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ЖНИВА-89: ВЧАСНО, БЕЗ ВТРАТ

Хорошу базу для навчання мають учні Червоненського СПТУ № 75 Золо 
чівського району. Це навчальне іОЗ-гектарне поле. Тут майбутні механізатори 
широкого профілю вміло поєднують теорію з практикою. На цьому полі вони 
вирощують цукрові буряки, гречку, викосуміш, зернові культури. Звичайно, 
асе це робиться під керівництвом педагогів-наставників, які передають своїм 
вихованцям і досвід, і знання безпосередньо на робочому місці. Знімки зроб
лено на зерновому лані, з якого учні училища двома своїми комбайнами і 
однією жаткою зібрали сорокацентнерний урожай.

На фото: хлібна нива навчального господарства; комбайнер, майстер вироб
ничого навчання Р. М. Сербай.

Фото В. Волинського.

До колоска, 
до зернини

Нелегко жнивувати хлібо
робам Дрогобицького району. 
Часті дощі пригальмовують 
трудовий ритм.

— І все ж у більшості кол
госпів та радгоспів збирання 
хліба йде організовано, — роз
повів головний агроном агро
промислового комбинату «При
карпаття» М. 1. Болоховець- 
кий. — Трудівники прагнуть 
високопродуктивно використа
ти техніку, аби зібрати уро
жай швидко і без втрат. Зер- 
нові скошено приблизно з 
п’яти тисяч гектарів. На круг 
врожайність становить 26.5 
центнера зерна. Найбільший 
обсяг робіт на жнивному по
лі виконали хлібороби колго
спів імені Леніна, імені Івана 
Франка, імені Дзержинського, 
«Україна», «Дружба» та ін
ших. Найвищий намолот — 
по сорок центнерів зерна з 
гектара — у колгоспі «Друж
ба».

Трохи пізніше приступили 
до жнив трудівники колгоспу 
імені Шевченка. Це й зрозу
міло — землі господарства 
розміщені у передгірській зоні. 
Усю зернозбиральну техніку 
тут підготували так, як і на
лежить справжнім господарям. 
Тому й жнивують організова
но.

— Напередодні збирання 
хлібів штаб по проведенню 
жнив намітив ряд конкретних 
заходів, — повідомив комісар 
штабу В. І. Костишин. — На 
всіх ділянках технологічного 
конвейєра ми закріпили ланко
вих, розробили умови мате
ріального стимулювання, по
дбали про гарячі обіди. Все 
це сприяє польовим роботам. 
З кожного гектара комбайне
ри намолочують по тридцять і 
більше центнерів збіжжя. В 
умовах нашого колгоспу по
казник цей високий. Особливо 
чітко, старанно жнивують ком
байнери Орест Сирватка, Ігор 
Савчин та Василь Бекеш.

Особливістю жнив у районі 
є те, що в ряді господарств 
урожай збирають потужні 
комбайни «Дон».

М. МАРИНЯК.
Власкор «Вільної України».

ЕКЗАМЕНУЄ ЗАГІНКА
Миколаївський район за

знав чималих збитків від 
травневої повені. Під. водою 
опинились сотні гектарів 
угідь, знищено майже всі при
садибні ділянки жителів сіл 
Липиців, Раделичів і частини 
Гірського, пошкоджено чима
ло будівель. Втрати станов
лять майже п’ять мільйонів 
карбованців. Ще й тепер, їду
чи полями придністровських 
господарств, можна побачити 
руйнівну силу води. То тут, 
то там залишки нанесеного 
каміння, корчів* тощо. Та лю
ди подолали стихію. Значну 
допомогу подали селу колек
тиви промислових підприємств 
і організацій району. З район
ного бюджету виділено 47 ти
сяч карбованців. По 16—15 
тисяч перерахували цементни
ки і скловики, 9 тисяч — тру
дівники ПМК-38, 2,1 тисячі
— «Цемремонту» та інші. 
Словом, осторонь не лишився 
жодний трудовий колектив 
району.

