. С. Горбачов, Вважаю, 
що це дуже цінна пропози
ція. її треба реалізувати.

(ТАРС).

I
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ранку, в залі засідань Вер
ховної Ради під головуван
ням А. І. Лук’янова на 
спільному засіданні палат 
продовжилась гостра диску
сія при обговоренні Указу 
Президії Верховної Ради 
СРСР від 23 лютого 1989 
року «Про прибутковий по
даток з кооперативів».

Підсумки дискусії підбив 
А. І. Лук'янов. Більшість 
депутатів, відзначив він, ви
словлюються за те. щоб 
прийняти Указ з урахуван
ням ряду зауважень 1 уточ
нень. Треба доручити Комі
тету, з питань законодавст
ва, законності 1 правопоряд
ку спільно з іншими коміте
тами і номісіями додатково 
проробити всі пропозиції 1 
подати до кінця цієї сесії 
остаточний проект Указу, 
Одночасно слід доручити Ра
ді Міністрів СРСР розроби
ти І подати на наступній се
сії Верховної Ради СРСР 
поправки до Закону про ко
операцію, систему заходів 
по зміцненню податкових 1н- 
спеедій і систему надзвичай
них заходів по боротьбі з 
спекуляцією, особливо про
дуктами харчування 1 то
варами народного споживан
ня.

Більшістю голосів депута
ти погоджуються з цією 
пропозицією.

Головуючий повідомляє, 
що ’йа нинішній сесії роз- 
глягіУї'о всі Укази, включені 
в проект Закону СРСР 
«Про затвердження Указів 
ІІревидії Верховної Ради 
СРСР про внесення змін і 
доггоййень до законодавчих 
актів'СРСР».

Вій відзначив, що при за
твердженні деяких Указів 
вирішено внести в них ок
ремі' зміни. Крім того, до
ручай» комітетам і комісі
ям "tilfe раз розглянути Ука
зи * «Про внесення змін до 
законодавства про святкові і 
пам'ятні дні», «Про при
бутковий податок з коопера
тивів» і «Про затверджен
ня “Положення про торго- 
велиш представництва СРСР 
за кі&рдоном*.

Ставиться на голосування 
проект закону з вилученням 
трьфх вище названих Ука
зів.

Роздільним голосуванням 
по палатах закон із змінами 
1 доповненнями більшістю 
голосів приймається.

На вечірньому засіданні з 
урахуванням внесених по
правок роздільним голосу
ванням депутати обох палат 
затвердили Указ Президії 
Верховної Ради СРСР від 
8 квітдія 1989 року «Про 
внесення змін і доповнень 
до Закону СРСР «Про кри
мінальну відповідальність за 
державні злочини» та дея
ких інших законодавчих ак
тів СРСР».

Потім депутати без обго
ворення більшістю голосів 
затверджують Закон СРСР 
«Про визнання таким, що 
втратив силу. Указу Прези
дії‘'Верховної Ради СРСР 
«Про порядок передачі під
приємств та об’єднань з ре
спубліканського 1 місцевого 
підпорядкування в союзне».

Верховна Рада приступає 
до розгляду проекту Зако
ну про порядок опублікуван
ня -Р "набрання чинності за
конами СРСР та іншими ак
тами,-що приймаються З’їз
дом- "народних депутатів 
СРСР, Верховною Радою 
СРСР та їх органами. Він 
вноситься Президією Вер
ховної Ради СРСР.

Доповідь з цього питання 
зробив Голова Ради Націо
нальностей Р. Н. НІшанов.

Головуючий Є. М. Прима
ков надає слово для співдо
повіді- голові Комітету з пи
тань законодавства, закон
ності" 1 правопорядку С. С. 
Алеігеєєву.

Наш комітет, сказав він, 
схвалює законопроект у 
принципі, рекомендує його 
прийняти.

З пропозиціями, заува
женнями і роз'ясненнями з 
обговорюваного питання ви
ступили депутати Лубенчен
ко Kt Д., Алексеев С. С., 
Примаков Є. М., Лук’янов
A. І.""

Роздільним голосуванням 
по палатах більшістю голо
сів -Закон «Про порядок опу
блікування і набрання чин
ності законами СРСР та ін
шими актами, що прийма
ються З’їздом народних де
путатів СРСР. Верховною 
Радою СРСР та їх органа
ми» з доповненнями прий
нятий.

Вечірнє засідання завер
шилось обговоренням ряду 
питань, поставлених депута
тами. Депутат Подзирук
B. С. торкнувся проблеми, 
яка зачіпає багатьох: немож
ливість одержати роботу без 
прописки, а прописку — без 
роботи.

Про засідання міжрегіо
нальної групи депутатів, яке 
відбулося 29—30 липня, ін
формував депутат Єльцин 
Б. М. Він розповів про мо
тиви організації цієї групи, 
від її імені вніс пропозиції, 
пов’язані з підготовкою до 
наступних виборів до місце
вих Рад 1 З’їзду народних 
депутатів СРСР,

Депутат Фотеєв В. К. ви
словив ряд сумнівів з при
воду позиції міжрегіональ
ної групи. Він закликав до 
єдності дій народних депу
татів і запропонував ще раз 
додумати цро доцільність її 
Існування. Депутатам слід 
іктивніше працювати у скла- 
Іі комітетів 1 комісій, вва- 
кає він.

Депутат Ранг I. X. проін
формував сесію про підсум
ки проведеної у Підмосков'ї 
Конференції представників 
іелянськи« господарств і

сільськогосподарських коо
перативів, зачитав звернення 
її учасників до Верховної 
Ради СРСР.

Депутат Палагнюк Б. Т. 
висловив незгоду з Ідеєю ор
ганізації міжрегіональної 
групи депутатів. Він говорив 
про необхідність максималь
но ефективного використан
ня депутатського часу 1 на
родних коштів, відзначивши 
головне, на його думку, зав
дання народних депутатів — 
наполегливо розв'язувати со
ціальні питання, які стоять 
перед суспільством.

Було б помилкою вважа
ти, що міжрегіональна гру
па депутатів ставить собі за 
мету захопити владу або 
внести розкол, заявив депу
тат Сазонов М. С. Вона має 
лише одну мету — докорін
но змінити ситуацію в кра
їні на краще. Повністю під
тримуючи політику партії, 
група пропонує лише свої 
методи її реалізації.

Депутат Медведев Р. О. 
поділився сумнівами. Вдав
шись до медичної терміно
логії. він сказав, що наша 
країна, яка переживає стан 
кризи, потребує не консер
вативного вирішення і не 
хірургічного втручання. а 
інтенсивної терапії. Торкаю
чись питання скликання по
зачергового З’їзду народних 
депутатів, він висловив по
боювання, що це може при
звести до дестабілізації об
становки в країні. «Надто 
підганяючи демократичний 
РУХ. ми дамо змогу парово
зу зійти з рейок», — під
креслив депутат.

На засіданні також висту
пили депутати Мезенцев 
О. М.. Огарок В. І., Обо 
ленський О. М., Міртіросян 
В. А.

□
1 серпня в Кремлі під го

ловуванням М. С. Горбачо
ва продовжила роботу сесія 
Верховної Ради СРСР.

Головуючий повідомив, що 
на порядку денному — пи
тання про проведення сесій 
Верховних Рад союзних, ав
тономних республік і міс
цевих Рад народних де
путатів. На засіданні 24 
липня ми домовилися, ска
зав він. підготувати реко
мендації про повсюдне про
ведення таких сесій, на 
яких плануємо розгляну
ти і оцінити ситуацію в 
кожному регіоні. Було 
дано доручення Коміте
тові по питаннях роботи Рад 
народних депутатів, розвит
ку управління і самовряду
вання підготувати щодо цьо
го свої Міркування.

З повідомленням від імені 
комітету вистгпив депутат 
Пивоваров М. Д.

Головуючий ставить пи
тання про доцільність деба
тів. Ми, сказав він, грун
товно про це говорили рані
ше. І тоді, нагадав він. нас 
абсолютно не -влаштовувала 
тенденція, що намітилася, з 
Центру перекладати всю від
повідальність за ситуацію, 
яка склалася, на місцях, 
а звідти, по-утриманському 
валити все на Центр. Той 
же Кузбас або розмови в 
Ленінграді показали, що є 
питання, які треба вирішу
вати тут, у Центрі. Однак 
нерідко вже по вирішених 
питаннях з’являються під- 
законні акти,, які ослаблю
ють, знецінюють багато по
ложень законів.

Разом з тим останні 
події показали дуже
гостро, що багато міс
цевих органів чекають, поки 
все буде вирішено. І новий 
закон, і нормативи буде ви
роблено, визначено взаємо
відносини на всіх рівнях з 
підприємствами 1 по лінії 
Рад. Чекають, коли буде 
вирішено питання про струк
туру місцевих Рад з ураху
ванням того, що їм тепер 
треба більше займатися го
сподарством, брати на свої 
плечі відповідальність у 
практичному плані, в тому, 
чим тепер поки що опера
тивно займаються партійні 
органи. Чекають підвищен
ня заробітної плати.

Все це життєві, правильні 
питання. Не вирішивши їх, 
важко розраховувати. щоб 
Ради активно запрацювали, 
їм потрібна правова база, 
структура, адекватна їх но
вим завданням. Треба дума
ти, щоб залучити в Ради 
сильні кадри, думати про 
рівень оплати цього апара
ту. Прямо скажемо, кращі 
люди не йдуть в Ради при 
такому рівні зарплати. Всі 
ці проблеми треба розв’язу
вати.

Але можна й тепер пере
лічити десятки областей, які 
за останні 2—3 роки роз
горнули величезну роботу в 
занедбаних раніше райо
нах, висунули свої програ
ми в рамках перебудови, 
прив’язали їх до конкретної 
ситуації і вже добилися Іс
тотних зрушень. Візьміть 
такий район, як Чорнозем’я 
Росії. І у Воронежі було ду
же погано: дивіться, як там 
тепер справи розгортаються. 
Тамбов — і там справи йдуть 
на краще. У Липецьку ста
новище поліпшується в со- 
ціальном}- і у продовольчому 
секторах. Є й інші такі 
приклади.

Візьміть Рязань. Скільки 
було написано про занедба
ність у цій області. Тепер 
з'являються статті, які го
ворять про серйозні тут змі
ни. Отже, і при нинішньо
му становищі можна вирі
шувати питання. Тому тему 
протиставлення Центру і 
місць треба трансформувати 
в тему їх співробітництва, 
причому на ініціативній ос
нові. Робітники всім нагада

ли, що треба і в Центрі, 1 
на місцях думати і діяти рі
шучіше. Тепер в дусі ситуа
ції партійним комітетам ре
комендовано провести пле
нуми, обговорити роботу, 
з’ясувати, чому порушений 
зв’язок між партійними орга
нами, партійними кадрами і 
робітничими колективами. А 
чому б тим же не зайняти
ся Радам і профспілкам? 
Адже у них є свої конкрет
ні обов'язки, питання, які 
треба вирішувати.

Перед нашим суспільст
вом тепер — багато важли
вих програм. Наприклад, на 
15 процентів збільшено спо
рудження житла, соцкульт
побут зростає. Але справа 
зараз застопорилась у капі
тальному будівництві. Вве
дення об'єктів сповільнились. 
Усе це народ відчуває, всі ці 
програми перебувають на 
конкретних територіях. Хіба 
це не предмет для обгово
рення?

Тому, думаю, нас зро
зуміють правильно: Вер
ховна Рада виходить з по
чуття відповідальності 1 
уловлює настрої трудящих, 
які в ці дні проявились у го
стрій формі. Звідси рекомен
дації — на позачергових се
сіях усе подивитись, підтягіи. 
не прогаяти Часу. Коли ще 
будуть вибори, коли ще бу
де закон, — усе це в 
роботі. Але й зараз тре
ба діяти. Хіба немає мо
жливості вже працювати 
і розв'язувати пі пи
тання? Вони є! Хай обмеже
ні. хай недостатні, але треба 
діяти на їх основі. Проект, 
думаю, саме випливає з та
кого підходу. І це не просто 
прояв поваги до місцевих 
органів, а орієнтир для 
їх роботи. Він лише 
підкреслює, що Верховна 
Рада розуміє: без ді
яльності місцевих органів, 
без підвищення їх ролі ні
чого в нас у перебудові ус
пішно не піде. Цим актом 
підкреслюється роль місце
вих органів.

А там, де питання стоять 
особливо гостро 1 люди вва
жають. що для кращої ро
боти Рад потрібні інші ка
дри. це їх справа, їх компе
тенція. Вважаю, що це від
повідальна реакція Верхов
ної Ради на дискусію, яка 
у нас була з нього приводу.

З урахуванням думки 
більшості депутатів було ви
рішено дебати з цього пи
тання не відкривати.

Одночасним голосуванням 
палат сесія приймає поста
нову з цього питання.

Сесія поиступає до роз
гляду проекту Закону СРСР 
«Про невідкладні заходи 
щодо поліпшення пенсійно
го забезпечення і соціаль
ного обслуговування насе
лення».

З доповіддю виступив мі
ністр фінансів СРСР В. С. 
Павлов.

На виконання рішення 
З’їзду народних депутатів і 
сесії Верховної Ради СРСР, 
сказав він, уряд вніс на 
розгляд проект Закону про 
невідкладні заходи щодо по
ліпшення пенсійного забез
печення 1 соціального обслу
говування населення. Про
ектом, продовжував промо
вець. передбачається підви
щення мінімальних розмірів 
пенсій по старості робітни
кам, службовцям і колгосп
никам до 70 карбованців, а 
також усунення різниці в 
пенсійному забезпеченні 
колгоспників 1 робітників.

Цей захід стосується 8.5 
мільйона колгоспників і 9,5 
мільйона робітників. Таким 
чином, у цілому підвищен
ня стосується 18 мільйонів 
чоловік і оцінюється в 4,1 
мільярда карбованців.

Принциповим є те, що тут 
передбачено не тільки під
вищення матеріального за
безпечення цієї категорії на
селення, а й ліквідація со
ціальної несправедливості у 
вигляді відмінностей пенсій
ного забезпечення між кол
госпниками і робітниками.

Передбачається підвищити 
міні '.льні розміри пенсій по 
інвалідності першої 1 другої 
груп. Цей захід зачіпає 2,2 
мільйона чоловік 1 оцінюєть
ся в 370 мільйонів карбо
ванців на рік.

Передбачено, сказав далі 
промовець, підвищити пенсії 
по втраті годувальника, 
батькам і дружинам загиб
лих військовослужбовців. 
Проект передбачає підвищи
ти мінімальні пенсії по 
старості, інвалідам війни. 
Намічено також виплачува
ти пенсії по старості пенсіо
нерам, які працюють як ро
бітники і майстри, а також 
пенсії по Інвалідності в 
повному розмірі без враху
вання одержуваного заро
бітку (доходу). До про
екту включено ряд пільг
по соціально - побутовому 
обслуговуванню ветеранів 
війни 1 праці, сімей загиб
лих воїнів. Передбачено та
кож підвищення допомоги 
Інвалідам з дитинства.

У цілому здійснення всіх 
вишегикладених заходів за
чіпає приблизно ЗО мільйо
нів чоловік, 1 на зазначені 
цілі необхідно буде виділи
ти 6.6 мільярда карбованців 
у розрахунку на рік. Біль
шість заходів передбачається 
здійснити з 1 жовтня 1989 
року. Наближення строків, 
підкреслив промовець, стало 
можливим у зв’язку з тією 
благородною ініціативою, 
яку виявили КПРС, проф
спілки 1 комсомол, а також 
Радянський фонд миру. На 
зазначені цілі за рахунок 
коштів КПРС надходить 500 
мільйонів карбованців, кош
тів профспілок — 700.
ВЛКСМ — 50 і Радянсько

го фонду миру — 50 МІЛЬ
ЙОНІВ карбованців.

Це не повністю покриває 
потреби по наближенню 
здійснення намічених захо
дів. Решту суми, повідомив 
міністр, ми надіємось вишу
кати в рамках видатків дер
жавного бюджету за раху
нок посилення режиму еко
номії. Можлива, за нашими 
даними, додаткова участь ін
ших громадських організа
цій, які також виявляють 
зацікавленість у цьому за
ході 1 ставлять запитання, 
як і в якій формі вони мог
ли б взяти участь в його 
реалізації.

Далі було докладно пові
домлено про порядок фінан
сування заходів у 1990 ро
ці. Додатково на зазначені 
цілі буде використано до 5 
мільярдів карбованців.

Із співдоповіддю від імені 
комітетів І комісій Верхов
ної Ради СРСР виступив го
лова Комітету у справах ве
теранів і інвалідів М. В. 
Босенко.

Потім почалися дебати. У 
них взяли участь депутати 
Матпієнко В. І., Гпріиов 
Т. И.. Цибух В. І., Апутю- 
няи Л. А., Іванов М. В.

На запитання депутатів 
відповів В. С. Павлов.

Депутати приймають рі
шення: проект закону з
нього питання, з урахуван
ням висловлених пропозицій 
і зауважень, обговорити на 
вечірньому засіданні.

Головуючий повідомив, що 
група депутатів вважає не
обхідним внести деякі ко
рективи до Закону СРСР 
про державне підприємство, 
які розширювали б госпо
дарську самостійність тру
дових колективів. Він за
пропонував доручити підго
товку поправок заступнику 
Голови Ради Міністрів 
СРСР Л. І. Абалкіну і від
повідним комітетам Верхов
ної Ради СРСР.

Верховна Рада заслухала 
повідомлення голови депу
татської комісії для перевір
ки матеріалів, пов’язаних з 
діяльністю слідчої групи 
Прокуратури СРСР, очолю
ваної Т. X. Гдляном, Р. О. 
Медведева. У зв’язку з чис
ленними запитами народних 
депутатів і громадян, від
значив він. вважаємо необ
хідним довести до Відома, 
що комісія заслуховує заці
кавлених осіб і представни
ків громадськості, вивчає 
численні документи. Свої ви
сновки вона доповість Дру
гому З'їзду народних депу
татів СРСР.

З повідомленням про під
сумки державних візитів у 
Великобританію, ФРН і 
Франиію і про участь у на
раді Політичного консуль
тативного комітету держав 
— учасниць Варшавського 
Договору на Йасіданні ви
ступив Голова Верховної 
Ради СРСР М. С. Горба, 
чов.

Потім він відповів на за
питання депутатів.

Слово бере голова Комі
тету Верховної Ради СРСР 
у міжнародних справах 
О. С. Дзасохов. Цим грун
товним виступом, відзначив 
він, покладено початок но
вій і дуже потрібній тра
диції постійного подання 
нашій Верховній Раді ін
формації з вузлових питань 
діяльності нашої держави 
на міжнародній арені. По 
суті, сьогодні парламенту, 
народженому перебудовою, 
представлено політичний 
звіт його Голови про під
сумки переговорів на най
вищому рівні. Гадаю, що 
висловлю спільну думку на
родних депутатів про за
кріплення цього важливо
го та бажаного прецеденту.

Промовець підкреслив, 
що сукупні підсумки пере
говорів з рядом лідерів 
держав просунули загально, 
європейський процес на но
вий і якісний рівень. Досяг
нуті угоди, безсумнівно, 
формувались під впливом 
перетворень, які відбува
ються в нашій країні, ат
мосфери Першого З'їзду на
родних депутатів СРСР. ЇХ 
реалізація вимагатиме ди. 
намічної роботи всіх радян
ських відомств. Більш ніж 
актуальна ідея інтенсивно 
підключити до цієї роботи 
комітети І комісії Верхов
ної Ради СРСР. За рубе
жем зростає інтерес до 
процесів у нашій країні, до 
нашого зовнішньополітич
ного курсу: від більш як 
50 держав надійшли про
позиції про встановлення 
відносин з Верховною Ра- 
дою СРСР.

Промовець запропонував 
депутатам прийняти звер
нення до конгресу США з 
питань мораторію на ядер
ні вибухи 1 припинення 
ядерних випробувань, від
значивши, що. коли члени 
Верховної Ради підтри
мають цей документ, він 
дістане великий політичний 
резонанс і просуне розв'я
зання цього питання.