І от сьогодні село жнивує. 
Через стихію дещо пізніше 
почали тут збирати хліба. Ми 
в колгоспі імені Мічуріна, 
який чи не найбільше потер

пів від повені. Змило майже 
весы? озимий ячмінь, частину 
пшениці, а всього під водою 
було півтори тисячі гектарів 
угідь, з них 300 гектарів зер
нових. Та хлібороби не зане
пали духом. Докладають усіх 
зусиль, щоб зібрати урожай 
до колоска, до зернини. В 
полі трудяться два збирально- 
транспортних загони, які очо
люють досвідчені механізато
ри Василь Дудич та Дмитро 
Малик.і Працюють комбайне
ри грушовим методом.

На пшеничному полі по
близу Раделичів вишикува
лись п’ять комбайнів. Зби
рають хліб на прямому зрізі. 
Працює тут загін Василя Ду
дяча. За кожним агрегатом 
закріплено автомашину для 
перевезення зерна. Степові 
кораблі йдуть рівно, не зупи
няючись. Зерно розванта
жують на ходу. Намолочують 
з кожного гектара не менш 
як по ЗО центнерів збіжжя.

Опівдні, як завжди, кол
госпні куховарки доставляють 
у поле обід. За столиком пе
ресувної їдальні збираються 
вільні від роботи механізато
ри. В цей час навідався сюди

і комісар загону — інженер 
по техніці безпеки колгоспу 
Василь Дудич. Поки хлопці 
обідали, він коротко розповів 
присутнім про події в районі, 
доповів, як ідуть жнива в 
колгоспі, назвав імена кра
щих. Відзначаються сімейні 
екіпажі Дмитра, і Марії Ма- 
ликів. Васйля і Ганни Дуди- 
чів. Молоді комбайнери Михай
ло Гузик та Роман Дучечко за 
неповний робочий день намоло
тили по 230—250 центнерів 
зерна. Вправно доставляють 
хліб від комбайнів водії Яро
слав Легкий та Микола Анд- 
рійчик.

Хліб косять повний світло
вий день. Перед заходом сон
ця, враховуючи підвищену 
вологість, комбайнери застосо
вують інші режими роботи 
машин, щоб добре вимолочу
вати колоски.

Роботи на жнивному полі 
колгоспу ведуться у ком
плексі. Відразу ж за комбай
нами йдуть волокуші, скирто
клади ланок Романа Дудича 
та Олексія Косіва. Ростуть в 
полі солом'яні скирти.

Доставлений на колгоспний

тік хліб не залежується, його 
доводять до відповідних кон
дицій учні виробничої брига
ди місцевої десятирічки під 
керівництвом вчителів І. Біло- 
кура та В. Дудича. Школярі 
доочищають зерно, відправ
ляють його державі, на ком
бікормовий завод, а насіннєве 
— у колгоспні засіки.

Злагоджено працюють на 
жнивах і механізатори кол
госпу «Дружба». На розділь
ному збиранні хліба відзна
чаються жаткар Андрій Мель
ник, комбайнери Микола Си
дор, Мирон Норик, Іван Ба- 
чинський, Степан Накутний, 
водій Микола Божко та ін
ші. Хоч і тут весняна повінь 
завдала чималих збитків, хлі
бороби також збирають по 
ЗО центнерів збіжжя на круг.

До пізнього вечора, при 
світлі фар працюють збираль
ні машини. Використовують 
погожу днину комбайнери 
колгоспів «Вірний шлях», іме
ні Івана Франка, імені Шев
ченка, «Дністер» та інших 
господарств району.

Г. ЛЕГЕНЬКИЙ.
Власкор «Вільної України».

Попереду у трудовому суперництвіУ багатьох господарствах 
Буського району жнива всту
пили у завершальну стадію.

На останній третині площ 
ведуть обмолст хлібів жнива
рі колгоспів імені 60-річчя Ра
дянської України, імені 30-річ- 
чя ВЛКСМ, імені Леніна, «Пе
ремога», птахофабрики «Бусь- 
ка». Серед жаткарів гіопеоеду 
у трудовому суперництві В. І. 
Руцький та С. І. Горбовин з

колгоспів «Іскра» та «Зірка», 
які поклали у валки близько 
двохсот гектарів зернових. У 
рахунок четвертої тисячі цент
нерів видають зерно з бунке
рів комбайнів Є. С. Струк, 
М. Д. Дідик, Є. Я.' Дзюба з 
господарств «Іскра», імені 
30-річчя ВЛКСМ, імені Ле.чі-

на. А серед водіїв найуспіш
ніше трудиться І. І. Тимчук з 
колгоспу імені 50-річчя Вели
кого Жовтня.

До речі, про цих та інших 
передовиків збиральних -робіт 
розповідала на першій сторін
ці багатотиражна газета «Но

вини Надбужжя». Вона є ор
ганом правління агропромис
лового об’єднання «Буг» і 
виходить раз на тиждень ти
ражем у три тисячі примірни
ків. Збиральна тематика — 
головна на сторінках газети. 
Є тут репортаж з жнивних

полів, розповіді про кращих 
хліборобів, інші матеріали. 
Особлива увага приділяється 
висвітленню передового досві
ду тих трудових колективів, 
які, незважаючи на негоду, 
ведуть роботи високоякісно, у 
комплексі, дбають і про. виро
щене, і про майбутній уро
жай.

М. ЛАПСЮК.
Власкор «Вільної України».

ЗУСТРІЧІ М. І. РИЖКОВА

З ШАХТАРЯМИ
1 терпня у Кремлі відбулася 

зустріч Голови Ради Міністрів 
СРСР М. І. Рижкова з пред
ставниками страйкового комі
тету шахт м. Дзержинська До
нецької області і місцевих ор
ганів управління.

У виступах гірників та ін
ших учасників зустрічі було 
порушено гострі виробничі і со
ціальні питання. Відзначалося, 
що в Центральному Донбасі, 
де на багатьох шахтах пере
важають тонкі вугільні пласти 
крутого падіння, які розробля
ються на великих глибинах, 
особливе значення має спеці
ально пристосована для таких 
умов гірничодобувна техніка. 
Тим часом науково-дослідні 
інститути, конструкторські бю
ро, а разом з ними і машинобу
дівні підприємства, не врахо
вуючи належним чином інтере
си шахтарів, відмовляються від 
випуску техніки, яка виправда
ла себе. А те, що вони пропо
нують, часто не влаштовує 
гірників за надійністю і про
дуктивністю. Нерідко нова тех
ніка виявляється навіть менш 
ефективною, ніж стара. Недо
статнім є внесок розробників 
і машинобудівників у створен
ня систем і устаткування, які 
забезпечували б прийнятні умо
ви праці на великих глибинах.

Становище погіршується ве- 
дикими недоліками в режимі 
праці, її організації та оплаті, 
в соціально-побутових умовах 
життя шахтарів, включаючи

гірничих майстрів та інших ін. 
женерно-технічних працівників. 
Особливої . гостроти набула 
житлова проблема, для роз
в’язання якої насамперед тре
ба створити відповідну буді
вельну базу. У розв'язанні всіх 
цих питань повинні були віді
грати помітну роль місцеві пар
тійні, радянські і профспілкові 
органи, стиль роботи яких не
обхідно кардинально змінити.

* * *
Того ж дня відбулася ще од

на зустріч --з представника
ми страйкових комітетів шах
тарів ряду вугільних басейнів 
країни. В ході обміну думками 
під час обох зустрічей було 
внесено конструктивні пропози
ції з ряду питань. М. І. Риж- 
ков проінформував шахтарів 
про те, шо тепер іде інтенсивна 
підготовка постанови уряду з 
проблем виробничого та со
ціального розвитку вугільної 
промисловості, і запропонував 
представникам усіх вугледобув. 
них об'єднань країни взяти ак
тивну участь у цій роботі.

В зустрічах брали участь 
перший заступник Голови Ра
ди Міністрів СРСР Л. О Во
роній,, заступник Голови Ради 
Міністрів СРСР Л. Д. Рябєв, 
міністр вугільної промисловос
ті СРСР М. І. Щадов і народ
ні .- депутати ,Ю. Є. Бурих, 
Ю. А Донченко, В. В. Зверев, 
В. Г. Кучеренко.