На вечірньому засіданні 
депутати постановили взя
ти повідомлення М. С. Гор
бачова до відома і схвали
ти підсумки державних ві
зитів Голови Верховної Ра
ди СРСР у Великобрита
нію, ФРН і Францію та 
участі в нараді Політичного 
консультативного комітету 
держав — учасниць Варшав
ського Договору.

Сесія переходить до обго
ворення проекту звернення 
Верховної Ради СРСР до 
конгресу США. Депутати 
Петрушенко М. С., Веліхов 
Є. П. та інші, які взяли в 
ньому участь, підкреслю
вали важливість і актуаль

ність цього документа, ви- 
словлювали надію на пози
тивну відповідь американ
ської сторони.

Верховна Рада голосу
ванням приймає текст 
звернення.

Потім було продовжено 
розгляд проекту Закону 
СРСР «Про невідкладні за
ходи щодо поліпшення пен
сійного забезпечення і со
ціального обслуговування 
населення».

З роз'ясненнями висту
пили міністр фінансів 
СРСР В. С. Павлов, голова 
Державного комітету по 
праці і соціальних питаннях 
В. І. Щербаков, а також го
лова Комісії Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР з 
питань праці, цін І соціаль
ної політики депутат Гри
ценко М. М.

В обговоренні проекту 
взяли участь депутати 
Шетько П. В., Голяков 
О. І., Нікольськнй Б. М., 
Сухов Л. І. та інші. В ході 
дискусії з великою гостро
тою ставилося питання про 
необхідність зрівняти в пра
вах воїнів, які виконували 
свій обов'язок в Афганіста
ні. з учасниками Великої 
Вітчизняної війни.

Підбиваючи підсумки об
говорення М. С. Горбачов 
сказав: Перш ніж приймати 
рішення, думаю, ми повинні 
товаришам афганцям, які 
тут виступили, сказати від 
імені Верховної Ради, що 
їх постановка питання є 
правильною. Вони викону
вали свій обєв язок, усе що 
їм доручено було держа
вою, країною, вони робили 
чЄсно. Тут немає предмету 
для дискусій. Тому це пи
тання вже ясне.

Сьогодні мова про те, 
про що товариш Шетько 
11. В. написав тут, — що 
ми у Верховній Раді повин
ні дати оцінку всьому, що 
сталося, підбити підсумок. 
Це другий бік справи, і, ду
маю. в це теж повинно бу
ти внесено ясність.

Тепер повернемось до за
кону. Всі ми сходимось на 
тому, що приймаємо закон. 
Питання, які так чи Інакше 
не можна Відкладати надов
го. повинні бути розглянуті 
і урядом. I комітетами при 
завершенні проробки. Від
повіді на ці запитання по
винні бути знайдені в ході 
наступної роботи і подані 
до 1 жовтня. Щодо цього у 
нас всіх є згода, хоча 
справді потрібні проробки.

Залишається тільки одне 
питання — про те, щоб на 
воїнівафганців поширити 
те. що ми відносимо до 
учасників Великої Вітчиз
няної війни, і зокрема в 
питаннях медикаментів і про
їзду. Думаю, що через гост
роту і специфічність проб
леми Ми допоможемо нашо
му уряду вишукати можли
вість включити в її розв'я
зання нові джерела.

На трибуні — М. І. Риж
ное. Проблеми, про які 
йдеться, сказав він, існують, 
і треба їх розв’язувати. Ми 
з великим трудом викону
вали доручення З'їзду на
родних депутатів 1 сесії 
Верховної Ради, Щоб сфор
мулювати першочергові за
ходи щодо підвищення пен
сій 1 відповідно знаходити 
джерела фінансування. По
винен сказати, що ці дже
рела зачіпають життєдіяль
ність наших підприємств. 
Ви бачите, нам доведеться 
підвищити диференційова
но, але не більш як на ЗО 
процентів страхові тарифи 
для того, щоб вишукати не
обхідні п'ять мільярдів кар
бованців. Один Мільярд кар
бованців йде за рахунок 
збільшення вдвічі плати за 
трудові ресурси працівни
ків апарату. Всі проблеми, 
які тут порушувались, не
обхідно ретельно розгляну
ти при підготовці Закону 
про пенсії, який ми повин
ні, згідно з постановою Вер
ховної Ради, подати в 
жовтні.

Звичайно, це важкі проб
леми, нам доведеться дуже 
багато разом працювати, 
тому що треба не тільки їх 
прийняти, а треба відразу 
визначитись, як, звідки бра
ти гроші на наступні п'яти
річки.

Що стосується конкретно 
воїнів афганців, я вніс би 
таку пропозицію: доручити 
урядові разом з планом та 
бюджетом на 1990 рік по
дати ці міркування з тим, 
щоб з 1 січня вирішити це 
питання.

Але просив би й про ін
ше. В усіх нас великим є 
бажання допомогти людям. 
Але з таким же ентузіаз
мом слід завжди обговорю
вати і другу частину, коли 
ми говоримо, звідки брати 
гроші. Думаю, що соціаль
на справедливість саме в 
тому і виражається. що 
хтось повинен з кимось по
ділитись у даному конкрет
ному випадку.

Голос з місця: Ми, вете
рани війни в Афганістані, 
згідні з цим.

М, С. Горбачов: Значить, 
у принциповому плані роз
біжностей немає. Є питан
ня в строках, щоб дати 
урядові можливість знайти 
кошти.

Проект закону ставиться 
на голосування. З урахуван
ням пропозицій і доповнень, 
висловлених у ході диску
сії, закон приймається роз
дільним голосуванням па
лат Верховної Ради СРСР.

Засідання закінчено.
2 серпня сесія продовжи. 

лй роботі-.
(ТАРС).

■■шнмммммв сторінки історії мяамммммНА КРУТОМУ ПЕРЕЛОМІ
Українське питання в міжнародній політиці 

напередодні та на початку другої світової війни

Продоежеиня. Початок у 
номері за 1 серпня ц. р.

Отже, німецька дипломатія 
вважала за доцільне включи
ти а «чехословацьку кризу» 
ще один фактор — українсь
кий.

Дотримуючись тактики ви
чікуванні, приховуючи і мас
куючи свою політику щодо 
Закарпаття, вона прагнула ви
явити до кінця наміри заці
кавлених урядів, сприяючи 
водночас посиленню націо
налістичних настроїв у сусід
ніх країнах та розпалюючи 
суперечності між окремими 
державами, щоб кінець-кін- 
цем добитися на них впливу.

Заохочувані з-за кордону, 
українські політичні угрупо
вання на Закарпатті активізу
вали виступи за автономію 
краю. На той час навколо 
ідеї автономії згуртувалися 
два основних політичних на
прями — Центральна народ
на рада і Перша українська 
центральна народна рада. 8 
жовтня 1938 року лідери 
обох рад утворили в Ужгоро
ді автономний уряд «Підкар
патської Русі» на чолі з голо
вою Автономно-землеробсь
кого союзу А. Бродіем.

Сам факт проголошення 
автономії Закарпаття викли
кав широкий резонанс на 
західноукраїнських землях і 
серед української еміграції 
в Європі, Америці та на Да
лекому Сході. Націоналістичні 
організації відзначили цю по- 
‘дію пропагандистською кам
панією, а якій подавали ав
тономне Закарпаття як вияв 
національних прагнень ук
раїнського народу і зародок 
майбутньої «самостійної Ук
раїни». Нацистські радіостан
ції у Відні, Лейпцігу і Брес
лау започаткували україно
мовні передачі, які готували 
і вели активісти українських 
емгрантських організацій в 
Німеччині: оуніоські Діячі
Б. Курманович, О. Грицай, 
М. Сушко та інші. Преса і 
рад’останц’ї поширювали се
ред українського населення 
ілюзорні уявлення про події 
на Закарпатській Україні.

Спостерігалася політизація 
частини жителів західноукра
їнських земель і українців- 
емігрантів. У Львові та інших 
місцевостях Західної України 
в'дбувалися демонстрації со
лідарності з Закарпатською 
Україною, проти ревізіоніст
ських зазіхань Угорщини та 
підтримки їх Польщею. По
боюючись дальшого пожвав
лення руху, польські власті 
направляли проти учасників 
демонстрацій поліцейські під
розділи. Пристрасті розпалю
валися. Польські націоналіс
тичні угруповання влаштову
вали свої контрдемонстрації, 
чинили напади на українські 
економічні та культурно-ос
вітні установи.

Створення автономного
уряду на Закарпатті, пожвав
лення українського націона
лістичного руху, пропаганди
стські акції з території Німеч
чини — все це спонукало 
хортистів і пілсудчиків поспі
шати із своїми вимогами про 
відторгнення краю від Чехос- 
ловаччиии і Передачу його 
Угорщині.

Тим часом нацисти плели 
мереживо інтриг навколо 
справи Закарпаття. Вени не 
відхиляли ревізіоністських
зазіхань хортистів, нацьковую
чи їх тим самим проти Че
хословаччини. Водночас гіт
лерівський уряд відмовлявся 
підтримувати ці вимоги у 
повному обсязі, а лише по
годжувався на передачу Угор
щині південних районів Сло
ваччини і Закарпаття. У шир
шому плані ця гра набирала 
вигляду дилеми: або Закар
патська Україна буде прого
лошена самостійною держа
вою і Німеччина приступить 
до реалізації своїх «українсь
ких» планів, шо мало б для 
Угорщини і Польщі неперед
бачені наслідки, або край 
при певних умовах буде при
єднаний до Угорщини. В та
кий спосіб нацисти сподівали
ся вплинути на політику Угор
щини і Польщі, добиваючись 
від них поступок. Так, поєд
нуючи методи шантажу і за
охочення, керівництво «тре
тього рейху» змушувало хор- 
тистський режим робити пер
ші кроки по шляху перетво
рення Угорщини на сателіта 
Німеччини. Вже а середині 
жовтня 1938 року угорський 
уряд яисловлюеав принципо
ву згоду на вступ до «осі» і 
«антикомінтернівського пак
ту».