(ТАРС).

На першій сесії
Верховної Ради СРСР

2 серпня у Кремлі 
головуванням Є. М. Прима
кова продовжила роботу се
сія Верховної Ради СРСР.

Депутати приступили до 
розгляду питання про за
безпечення діяльності народ
них депутатів СРСР.

3 доповіддю виступив 
Голова Ради Національнос
тей Р. Н. Нішанов.

У дебатах депутати Щер
бак Ю. М., Козирєв М. К., 
Стадник В. Я.. Юдін В. Д., 
Смородіи І. М., Голяков 
О. І,. Селезньов С. В., Су
лакшин С. С., Станкевич 
С. Б., Прокушсв В. І.. Ні- 
колайчук В. Ф. та інші ви
словили різні точки зору в 
обговорюваному питанні.

Приймається рішення — 
проект документа доопрацю
вати у відповідних коміте
тах і комісіях з участю всіх 
зацікавлених депутатів і 
винести на голосування у 
Верховну Раду СРСР.

Під головуванням Р. Н. 
Нішанова сесія приступає 
до розгляду проекту Закону 
СРСР «Про порядок розв'я
зання колективних трудових 
спорів».

З доповіддю виступив го
лова ВЦРІІС депутат Ша
лаев С. О.

На ваш розгляд, сказав 
він, звернувшись до депута
тів, Рада Міністрів СРСР і 
ВЦРПС вносять проект За
кону СРСР з тими змінами 
і доповненнями, які запро
понували представники ряду 
комітетів Верховної Ради і 
комісій її палат. Необхід
ність прийняття такого За
кону продиктована самим 
життям і вимогами бага
тьох колективів.

Трудові колективні спори 
і конфлікти, сказав промо- 
ведь, були 1 раніше, але 
Починаючи з минулого року 
і особливо останнім часом 
вони дедалі частіше почали 
набирати форми страйків 
Причини для такого роду

крайніх заходів вираження 
протесту робітничим класом 
були і поки що залиша
ються.

Це насамперед вирішення 
питань про розширення са
мостійності підприємств, 
яке затягнулось, триваюча 
їх економічна і юридична 
безправність, неможливість 
розпорядитись заробленим 
прибутком. Серед Інших.
причин було названо грубі 
порушення діючих поло
жень про оплату праці, не
доліки, що допускаються 
при переведенні робітників 
на нові тарифні ставки, за
тримки виплати зарплати, 
порушення встановлених ре
жимів робочого часу і відпо
чинку, незадовільні умови 
праці, запущеність соціаль
ної сфери, невиконання з 
цих та інших питань колек
тивних договорів і галузе
вих угод.

Крім того, відзначалося 
далі. більшість обіцянок 
адміністрації підприємств, 
міністерств і відомств, міс
цевих радянських, господар
ських і профспілкових ор
ганів щодо конкретних ви
мог колективів трудящих не 
містила ні конкретних стро
ків, ні гарантій по розв’я
занню спірних питань. У та
ких умовах робітники зму
шені були вдаватись до 
страйків як до останнього 
засобу примусити розгляну
ти і задовольнити свої за
конні вимоги.

У принципі, підкреслив 
доповідач, страйки в нашій 
країні не заборонені. СРСР 
ратифікував у 1974 році 
«Міжнародний пакт про еко
номічні, соціальні і культур
ні права», в якому держави 
зобов'язуються забезпечити 
право на страйки за умови 
його здійснення відповідно 
до закону кожної країни.

Указом Президії Верхов, 
ної Ради СРСР затвердже
но порядок розгляду трудо
вих спорів тільки окремих 
робітників і службовців. 
Відповідно до нього на під
приємствах існують комісії 
по трудових спорах, в яких 
на паритетних засадах 
представлені профспілкові 
комітети і адміністрація. 
Торік комісії 1 профкоми 
розглянули майже 502 ти
сячі трудових спорів і 99 
процентів з них розв’язали 
на користь трудящих.