Але особливого значення 
стали надавати в той час у 
Берліні з всуванню подальших 
в’дносин з Польщею. За свою 
згоду на приєднання Закар
паття до Угорщини правителі 
«третього пейху» вимагали 
в’д уряду Польщі таких по
ступок, які б вели в кінцево
му підсумку до повного під
порядкування політики Поль
ської держави фашистській 
Німеччині.

М'ж тим споава маленької 
української області дедалі 
більша привертала увагу дер
жавних діячів і громадськос
ті Євоопи. Цьому сприяла 
політика нацистської Німеч
чини. Гітлерівці зміцнили свої 
позиції на Закарпатті. За ре
комендацією з Берліна уряд 
Чехословаччини 25 жовтня 
1938 року усунув з посади 
прем'єр-міністра автономно
го уряду Броді я, який вия

вився угорським агентом. Но
вим прем’єр-міністром був 
призначений А. Волошин, ві
домий як прибічник Німеччи
ни. З тих пір автономний 
уряд Закарпаття відверто 
орієнтувався на фашистську 
Німеччину та її політику. Але 
«потіснивши» Угорщину і 
Польщу, нацистська верхівка 
вирішила водночас зробити 
їм і певну поступку.

Поєднуючи методи тиску 
і заохочення, німецька дипло
матія ясно давала зрозуміти 
учасникам конфлікту, що ли
ше Німеччина може бути ар
бітром у справі «чехосло
вацького спадку». В цих умо
вах угорському урядові не за
лишалося нічого іншого, як 
просити уряди Німеччини та 
Італії виступити в ролі тре
тейських суддів у питанні 
угорсько-чехословацького кор
дону. Подібне прохання ад
ресував державам «осі» й 
уряд Чехословаччини. 2 лис
топада 1938 року у Відні Риб
бентроп та італійський міністр 
закордонних справ Г. Чіано в 
присутності делегацій угорсь
кого та чехословацького уря
дів (до її складу входив пре
м’єр-міністр Закарпаття Воло
шин) оголосили своє арбітраж
не рішення про передачу 
Угорщині Південної Словач
чини та частини Закарпатської 
України з містами Ужгородом 
і Мукачевим.

Однак, зробивши жест, 
який трохи підбадьорив хор- 
тистіа і пілсудчиків, подаючи 
надії на повне задоволення 
їх вимог щодо Закарпаття, 
нацисти слідом за цим активі
зували гру «українською кар
тою». Позбавивши Закарпат
ську Україну найважливіших 
центрів і економічних райо
нів, «арбітри» зробили її ще 
більш нежиттєздатною. Щоб 
надати цьому штучному вит
ворові, який після віденсь
кого арбітражу Опинився в 
стані хаосу, більшої «дієвос
ті», керівництво «третього 
рейху» вирішило компенсува
ти його мініатюрні розміри, 
політичну та економічну слаб- 
кість активізацією українсь
ких націоналістичних органі
зацій і нагнітанням пропаган
дистського галасу навколо ук
раїнського питання.

З моменту створення уряду 
Волошина значно пожвавили 
свою діяльність українські 
націоналістичні угруповання, 
особливо ОУН та гетьманці. 
Багато членів цих організа
цій прибуло на Закарпаття, 
Тут вони брали участь у по
літичній боротьбі або влили
ся в леви так званої народної 
оборони «Карпатська січ».

Та під кінець листопада 
уряд Німеччини вніс у свою 
тактику щодо Закарпатської 
України істотні зміни. При
водом для цього послужи
ли наміри хортистів, яких ак
тивно підтримував уряд Поль
щі, організувати 20 листопа
да інтервенцію на Закарпат
тя і поставити таким чином 
гітлерівців перед доконаним 
фактом. Слідом за спільним 
дипломатичним демаршем 
Німеччини та Італії в Буда
пешті, керівництво «третьо
го рейху» вжило ряд заходів, 
які мали продемонструвати 
прихильне ставлення до ав
тономного Закарпаття та ін
терес до українського питан
ня взагалі.

Вже у найближчі дні після 
провалу Угорської військової 
акції на Закарпаття почали 
наносити візити німецькі офі
ційні особи. З особливим до
рученням вивчити становище 
в креї до Хуста, куди після 
віденського арбітражу була 
перенесена столиця Карпат
ської України, прибули прес- 
аташе німецької дипломатич
ної місії в Празі Г. Гофман і 
співробітник місії М. Шуберт. 
Візит німецьких дипломатів 
відбувався з великою помпою. 
У Хусті влаштовувалися уро
чисті прийоми, під час яких 
гості і закарпатські політики 
обмінювалися компліментами.

У грудні 1938 року пред
ставник уряду Карпатської Ук
раїни Ю. Ревай при посеред
ництві колишнього члена Ди
ректорії Макаренка був за
прошений до Берліна для ве
дення економічних перего
ворів. Карпатоукраїнський 
міністр зустрічався із статс- 
секретарем МЗС Німеччини в 
особливих справах В. Кеппле- 
ром. Під час розмов порушу
валося питання про політич
ні наміри автономного уряду. 
Проте основна увага зверта
лася на корисні копалини 
Закарпаття і поставки до Ні
меччини лісу, про надання 
Карпатській Україні німець
ких кредитів та технологічної 
допомоги. 7 грудня Кепплер 
і Ревай підписали угоду, за 
якою уряд Волошина зобов’я
зувався поставляти Німеччині 
ліс, молочні продукти, шкіру, 
хутра, вовну і вина.

Приблизно в той же час 
нацистська верхівка прийня
ла рішення заснувати німець
ке консульство у Хусті.

Світова преса звернула 
увагу на ще один захід гіт
лерівців — створення в Бер
ліні так званого Українського 
представництва в Німецькій 
імперії, яке, згідно з офіцій
ним повідомленням, мало 
представляти інтереси укра
їнців, що проживали на тери
торії «рейху». Показово, що 
цю установу, яка приступила 
до роботи 1 грудня 1938 ро
ку, очолив оунівський акти
віст, а водночас і член наци
стської партії, агент гестапо 
М. Сушко. Представництво

розпочало діяльність, із скла- . 
дання списків усіх українців, 
що мешкали в Німеччині, вре
гульовувало питання поїздок 
емігрантів на Закарпаття,

Демонстративні жести щодо 
Карпатської України супро- ■ 
еоджувалися виступами засо
бів масової інформації.. : '

Нацистська політика-пе від
ношенню до Карпатської Ук
раїни викликала широкий ра-, 
зонанс на Заході. Урядові ко
ла Англії і Франції ’’вбачали 
в демонстративний • "Жестах 
гітлерівців підтвердження
своїх сподівань, що опану
вання Центральної і Півден
но-Східної Європи є прелюді
єю майбутньої німецької ек
спансії в бік Радянської Ук
раїни. Думається, вищі інстан
ції «третього рейху» чимало 
спричинилися до формування 
подібних поглядів. Так, на ос
нові зустрічей з німецькими 
офіційними особами радник 
англійського посольства в Бер
ліні А. Огліві-Форбс у доне
сенні від 6 грудня 1938 року 
зробив висновок: в нацистсь
ких і ненацистських колах іс
нує одностайна думка — на
ступною метою є «створен
ня незалежної російської Ук
раїни під епікою Німеччини».

Цікаво, що прибДиІнО такі, 
ж враження виніс вГД, М&нтак-’^. 
тів з нацистською верхівкою 
новий посол Франції ^’в Ні
меччині Р. Кулондр, який 15 
грудня доносив у' Париж; 
«Всі мої співрозмовники, за 
винятком Гітлера, говорили в 
найрізноманітніших формах, 
однак підкреслено уникаючи 
якихось уточнень, про необ
хідність для Німеччини ек
спансії у Східній Європі... Що 
ж стосується України, то ось 
уже майже десять днів весь 
націонал - соціалістичний апа
рат говорить про неї... Шля
хи і засоби, здається, ще не 
опрацьовані, але сама мета, 
здається, вже визнаМена — 
створити Велику Україну, яка 
стала б житницею Німеччини».

Оцінки нацистської «україн
ської» політики і пов’язані з 
нею сподівання знайшли ві
дображення на сторінках за
хідноєвропейської преси. Зна
чну увагу приділяла подіям на г 
Закарпатті, як і загалом ук
раїнському питанню, англійсь
ка преса. Протягом останніх 
чотирьох місяців 1938 року в 
англійських газетах г журна- , 
лах було опубліковано близь- , 
ко.900 статей і заміток на ,1 
українські теми,

Аналогічна картина спосте
рігалася й у Франці/, Лише 
в грудні 1938 року е Парижі 
та ряді провінційних міст бу
ло опубліковано понад 300 
великих газетних та журналь
них статей про Україну. За
хідна преса подавала «україн
ські» плани гітлерівців як ви
рішену справу. Паризька 
«Тан» у номері за 14 грудня 
1938 року вмістила передову 
статтю під заголовком «Укра
їнське питання», в якій за
значалося, що йдеться про 
«створення незалежної укра
їнської держави, яка об'єдна
ла б у національних рамках 
Радянську Україну,_ українців, 
що живуть під суверенітетом 
Польщі... і, нарешті, приблиз
но півмільйона чоловік, які 
користуються автономним ре
жимом в рамках Чехослова
цької республіки». ■ іНЄ Г

Нацистська гра «українсь
кою картою» не могла пройти 
і повз увагу керівних кіл Ра
дянського Союзу, який вна
слідок мюнхенської змови 
опинився в міжнародній ізо
ляції. Напруженість у радян
сько - німецьких відносинах 
наприкінці 1938 року підси
лювалася антирадянськими 
нападками німецької пропа
ганди.