Щодо колективних трудо
вих спорів, то в наших дер
жавних правових актах від
сутнє навіть само поняття 
про такого роду конфлікти, 
хоч вони є і наростають.

Ось чому ще рік тому 
профспілки твердо висло
вилися за необхідність за
конодавчо визначити поря
док розв'язання колектив
них трудових спорів. Ця ви
мога включена і в накази 
виборців.

При підготовці поданого 
проекту Закону, повідомив 
доповідач, використано і за

рубіжний досвід, 1 наш 
власний. Далі він докладно 
спинився на головних особ
ливостях проекту.

При цьому підкреслюва
лось. що пропонований по
рядок розгляду колективних 
трудових спорів спрямований 
на їх своєчасне, оперативне і 
організоване розв'язання 
відповідно до діючого зако
нодавства. І сторони, які 
вступили в конфлікт, 1 при
мирні комісії зобов’язані 
використати всі можливос
ті для усунення причин та 
обставин, що викликали ко
лективний трудовий спір.

Страйки є крайнім і не
бажаним заходом розв'язан
ня трудових спорів. Вони 
завдають величезних еконо
мічних збитків не тільки 
самим трудовим колекти
вам, які діють в умовах 
госпрозрахунку і самофінан
сування, а й народному 
господарству в цілому, усьо
му нашому, суспільству.

І все-таки ВЦРПС пере
конана. сказав промовець, 
що профспілковий комітет 
повинен мати право оголо
сити страйк. Це має бути 
зроблено за рішенням біль
шості трудового колективу в 
тих випадках, коли адміні
страція, вищестоящі органи 
управління не виконують 
досягнутої домовленості, рі
шення трудового арбітражу 
або порушують встановле
ну цим Законом процедуру 
розгляду спорів. При підго
товці проекцу Закону, про
довжував він. ми виходили 
з того, що припинення ро
боти не слід допускати, як
що при цьому створюється 
загроза для життя 1 здо
ров'я людей, нормального 
життєзабезпечення населен
ня, гарантування оборони 
та безпеки країни.

Закінчуючи виступ, про
мовець знову підкреслив 
виняткову важливість Зако
ну СРСР «Про розгляд ко
лективних трудових спорів» 
у справі створення гаранто
ваного захисту законних ін
тересів трудящих, зміцнен
ня в країні правопорядку і 
дисципліни праці, в ство
ренні умов для нормального 
функціонування всього на
родного господарства.

Потім С. О. Шалаев від
повів на численні запитан
ня депутатів.

Слово надається заступ
никові голови Комітету Вер
ховної Ради СРСР з питань 
законодавства, законності і 
правопорядку Ю. X. Кал- 
мнкову. Початковий проект 
ВЦРІІС, сказав він, був 
слабким. не враховував 
міжнародну практику. Не
досконалий і нинішній ва
ріант, його можна обгово
рити тільки в порядку пер
шого читання, а потім опуб
лікувати з урахуванням за
уважень, оскільки він ви
кликає громадський інтерес.

(Закінчення на 2 стор.].

ЗВЕРНЕННЯ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ СОЮЗУ

РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК
ДО КОНГРЕСУ США З ПИТАНЬ МОРАТОРІЮ НА ЯДЕРНІ ВИБУХИ І 

ПРИПИНЕННЯ ЯДЕРНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Верховна Рада Союзу Радян
ських Соціалістичних Респуб
лік звертається до Конгресу 
США з питання, від вирішен
ня якого багато в чому зале 
жить збереження під контро
лем ситуації з ядерними оз
броєннями

Як ніколи гостро стоїть зав 
дання зміцнення міжнародного 
режиму нерозповсюдження, 
ефективного перекриття кана
лів гонки ядерних озброєнь і 
реального усунення загрози 
ядерної війни Зусиллями на
ших двох країн були створе
ні додаткові передумови для 
прогресу в цій життєво важли
вій справі. І все ж ми поки 
що Не подолали інерцію ми
нулого, що. на жаль, усклад
нює шлях до взаємної згоди