З публікацій радянської 
преси видно, що в СРСР Р*- 
хувалися з можливістю вико
ристання гітлерівцями справи 
Закарпатської України для 
підготовки в майбутньому аг
ресії з метою захоплену* Ре- 
дянської України. Газети, зо-,, 
крема, звертали увагу на 
зростання німецького впливу 
на Закарпатті. Та радянська 
дипломатія в той час дедалі 
більше схилялася до думки, 
що політика німецького уря
ду з українського питання пе
реслідує насамперед цілі так
тичного характеру. Нарком 
закордонних справ СРСР 
М. М. Литвинов у листі до 
повпреда в Парижі Я. .3. Су- 
ріца 31 грудня 1938 року пи
сав: «Не думаю, щоб сам 
Гітлер і його оточення вва
жали українське питання про
блемою актуальної політики». 
Але Литвинов цілком слушно. - 
припускав, що нацистська вер
хівка за допомогою українсь
кої акції намагається шанта
жувати Польщу, Задумуючись 
над справжніми мотивами 
пропагандистського галасу на
вколо української проблеми 
на Заході, керівник радянсь
кої дипломатії зазначав, що 
до її Інспірації причетні ні-' 
мецькі інстанції, що «диригу- 
ється це повсюдно- з Берлі
на», хоча не виключав водно
час прагнення французьких та ‘ 
англійських «миротворців» у ' -: 
такий спосіб підказати Ті ме
рові «диверсію в бік сходу», г : 

Та на рубежі 1938—1939 
років у міжнародній політиці 
намітилися серйозні зміни. 
Нацистська верхівка у другій 
половині грудня після певних г 
вагань остаточно визначила 
фронти своєї подальшої по--, 
літики. Гітлер в той час при-

(Продоажения на 4 crop.].
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ЗАПРОШУЮТЬ НА НАВЧАННЯ
Середнє професійно- 

технічне училище № 28 
м. Львова

Училище готує кваліфіко
ваних робітників для під
приємств легкої промисловос
ті м. Львова: «Весна», «Ма
як», «Спецодяг», «Промінь».

Учні, які навчаються за 
спеціальностями кравець
верхнього чоловічого та жі
ночого одягу, кравець легко
го плаття, здобувають в учи
лищі середню освіту. Прий
маються випускники восьмих 
класів. Училище комплектує 
дві групи з поглибленим ви
вченням англійської та ні
мецької мов. Термін навчан
ня — 3 роки.

Училище готує також: з тер
міном навчання 2 роми крав
ців верхнього одягу, швей 
трикотажних виробів.

З терміном навмання 1 рік 
кравців верхнього одягу, 
швачок легкого плаття, в я- 
зальниць, швачок трикотаж
них виробів.

Учні з три- та дворічним 
строком навчання перебу
вають на повному державно
му забезпеченні.

Учні з однорічним термі
ном навчання одержують сти
пендію в розмірі ЗО крб. і 
доплату до рівня 1 тарифіка
ційного розряду в розмірі 
42 крб. За виконану в на
вчальних майстернях і під 
час виробничої практики ро
боту учні отримують додатко
ву оплату в розмірі 50% за
робітку.

До заяви на ім’я директо
ра училища слід додати: до
кумент про освіту (оригінал), 
свідоцтво про народження 
(копію), довідку з місця ро
боти батьків, довідку з місця 
проживання, довідку про 
стан здоров'я (форма
№ 086-У), шість фотографій 
(розміром 3X4 см).

Зарахування в училище 
проводиться за конкурсним 
відбором документів про ос
віту. Заяви приймаються до 
ЗО серпня.

Початок навчання 1 верес
ня.

Адреса училища: 290015, 
Львів-15, вул. 1 Травня, 195. 
Тел.: 35 33-53, 35-40-52.

Дирекція.

Львівське середнє 
професійно-технічне 

училище № 29 
імені Комсомолу України

Училище готує токарів, вер
статників широкого профілю, 
операторів верстатів з про
грамним управлінням, контро
лерів верстатних та слюсар
ських робіт, слюсарів по ре
монту промислового облад
нання, електромонтерів по 
обслуговуванню промислово
го обладнання, слюсарів-ін- 
струментальників, слюсарів
механоскладальних робїт,
слюсарів по ремонту автомо
білів, монтажників радіоапа
ратури та приладів.

Приймаються юнаки та дів
чата з освітою за 8 класів.

Строк навчання — 3 роки. 
Випускникам видається дип

лом про середню освіту та 
документ про відповідну ква
ліфікацію.

Учні з трирічним строком 
навчання з освітою за 8 кла
сів перебувають на повному 
державному забезпеченні.

На спеціальності токар, 
фрезерувальник, слюсар-ре- 
монтник, слюсар механоскла
дальних робіт приймаються 
юнаки та дівчата з освітою за 
8 класів. Строк навчання — 
1 рік. Під час навчання в 
училищі їм виплачується сти
пендія в розмірі ЗО крб. на 
місяць.

Крім цього, щомісячно ба
зовим підприємством прово
диться доплата до стипендії 
у розмірі ЗО крб. Випускни
ки скеровуються у виробни
че об'єднання «Автонаванта
жувач». Відпрацювавши 12 
місяців, вони отримують од- 
нооазову премію у розмірі 
200 крб. До призову випуск
ника у лави Радянської Ар
мії йому нараховується до 
зарплати умовно 20 крб. що
місяця. При звільненні з ар
мії в запас, крім разової до
помоги, виплачується грошова 
винагорода у розмірі 200 крб.

Названі пільги поширюють

ся на випускників, які мають 
прописку у м. Львові або в 
районах реального доїзду до 
виробничого об єднання «Ав
тонавантажувач».

Училище готує також тока
рів, автоматників, фрезеру
вальників, електрозварників, 
слюсарів - інструментальників, 
штампувальників, наладчиків 
ливарних машин, операторів- 
ливарників на автоматах і на
півавтоматах, контролерів ра
діоапаратури та приладів.

Учні спеціальності контро
лер радіоапаратури та прила
дів отримують стипендію 
ЗО крб. на місяць, учні інших 
спец:альностей — щомісячно 
доплату до тарифної ставки 
робітника першого розряду 
(50 крб.).

Приймаються випускники 
середньої ШКОЛИ.

Строк навчання — 1 рік.
Під час виробничої практи

ки учням виплачується 50 про
центів заробітку.

Учні забезпечуються гур
тожитком.

До заяви на ім’я директо
ра училища слід додати: до
кумент про освіту, свідоцтво 
про народження, довідку з 
місця проживання, медичні 
довідки (форми № 086-У та 
№ 025-Ю), шість фотокарток 
(розміром 3X4 см), характе
ристику.

Початок навчання — 1 ве
ресня.

Прийом документів щодня, 
крім неділі, з 9 до 17 год.

Адреса училища: Львів-39, 
вул. Шевченка, 116.

Тел.: 33-25-02, 33 25-07,
33-95-0$. Дирекція.

Середнє професійно- 
технічне училище № 17 

м. Львова
Для тресту «Львівпромбуд» 

імені 60-річчя СРСР училище 
готує:

малярів будівельних (з 
умінням виконувати художнє 
оформлення приміщень),

малярів будівельних-штука- 
турів (з умінням виконувати 
художнє оформлення примі
щень),

штукатурів художнього опо
рядження,

облицювань ник і в • ллитко- 
виків - мозаїстів,

електрозварників ручного 
зварювання, газозварників,

столярів будівельних (з 
умінням виготовляти столяр
но-будівельні та меблеві ви
роби),

столярів будівельних-пар- 
кетників (з умінням виготов
ляти столярно-будівельні ви
роби і художній паркет),

мулярів, 
мулярів-монтажників монта

жу сталевих та залізобетонних 
конструкцій,

ліпильників архітектурних 
деталей-плитковиків-малярів (з 
умінням виконувати рестав
раційні' роботи),

Строки навчання — 3, 2 та 
1 рік.

Зарахованим у групи муля
рів і штукатурів із строком 
навчання один рік проводить
ся доплата до тарифного 
окладу робітника 1 розряду.

Для Львівської міжобласної 
спеціальної науково-реставра
ційної виробничої майстерні 
училище готує:

реставраторів декоративно- 
художніх пофарбувань,

реставраторів декоративних 
штукатурних і ліпних виробів, 

реставраторів пам'яток де
рев'яної архітектури,

реставраторів виробів з де
рева.

Строк навчання — 3 роки.
Училище готує також квалі

фікованих робітників широ
кого профілю:

опоряджувальників буді
вельних (з умінням виконува
ти високоякісні малярні, шту
катурні і плиткові роботи),

столярів будівельних (з 
умінням виконувати столярно- 
будівельні роботи і виготов
ляти столярно-будівельні ви
роби),

контролерів деревооброб
ного виробництва,

сортувальників матеріалів і 
виробів з деревини, сорту
вальників шпону і фанери,

слюсарів по ремонту до
рожньо-будівельних машин, 
тракторів і автомобілів.

Строки навчання — 3, 2 та 
1 рік.

Приймаються юнаки та дів
чата з освітою за 8—10 кла
сів. Учні із строком навчання 
три роки здобувають серед
ню освіту і обрану спеціаль
ність. Учні із строком навчан
ня один або два роки одер
жують обрану спеціальність. 
Учні перебувають на повно
му державному забезпеченні.

Строк навчання зарахову
ється у виробничий трудовий 
стаж.

Під час виробничої прак
тики учням виплачується 50 
процентів заробітку.

В училищі працюють гурт
ки художньої самодіяльності, 
предметні, технічної творчос
ті, спортивні секції.

Учні забезпечуються гурто
житком.

Вступникам в училище не
обхідно подати такі докумен
ти: заяву на ім'я директора 
училища, свідоцтво про наро-, 
дження або паспорт, довідку 
з місця проживання та про; 
склад сім’ї, характеристику зї 
школи, шість фотокарток 
(розміром 3X4 см), медичну 
довідку (форма № 086-У),, 
документ про освіту.

Початок навчання -— 1 ве
ресня.

Прийом документів щодня, 
крім неділі, з 9 до 17 год.

Приймальна комісія працює 
у Львові по вул. Бі-чній Вар
шавській, 6. Тел. 52-51-87.

Дирекція.

Львівське середнє 
професійно-технічне 

училище N© 63
(на базі виробничого 

об єднання «Конвейєр») 
Училище готує: токар’гв, 

фрезерувальників, слюсарів 
механоскладальних робіт,
креслярів, контролерів слю
сарських і верстатних робіт, 
наладчиків верстатів і маніпу
ляторів з програмним управ
лінням, слюсарів по ремонту 
автомобілів, електромонтерів 
по ремонту електрообладнан
ня, машиністів холодильних 
установок (з умінням викону
вати роботу слюсаря-ремонт- 
ника 2 розряду), верстатни
ків широкого профілю, опе
раторів верстатів з програм- ї 
ним управлінням, електро- ' 
зварників (електрозварник ав
томатичних і напівавтоматич
них ліній, електрогазозвар
ник, контролер зварних ро
біт), операторів ЕОМ, слю- 
саріз-інструментальників, слю
сарів КВПіА, машиністів по 
молотах, пресах і маніпуля- 
торах.

На навчання приймаються 
юнаки і дівчата віком від 15 
років з освітою за 8—10 кла
сів.

Початок занять — 1 верес
ня.

Учні з середньою освітою, 
зараховані в групи токарів, 
фрезерувальників, слюсарів 
механоскладальних робіт,
електромонтерів по ремонту 
електрообладнання, електро
зварників, слюсарів-інстру- 
ментальників, машиністів по 
молотах, пресах і маніпулято
рах, одержують стипендію в 
розмірі 76—80 крб. на місяць, 
учні інших спеціальностей — 
ЗО крб. на місяць.

Строк навчання — 10 міся
ців.

Відмінники навчання одер
жують стипендію на 25 про
центів більшу.

Учні з восьмирічною осві
тою навчаються 1—3 роки. В 
групах з трирічним терміном, 
навчання учні разом із спе
ціальністю здобувають се-, 
редню освіту.

В училищі працюють спор
тивні секції, гуртки худож
ньої самодіяльності та тех-« 
нічної творчості.

Учні забезпечуються гурто
житком. *

Час навчання в училищі 
зараховується в трудовий 
стаж.

Для вступу в училище не
обхідно подати такі доку
менти: заяву на ім’я директо
ра, автобіографію, документ 
про освіту, свідоцтво про на
родження, довідку з місця 
проживання та про склад 
сім’ї, вісім фотокарток (роз
міром 3X4 см).

За довідками звертатись на 
адресу: м. Львів, вул. Ожи
нова, 5. Тел. 33-43-29, 33-41-68.

Дирекція.

НА КРУТОМУ ПЕРЕЛОМІ
(Продовження. 

Поч. на 3 стор.).

йшев до .висновку про до- 
■ цільність спочатку зосереди
тися на встановленні «нового 
порядку в відносинах на За
ході» і дише після цього 
приступити • до здійснення 
«великого німецького плану в 
Східній Європі». Отже, реалі
зація планів щодо України як 
одна із стратегічних цілей ні
мецького імперіалізму від
кладалася на пізніше. З ци
ми намірами поєднувалося рі- 
ц>еняя військово - політично
го керівництва про ліквідацію 
М найближчий час залишкової 
Чехословацької держави, що 
робило гостро актуальною і 
справу Закарпаття. Доля 
краю фактично була визначе
на.

Намітивши - операцію проти 
Чехословаччини на середину 
березня, правителі «третього 
рейху» водночас вирішили 
розв'язатись і з «українсь
кою» політикою. Було прий
няте остаточне рішення про 
передачу Закарпаття Угорщи
ні, що означало водночас від
мову від підтримки держав
ницьких амбіцій українських 
націоналістичних угруповань. 
Але це не означало відмови 
від використання «української 
карти» в німецькій політиці у 
майбутньому. Ось що повідо
мив про позицію Гітлера у 
цій'справі співробітник бюро 
Ріббентрбпа Е. Клейст у роз
мові з німецьким журналістом 
13 березня 1939 року: «Гіт- 
лер, очевидно, пізніше має 
намір в-вести в німецьку гру 
українську карту, коли будуть 
здійснюватися німецькі пла- 
ийиа СхЗДЇ. Він думає, на
певно, що українці знову при
єднаються до нас, бо при 
будь-яких обставинах вони за
лежать від німецької допомо
ги». А поки що, жертвуючи 
Закарпатською Україною, на
цисти взамін перетворювали 
на свого сателіта хортистську 
Угорщину.

У ніч иа 15 березня 1939 
року частини вермахту всту
пили на територію Чехії. Того 
ж дня угорські війська за 
згодою ВИіЦОГО ВІЙСЬКОВО-ПО
ЛІТИЧНОГО керівництва Німеч
чини розпочали окупацію За
карпаття. . Напередодні ново
обраний сейм Карпатської Ук- 
[ 4Їми проголосив її самостій

ною державою. Тут же Воло
шин, який був обраний пре
зидентом, вручив новому ні
мецькому консулові Гофману 
текст телеграми на адресу 
МЗС Німеччини. Від імені ке
рівництва Карпатської Укра
їни він повідомляв про де
кларування незалежності краю 
під протекторатом Німеччи
ни. Статс-секретар німецького 
зовнішньополітичного відом
ства Е. Вайцзекер доручив 
Гофману передати урядові 
Волошина пораду імперського 
уряду не чинити опору угор
ським військам. Вайцзекер по
відомляв при цьому, що за 
умов, які склалися, Німеччина 
не може брати на себе обо
в’язків протектора Карпатсь
кої України.

Італо - фашистське керівни
цтво також не підтримало 
Карпатської України. Муссолі- 
ні привітав угорський уряд з 
нагоди вступу його військ на 
територію Закарпаття. 18 бе
резня угорські війська повні
стю захопили територію За
карпатської України і вийшли 
на кордон з Польщею.

Уряди західних держав бу
ли вкрай розчаровані таким 
розвитком подій. Зазнали про
валу їх надії на розгортання 
у найближчий час нацистської 
експансії в бік Радянської 
України. Збентежені фіналом 
своєї «миротворчої» політики, 
уряди Англії і Франції навіть 
не виступили на захист Чехо
словацької держави, а обме
жилися звинуваченнями німе
цького уряду в порушенні 
умов мюнхенської угоди.

З осудом агресивної акції 
нацизму щодо Чехословаччи
ни виступив Радянський уряд. 
У ноті наркома закордонних 
справ СРСР послу Німеччини 
від 18 березня 1939 року за
значалося, зокрема, що «дії 
німецького уряду послужили 
сигналом до грубого вторг
нення угорських військ у Кар
патську Русь і до порушення 
елементарних прав її насе
лення».

Закарпатська Україна, став
ши предметом складної між
народної боротьби, в кінцево
му підсумку опинилася під 
жорстокою окупацією хорти- 
стської Угорщини.

Між тим в Європі назрівала 
н-ова політична криза, одним 
з сюжетів якої могло знову 
стати українське питання.

3. На черзі — 
Західна Україна

На початку квітня 1939 ро
ку верховне командуванні 
Збройнихсил Німеччини опра
цювало директиву про єдину 
підготовку до війни н-а 1939 
— 1940 роки. У другій части
ні- документа під кодовою на
звою «Вайсивід 11 квітня був 
викладений план агресії про
ти Польщі, що розглядалася 
як попередній захід перед 
війною з Францією та Ан
глією. Згідно з рішенням 
військово - політичного керів
ництва Німеччини, підготовка 
до вторгнення в. Польщу ма- 
вд бути завершена не пізніше 
1 вересня 1939 року.

Різке загострення німецько- 
польських відносин у ході 
підготовки нацистського напа
ду на Польщу послужило пер
шопричиною нової політичної 
кризи в "Європі. На горизонті 
міжнародної політики знову 
замаячило українське питан
ня. Його" активізація була обу
мовлена насамперед агресив
ними планами і політичними 
акціями правителів «третього 
рейху». В ході опрацювання 
СВОЇХ" антипол'Ъських замірів 
вони' неминуче ставили перед 
собою різні Питання, що сто
сувалися подальшої долі • ук
раїнських земель. На перших 
порах якихось викінчених 
конкретних' замірів щодо За» 
хід’ної України у нацистської 
верхівки ще не було. Про 
загальний ' напрям її думок 
свідчать вказівки Гітлера ко
мандуванню сухопутних військ 
від 25 березня 1939 року: 
«Вторгатися на Україну фю
рер не хоче. В залежності від 
обставин можна було б ство
рити українську державу. Але 
ці питання поки що залиша
ються відкритими».

Та вже в наступні тижні де
далі. чіткіше -визначалася по
зиція керівництва Німеччини у 
справі Західної України. По
дальша доля цієї української 
землі розглядалася ним на
самперед під кутом зору 
сприяння успішній реалізації 
планів розгрому Польщі. Став
ши на шлях конфронтації з 
Польщею, гітлерівці вирішили 
знову послужитися «українсь
кою картою». Для цього во
ни -пішли не- поліпшення від
носин з українською політич
ною еміграцією. У квітні 1939 
року в Берліні відбулася та
ємна зустріч представників 
фашистських організацій, ус
танов і лідерів українських 
націоналістичних організацій. 
Можна припускати, що з ні
мецького боку у зустрічі бра
ли участь керівники абверу, 
а з українськогр — оунівці. 
Гітлерівці обіцяли підтриму
вати політичні прагнення ук
раїнських угруповань, подава
ти їм . матеріальну та мораль
ну ■ допомогу/ Під час наради 
йшлося про наміри німецько
го військового командування 
створити український легіон.

Українські націоналістичні 
діячі піднеслися духом. Про
від -ОУН видав відозву, в якій 
робилася спроба згладити не
вдоволення членів організації 
політикою Німеччини щодо 
Карпатської України. «У тепе
рішній ситуації, — говорило
ся у- ‘зверненні, — було б

Шкідливим піти за підказками 
нашйх ворогів і освідчити, що 
вину за те, що сталося, несе 
Німеччина, і залишитися її 
Ворогом. Україна і Німеччина 
є натуральними союзниками. 
Окрім Німеччини, Україна не 
має в світі жоднрго активного 
союзника проти всіх окупан
тів України... Кожний народ 
керується власним інтересом, 
керувалася ним і Німеччина, 
не подаючи допомоги Кар
патській Україні... Однак 
у справі визволення України 
інтереси обрх народів співпа
дають...»