Понад чверть століття на по
рядку денному стоїть питання 
про повне припинення випроб
них ядерних вибухів Паші дер
жави могли ■ б продемонстру
вати світовому співтовариству

серйозність наших намірів по
кінчити з ядерним суперницт
вом, згорнути не тільки кіль
кісно ядерні арсенали, але ви 
ключити появу ще більш мо
дернізованих видів зброї, які 
використовують ядерну техно
логію. Ці вимоги настійно про
звучали на першому З’їзді на
родних депутатів СРСР. Вони 
виражають як занепокоєння 
депутатів становищем, шо 
склалося, так і їхнє глибоке 
переконання у надзвичайній 
важливості припинення всіх 
ядерних випробувань, зрозумі
ло, під найсуворішим контро 
лем для досягнення дальшого 
перелому в міжнародних від 
носинах.

В інтересах якнайшвидшого 
розв’язання цього завдання 
СРСР готовий зробити все не 
обхідне і можливе Ми — за 
негайний початок предметного 
розгляду проблеми всеосяжної 
заборони ядерних випробувань 
на женевській Конференції з

питань роззброєння Ми вітає
мо пропозицію поширити на 
підземні ядерні випробування 
дію Договору про заборону 
випробувань у трьох середови
щах 1963 року. На двосторон
ніх радянсько-американських 
переговорах щодо обмеження 
і припинення ядерних випробу
вань наша сторона робить усе 
від нас залежне для завершен
ня першого етапу — ратифіка
ції Договорів 1974 року і 1976 
року — і невідкладного пере 
ходу до вироблення зобов'я 
зань щодо повного припинен
ня випробувань Спільні експе 
рименти радянських і амери
канських учених показали на
дійну можливість контролю за 
виконанням такого договору.

Активні кроки роблять депу
тати і у сфері внутрішньої по 
літики в напрямі скорочення та 
обмеження радянської програ 
ми ядерних випробувань

Верховна Рада СРСР з сим
патією і підтримкою ставить
ся до зусиль радянських гро 
мадських організацій, які до 
биваються якнайшвидшої забо 
рони випробних ядерних вибу 
хів. Із задоволенням ми сприй 
маємо ряд конструктивних кро 
ків, зроблених у цьому питан 
ні Конгресом США і американ 
ською громадськістю. ■'£

Звертаючись ДО Конгресе 
США, ми знову заявляємо про 
готовність СРСР у будь-який 
день і годину на основі взаем 
ності оголосити мораторій на 
всі ядерні вибухи, який міг би 
стати прологом до укладення 
угоди про всеосяжну, таку, піс 
піддавалася б перевірці, забо 
рону ядерних випробувань, і 
пропонуємо обговорити це пи
тання на зустрічі парламентаріїв 
СРСР і США, яку можна б\ 
лб б провести найближчим ча 
сом у Москві чи Вашінгтоні

ВЕРХОВНА РАДА СРСР

ВИДАНО ПОЛІТВИДАВОМ УКРАЇНИ
Політвидав України ви

пустив у світ в перекладі 
на українську мову другий 
том стенографічного звіту

XIX Всесоюзної конферен
ції КПРС.

До нього увійшли висту
пи делегатів, промова Гене-

рального секретаря ЦК 
КПРС М. С. Горбачова при 
закритті партконференції. 
тексти резолюцій, інші ма
теріали.

Постанова Верховної Ради СРСР

Про проведення позачергових сесій
Рад народних депутатів
1. Верховна Рада СРСР від

значає, що прискорення про
ведення в життя намічених за-

I ходів щодо розширення реаль- 
• них прав місцевих Рад, поси- 
’ лення їх уваги до вирішення 

насущних питань, пов'язаних з 
умовами праці, побуту і відпо- 

і чинку людей, з наведенням на
лежного правопорядку, зміц
ненням державної і громадсь
кої дисципліни, повинно сприяти 

і повному використанню можли
востей, які з'явились в умовах 
перебудови для подолання 
труднощів у розвитку госпо
дарства, освоєнні всіх резер
вів поліпшення обслуговуван
ня населення, сприяти зняттю 
напруженості в соціально- 
економічних, екологічних і 
міжнаціональних відносинах.