Лідери ОУН давали зрозу
міти, що їх образи минули, і 
вони знрву готові до спів
праці з «третім рейхом». На 
той час штаб-квартира органі
зації перемістилася на тери
торію Німеччини. Німецькі ві
домства стали виявляти жва
вий інтерес до націоналістич
них кадрів. Поряд з членами 
ОУН, що проживали на тери
торії' Німеччини, нацистські 
спецслужби звернули увагу на 
залишки «Карпатської січі», 
які втекли з Закарпаття або 
опинилися в угорському поло
ні. У відповідь на пропози
цію " німецького міністерства 
закордонних справ уряд Угор
щини погодився надати «січо
викам» можливість для пере
їзду до Німеччини. Багато 
«січовиків» на основі цієї до
мовленості в організованому 
порядку переправлялися до 
Відня, а згодом розміщали
ся групами в різних місцево
стях. У квітні 1939 року сотні 
українських націоналістів були 
зосереджені в таборах, ство
рених поблизу Відня, Брно, 
Брауншвейга, Ганновера, у 
Східнії Пруссії. Там вони про
ходили спеціальну військову 
підготовку. З них формували
ся групи для підривної діяль
ності-проти Польщі. Крім то
го, під керівництвом офіцерів 
абверу був сформований і 
навчений спеціальний україн
ський підрозділ, до якого 
входило 250 чоловік. Маску
вався- він під назвою «Берг- 
бауеонгільфе» («Допомога се
лянам - горцям»). Очолив цей 
загін Р. Сушко.

Що ж задумала нацистська 
верхівка? Як свідчать факти, 
вона обмірковувала найбільш 
слушні способи політично- 
пропагандистської підготовки 
нападу на Польщу. Велике 
значення надавалося виправ
данню агресії і внутріполітич
ному підриву Польської дер
жави. Скороплинність і «об
грунтованість» воєнної кампа
нії, як сподівались гітлерівці, 
дозволить поставити західні 
держави перед доконаним 
фактом. При цьому ідеаль
ним вважався такий варіант, 
коли б конфлікт з Польщею 
не був відкрито викликаний 
Німеччиною. Саме це мірку
вання і спричинило посилення 
інтересу гітлерівців до «укра
їнської карти».

Про- те, як збиралися вони 
її використовувати, докладно 
розповів німецькому журна
лістові співробітник бюро мі
ністра закордонних справ Ні
меччини Клейст 2 травня 1939

року. Суть плану полягала в 
тому, щоб зусиллями україн
ських націоналістичних угру
повань підготувати населення 
Західної України до масового 
виступу проти польських вла
стей, «Не потрібно піддавати 
спеціальній обробці українсь
кі керівні кола, — говорив 
Клейст, — бо останні події 
(передача гітлерівцями Закар
паття Угорщині — М. Ш.) аж 
ніяк не похитнули їх віддано
сті Берлінові. Здійснивши та
ку підготовку, ми змогли б 
потім дати польській Україні 
сигнал до повстання. З Сло
ваччини та Карпатської Укра
їни ми направили б зразу ве
ликі партії зброї та боєпри
пасів, а також послали б доб
ре навчені військової справи 
загони «січовиків». Між Бер
ліном і Львовом встановле
ний такий тісний прямий кон
такт, що можна не сумнівати
ся в масовому повстанні ук
раїнців. Вогнище пожежі в ук
раїнських районах дало б Ні
меччині привід для воєнного 
втручання у великих масшта
бах)*.

Як видно із слів Клейста, в 
той час уже велася певна 
практична робота для підго
товки виступу західноукраїнсь
кого населення. До неї були 
причетні різні вдомства. Аб
вер у своїй діяльності робив 
ставку на агентів з числа чле
нів ОУН. Проти орієнтації ви
ключно на цю організацію ви
ступала зовнішньополітична 
служба нацистської партії, яка 
вважала ОУН непридатною 
для політичної роботи серед 
західноукраїнського населен
ня. Установа Розенберга про
понувала вести діяльність з 
метою залучення на бік Ні
меччини українців, спираючись 
на ширший спектр партій та 
організацій.

Активну діяльність у цьому 
напрямі при посередництві ук
раїнських націоналістичних
елементів вело німецьке КОНг- 
сульство у Львові. У травні 
1939 року консул Зеельос ін
формував МЗС Німеччини про 
контакти з представниками мі
сцевих українських організа
цій. Шеф політичного відділу 
Вьорман у листі на ім’я кон
сула від 17 травня в принципі 
не заперечував проти таких 
дій. Але з огляду на можливі 
міжнародні ускладнення він 
рекомендував під час зустрі
чей з українськими політика
ми уникати офіційних заяв від 
імені німецького уряду, а об
межуватися особистими заява
ми, в яких у загальних вира
зах висловлювалось би при
хильне ставлення до їх авто
номістських та самостійниць
ких вимог.

Влітку 1939 року міністерст
во Геббельса розгорнуло ши
року пропагандистську кам
панію, в центрі якої було ста- 
новище національних меншо
стей у Польщі. Асиміляторсь
ка і колонізаторська політика 
польських властей на західно
українських землях, що поміт
но посилилась з весни 1939 
року, сприяла активізації про
пагандистських акцій на укра
їнські теми. В німецькій пре
сі з’явилися численні статті, 
присвячені переслідуванню ук
раїнської меншості в Польщі. 
Про це ж ішлося і в україно
мовних передачах віденської 
радіостанції.

Уся ця пропагандистська ді
яльність мала також служити 
підготовці повстання. Підсумо 
вуючи проведену підготовчу 
роботу, консул Зеельос у до
несенні міністерству закордон
них справ Німеччини від З 
серпня 1939 року зазначав, що 
українці (малися, звичайно, на 
увазі ті політичні групи, які 
орієнтувалися на «третій
рейх») відносно швидко подо
лали своє розчарування у 
зв'язку з падінням Карпатсь
кої України, і вже на початку 
травня до них повернулося 
довір’я до Німеччини та її 
фюрера. Він висловлював 
впевненість, що українці у 
Східній Галичині під час 
збройного конфлікту між Ні
меччиною і Польщею всі як 
один повстануть, захоплять 
землі польських поміщиків і 
осадників, а поляків проже
нуть або повбивають. Через 
один-два тижні після вибуху 
повстання, як уявляв собі кон
сул, вся Східна Галичина опи
ниться в руках українців.

Подібні настрої були поши
рені серед багатьох нацистсь
ких діячів. Гауляйтер Східної 
Пруссії Е. Кох у ході розмо
ви з верховним комісаром Лі
ги націй в Данцігу швейцар
ським професором К. Бурк- 
хардтом на початку липня 
1939 року відзначав, зокрема, 
що «німецька пропаганда се
ред української меншості (в 
Польщі) робить добрий по
ступ».

Правда, й у випадку німе
цько - польського конфлікту 
українське питання в силу 
його специфіки не могло об
межитися рамками відносин 
цих двох країн, а неминуче 
набирало ширшого міжнарод
ного масштабу. Адже в разі 
успішного здійснення замірів 
гітлерівців проти Польщі, Ні
меччина нависла б над краї
нами Південно - Східної Єв
ропи, над Прибалтикою і Ра
дянським Союзом. Володіння 
Західною Україною дозволяло 
б їй мати у своїх руках вигід
ний стратегічний плацдарм, а 
водночас і засіб постійного" 
тиску на СРСР. Звичайно, що 
змиритися з таким розвитком 
подій Радянський Союз не за
хотів би.

М. ШВАГУЛЯК. 
Доктор історичних наук.

(Далі буде].

«ТРУД»-
ГАЗЕТА РОБІТНИЧА

«Труд» — щоденна масова 
робітнича газета. Вона є орга
ном ВЦРПС, але своєю її вва
жають усі трудящі міста і се
ла. Тому й дописувачів газе
та має багато. В середньому 
за рік в редакції одержують 
близько 700 тисяч листів, або 
ДО ДВОХ ТИСЯЧ ЛИСТІВ щодня. 
У редакційному колективі жо
дний лист не залишається по
за увагою.

Одноразовий тираж «Тру
да» цього року перевищив 
20 мільйонів примірників. Як
що врахувати, що кожний но
мер газети в середньому чи
тають троє людей, то щоден
но з нею спілкуються 60 міль
йонів чоловік.

«Труд» завжди надає пер
шочергове значення захисту 
інтересів трудівників у всіх 
сферах їх виробничого і су
спільного життя. Основний 
напрям газети нині —*■; утверд
ження гласності, демократиза
ції.

Редакція «Труда» розташо
вана у Москві. Там планують
ся, верстаються і готуються в 
світ всі номери. Щоб газета 
швидше потрапляла в пошто
ві скриньки передплатників, її 
друкування організоване у 63 
містах країни. Туди газетні 
полоси передаються за допо
могою космічного зв’язку фо
тотелеграфом або у вигляді 
матрннь літаками.

Для західного регіону на
шої республіки «Труд» друку
ють у Львові поліграфісти ви
давництва «Вільна Україна». 
Отже, журналісти і полігра
фісти. зв'язківці і громадські 
розповсюджувачі преси на мі
сцях прагнуть робити все для 
того, щоб газета була ціка
вою, актуальною, виконаною 
на належному поліграфічному 
рівні і ніколи не запізнюва
лась у ваш дім.

А ви, шановні читачі, по
винні знати, що оформити 
передплату газети «Труд» на 
1990 рік можна з будь-якого 
і на будь-який строк у всіх 
поштових відділеннях зв’язку, 
місцевих агентствах «Союз
печати», в громадських роз
повсюджувачів преси у вашо
му трудовому, навчальному 
колективі або за місцем, про
живання. Допоможуть вам у 
цьому і листоноші.

Вартість річної передплати 
—■; 7 карбованців 80 копійок. 
Передплата на 1990 рік три
ватиме лише до 30 вересня 
1989 року. Для продажу в 
газетно - журнальні кіоски га
зета «Труд» не надходитиме.

І. ВОЙТОВИЧ.
Представник видавництва 
газети «Труд» в західних 
областях України.

КУТОК ПЕРЕДПЛАТНИКА ДОВІДКОВИЙ ВІДДІЛ мвпэтпежтиввв

■■и СПОРТ ■—
Лауреат спортивного 

місяця
«Вільна Україна» продовжує 

визначати кращих спортсме
нів Львівщини.