2. Верховна Рада СРСР ре
комендує провести З ЦІЄЮ ме
тою в серпні-вересні 1989 року 
позачергові сесії Рад народних 
депутатів із звітами їх вико* 
навчих і розпорядчих органів, 
на яких всебічно проаналізу-

вати конкретну ситуацію, що 
склалася в кожній республіці, 
краї, області, автономній об
ласті, автономному окрузі, ра
йоні, місті, звернувши особли
ву увагу на виконання наміче
них соціально-економічних про
грам, перебудову структури і 
діяльності підвідомчих відпо
відним Радам організацій та 
служб, на рішуче подолання 
всього того, що підриває віру 
людей у перебудову.

Вважати доцільним провести 
звіти виконавчих і розпоряд
чих органів на сесіях Рад на
родних депутатів, починаючи з 
сільських, селищних Рад, актив
но включаючи в їх підготовку 
трудові колективи, громадські 
організації і масові рухи, схо
ди громадян, постійно зміцню
ючи зв'язки і взаємодію Рад 
з трудящими, налагоджуючи 
спільний пошук шляхів розв'я
зання назрілих питань і широко 
інформуючи населення про 
практичну роботу радянський 
представницьких органів дер
жавної влади.

Голова Верховної Ради СРСР 
М. ГОРБАЧОВ. 

Москва, Кремль, 1 серпня 1989 р.



Свої турботи
довірте юристу

Час змін, який відчувається на кожному кроці, приносить 
чимало незвичних понять. Вони стосуються різних сторін люд
ського буття: менеджер, фермер, домашній лікар...* А ось тепер 
— особистий юрист. Але ж і раніше можна було звернутись 
за його допомогою — найняти адвоката, скорисіатись послуга
ми юридичної консультації. Однак тепер йдеться про людей, 
до професійних знань яких може вдатись кожна людина не 
тільки в екстремальних випадках.

Посередницько • правова служба «Кур'єр», організована при 
київській фірмі «Світанок» рік тому, вже довела своє право на 
існування. Сотні відвідувачів скористались її послугами, влад
нали всілякі справи — від оформлення спадщини до відправ
ки вантажних контейнерів в інші міста. / при цьому не дове
лось вистоювати в чергах. Кореспондент РАТАУ Т. Ларіна зу
стріла я з керівником служби «Кур’єр» В. II. КПОВАЦЬКИМ. 
Ось яка вийшла розмова:

— Вікторе Павловичу, чим 
відрізняється ваша служба 
від, скажімо, юридичної кон
сультації!

— Різниця є. Причому прин
ципова. Хоча, називаючи її 
новою, ми допускаємо деяку 
натяжку. Скоріше це — деб- 
ре забута стара служба, де 
громадянин міг доручити свої 
турботи стряпчому, і той за 
певну плату ходив по присут- 
ствених місцях, улагоджував 
його спрази, захищав його ін
тереси. Інакше кажучи, ста
вав його особистим юристом.

У нашій практиці довгий 
час навіть поняття такого не 
було. В юридичній консультації 
вам можуть щось роз'яснити, 
щось порадити або написати 
кваліфікований запит. А хо
дити по інстанціях, клопота
тися за вас в різних устано
вах адвокати на-вряд чи ста
нуть. Та існує у юристів і 
певна упередженість проти 
роботи на «нижніх поверхах»: 
мовляв, вона й особливої 
кваліфікації не потребує.

Ми переконались — потре
бує. Часом такі детективні сю
жети доводиться розплуту
вати, що тільки диву даєшся. 
Причому, головними нашими 
противниками є бюрократи в 
найбільш неприхованому виг
ляді.