У липні кращим визнано 
львівського п'ятиборця Григо
рія Бремеля, який відмінно 
виступив на Всесоюзних мо
лодіжних спортивних іграх. 
Нагадаємо, що вихованець тре
нера О. Примільського став 
чемпіоном в особистій першо
сті, зробивши найвагоміший 
внесок у командний успіх 
збірної України. На думку фа
хівців, 21-річний Г. Бремель, 
який є лідером молодіжної 
збірної Радянського Союзу, 
швидко прогресує і має всі 
шанси виступити на Олімпій
ських іграх, які відбудуться 
1992 року в Барселоні.

А перемога була 
поруч

У Донецьку завершилися 
змагання важкоатлетів за 
програмою Всесоюзних моло
діжних спортивних ігор. На 
змаганнях окремою командою 
виступали богатирі з Львівсь
кої школи вищої спортивної 
майстерності. Кращим серед 
них- був динамовець Д. Про- 
тасевич, який фінішував чет
вертим у ваговій категорії до 
75 кілограмів. П'яті місця по
сіли львів'яни А. Оганян (до 
56 кг) і Г. Сарояи (понад 
110 кг).

Крім них, за збірну Украї
ни виступав львівський армі
єць Андрій Козловський. На
шому земляку, який є чемпіо
ном республіки, протистояв у 
категорії до 75 кг грізний тан
дем у складі володаря Кубка 
СРСР, чемпіона світу та Єв
ропи серед юніорів А. Ораз- 
дурдиєва з Ашхабада та чем
піона Білорусії О. Качка.

Ривок досить упевнено ви
грав Ораздурдиєв. Але це 
не вибило з колії Козловсько- 
го, і в поштовху він не тіль
ки зумів надолужити прогая
не, а й вирвати в останній 
спробі перемогу. З чим і по
здоровляємо здібного атлета 
та його тренерів Г. Манжоса 
та І. Василишина.

Здавалося, збірна України 
буде поза конкуренцією і в 
командному заліку. Однак во- 
рошиловградець П. Іванов 
одержав нульову оцінку у ва
зі до 90 кілограмів. А це оз
начало, що, згідно з положен
ням про ігри, «бублик» по
збавляє команду половини 
очок її кращого учасника. Ця 
невдача й відкинула збірну 
України аж на четверте міс
це. М. ВАСИЛЕНКО.

Заст. редактора
П. ЛЕХНОВСЬКИЙ.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ і

З серпня
I ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА ЦТ

6.30 — «120 хвилин».
8.35 — «Здрастуй, музико!»
9.20 — Фільм «Садівник».
11.00 — «Сходинки».
15.30 — «З глибин віків».
16.00 — Фільм - дітям.

«Ура! У нас канінули!»
17.10 — Док. телефільм

«Автопортрет Рудольф Хачат
рян».

17.40 — «...До шістнадцяти і
старші».

18.25 — Мультфільм.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — «Сенсація». Фільм-

концерт.
19.30 — Мультфільм для до

рослих.
19.45 — «Позиція».
21.00 — Програма «Час*.
21.40 — «Зірки іспанської 

опери». М. Кабальє.
22.35 — Сьогодні у світі.
22.50 — «Наша спадщина*. 

Російське мистецтво в Англії.
23.00 — Телефільм «Міраж». 

З серія.
0.50 — Новини.
0.55 — «Здрастуй, мир, здра

стуй, друже!» Естрадна пере
дача.

2.15 — «Тіні старого міста». 
Док. фільм.

УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

9.00 — Новини.
9.15 — «Темп». Телерадіопе- 

реклик з проблем науково-тех
нічного прогресу. Біогаз і чис
тота нашої землі.

10.15 — «Надвечір’я». Пере
дача для людей старшого віку.

11.00 — Фільм «Щаслива
Женька».

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

ка».
17.10 — Телефільм «Білии 

табун».
17.30 — «Господарем на зем

лі». Продасться... радгосп.
18.00 — «На хвилях друж

би». Білоруський ансамбль на
родної музики і танцю «Свл- 
то» (Л).

18.30 — Мультфільм (Л).
18.45 _ «Екран дня». Інфор

маційна програма (Л).
19.00 — «Актуальна каме

ра*.
19.30 — «Спадщина». «На 

Хортиці все спокійно?»
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — Програма «Час».
21.40 — Молодіжна студія 

«Г арт».
22.55 — «Вечірній вісник».
23.25 — «Екран дня». Інфор

маційна програма (Л).
23.40 — Спортивна програ

ма (Л).

II ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 
ПРОГРАМА ЦТ

8.00 — Гімнастика.
8.15 — «Я літаю на власних 

крилах». Науково - популяр
ний Фільм.

8.45 — «І арфи звук, що 
всіх ніжніший». Фільм - кон
цепт.

9.30 — Іспанська мова. 1 рік 
навчання.

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

11.00 — Новини.
11.10 — Іспанська мова. 2 

рік навчання.
11.40 — Телефільм «Чотири 

танністи і пес». З серія «Де 
ми — там кордон».

12.35 — Мультфільми.
13.00 — Новини.
13.Ю — Телефільм «Небез

печний поворот», 2 серія.
14.00 — «Вчимося разом*.

Док. телефільм.
14.30 — «Співає Адхам Ха- 

ліков*. Фільм концерт.
17.00 — Яде.мми.
17.10 — Телефільм «Небез

печний поворот». З серія.
18.20 — Реклама.
18.25 — Держтелерадіо Азер

байджанської РСР.
19.45 — Вечірня казка.
20.00 — На сесії Верховної

Ради СРСР.
21.00 — Програма «Час».
21.40 — Телефільм «Небез

печний поворот». З серія.
23.20 — Новини.
24.00 — Велоспорт. Чемпіо

нат СРСР.

Показує Варшава
(Час московський]

Четвер, 3 серпня
ПЕРША ПРОГРАМА

10.50 — «Все для дому».
11.00 — «Телеканікули» і

фільм «Васко да Гама з села 
Рупча», 6 серія (Болгарія).

12.00 — Новини.
12.10 — Кримінальний фільм 

«Остання зустріч* (НДР).
18.45 — Програма дня.
18.50 — «Патруль*. Публі. 

цистичний журнал для воїнів.
19.15 — Телеекслрес.
19.30 — Телефільм «Колум- 

би», 2 серія (ПНР).
20.25 — Музична програма.
20.50 — «Без кордонів».
21.00 — «На добраніч, діти!»
21.10 — «Тепер». Господар

ський тижневик.
21.30 — Новини.
22.05 — Кримінальний фільм 

«Голос у телефоні» (ЧССР).
23.30 — Хроніка «Так було».
23.45 — «Пегас»,
0.35 — «Співає Ріні Сорса», 
1.00 — Новини.

ДРУГА ПРОГРАМА

19.55 — Програма дня.
20.00 — Хроніка.
20.30 — Мультфільм «Нічо

го страшного» (Англія).
21.00 — Журнал «102».
21.30 — «Світ рослин». При

родознавчий фільм «Чарівні 
орхідеї» (ЧССР).

22.00 — Студія «Спорт».
23.00 — «Репортерський ек

спрес».
23.30 — Панорама дня.
23.45 — Худ. фільм «Жінка 

в червоних туфлях» (Франція 
— Італія).

1.15 — Новини.

Колектив відділу народ
ної освіти Радянського ра
йону м. Львова висловлює 
співчуття директорові се
редньої школи № 2 Лідії 
Ярославівні Савчук з при
воду смерті її матері 

Ярослави Степанівни 
ШИЯН.

Колектив Львівської
швейної фабрики «Спец
одяг» висловлює співчуття 
начальникові цеху № 2
Ярославі Миколаївні Дорож
ні ній з приводу передчасної 
смерті її чоловіка

ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА.

Колектив Львівського 
скляного виробничого об’
єднання «Мехсклозавод» ви
словлює співчуття секре
тареві парткому Дарії Іва
нівні Зайчиківській, з при
воду передчасної смерті її 
батька

ІВАНА ІВАНОВИЧА.

Колектив поліклініки
проектно-будівельного об’
єднання «Львівміськбуд» 
висловлює співчуття ін
структорові по лікувальній 
фізкультурі поліклініки На
талії Іванівні Чернонунь з 
приводу смерті п батька

ІВАНА ІВАНОВИЧА.

Колектив Факультету тех
нології органічних речовин 
Львівського політехнічного 
інституту висловлює спів
чуття заступникові началь
ника обласного управління 
Держкомнафтопроду к т у 
УРСР Ярославові Іванови
чу Василюку з приводу 
передчасної смерті його 
сина

ІГОРЯ.

Колектив Львівського об
ласного управління Депгк. 
комнафтопродукту УРСР 
висловлює співчуття пер
шому заступникові началь
ника управління Ярославо
ві Івановичу Василюку з 
приводу передчасної смерті 
його сина

ІГОРЯ.

Колектив Львівської об
ласної психіатричної лікар
ні імені академіка В. П. 
Протопопова висловлює
співчуття завідуючому від
ділом охорони здоров'я 
Львівського облвиконкому 
Олександрові Яковичу Лад
ному з приводу смерті йо
го батька

ЯКОВА АНДРІЙОВИЧА.

У зв'язку з проведенням випробування теплових мереж 
від котельні Львівського виробничого об'єднання «Кінескоп» 
у Сихівському житловому» - масиві і підключенням до них 
нових споживачів тепла

з 3 по 25 серпня
НЕ ПОДАВАТИМЕТЬСЯ ГАРЯЧА ВОДА 

всім споживачам у районі вулиць Ворошилова (непарні но
мери), Келдиша, Фадеева, Кос-Анатольського, Теслюка, Кри
ворізької (№ 95—103).

За довідками звертатися телефонами: 72-79-28, 74-02-61.

Виробниче об'єднання «Львівтеплохомуненерго». 
Виробниче об'єднання «Кінескоп».
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ПОГОДА
Сьогодні по Львову та об

ласті передбачається хмарна 
погода, я проясненнями, часом 
дощі. Вітер північно-західний, 
7—12 метрів за секунду. Тем
пература по області 15 — 20. 
по місту 17 —19 градусів
тепла. Видимість на автошля
хах міста та області добра.