Звернулась до нас жінса з 
проханням — допомогти їй 
оформити пенсію на дитину- 
інваліда. Серед інших наш й 
відвідувачці треба було з.бра
ти і медичні документи. Вона 
ще до нас намагалась одер
жати їх, але коли прийшла в 
поліклініку, їй сказали: «Обій
діть з дитиною всіх лікарів». 
Легко сказати: «обійдіть». А 
якщо дитина від народження 
прикута до ліжка і вік її вже 
такий, що на руках не поне
сеш?

Узялись ми допомагати. Те
лефонуємо заступникові за
відуючої поліклінікою Мін
ського району м. Києва Л. Н. 
Марковій. Перші відповіді 
прозвучали традиційно: «Не 
можна без огляду». «А якщо 
по-людськи? — наполягаємо. 
— Адже дитина з моменту 
народження під доглядом ва
ших лікарів, є у вас і її ам

булаторна картка, а в район- 
н й лікарні — історія хворо
би. Адже можна зробити ви
писки?..». Подумала, зважила, 
відчула, мабуть, жаль. «Деб
ре, — говорить, — пишіть за
пит. Нехай мати йде прямо у 
ЛКК, там одержить висно
вок».

— Значить, копи ви бере
тесь обслуговувати клієнта, у 
вас все виходить легко і про
сто. Досить переконати, і 
справу зроблено!

— Я б погр:шив пооти іс
тини, я би взявся стверджува
ти це. Так, справді в наших

Актуальне
інтерв'ю

руках велика сила — і ба
жання допомогти людям, і 
уміння переконувати, і голов
на «зброя» — закон. Але бу
ває так, що всієї обойми за
конодавчих заходів не виста
чає, щоб захистити інтереси 
громадянина.

Здавалося б, що може бу
ти секретного в актах гро
мадянського стану, з якої 
причини вони можуть бути 
вилучені «з обороту»? А 
втім... громадянці К. знадо
бився для оформлення на 
майно д; блікат втраченого сві
доцтва про смерть близького 
родича. Вона хвора, пересу
ватись самостійно не може. 
Звернулась до нас за допо
могою. Одержавши від неї 
засвідчене в нотаріальній кон
торі доручення на підготовку 
всіх необхідних документів, 
ми написали в загс Дні
провського району: просимо 
підтвердити за архівними да
ними факт смерті ім’ярек. І 
що ж ми одержали у відпо
відь? Відмову з посиланням 
на інструкцію, в якій заборо
нено видавати такі відомості 
всім, крім судово - слідчих 
органів, І цей документ зов
сім не давній -— затвердже
ний Міністерством ЮСТИЦІЇ 
УРСР у лютому 1984 року. 
Причому, він явно в ходу, як
що судити з того, що заві

дуюча міським архівом підпи
сує такі відмови на вдосталь 
заготовлених бланках, в яких 
графа «на вашу...» заповню
ється від руки — швидко і 
зручно... Ми поцікавилися в 
загсі: може помилково та
ка заборона з’явилась? «Ні,— 
відповіли нам, — так більше 
гарантій від зловживань».

Я за довгі роки прокурор
сько - слідчої роботи не зу
стрічав злечинц.в, які б про
мишляли довідками загсу.. А 
ось випадки коли надумани
ми заборонами провокують 
людей на різні подачки, а то 
й хабарі, бували...

Важко здає чинуш.а свої по
зиції. Ось, наприклад, уже й 
нотаріат спрощує процедуру 
різних дій за дорученнями, 
віддає частину з них у відан
ня керівників підприємств і 
установ. Але управління ДАІ 
Київського міськвиконкому 
вимагає від наших юристів, 
які виконують замовлення по 
реєстрації автомобілів, тільки 
нотаріально засвідчене дору
чення. Ніби назло; якщо зав
дяки «кур'єру» власникові ма
шини не доведеться стояти в 
чергах в самій авго.нспекції і 
прибутковій касі, то хай по- 
нудьгує на прийомі в нотаріу
са...

. Вирішили ми відновити ще 
одну дебре «забуту» послугу. 
Раніше в будь-якому присут
ственному місці сидів писар і 
за копійчану плату складав 
людям різні «папери». Поду
малось, дивлячись на відвіду
вачів, які ламають голеву над 
всілякими бланками у теле
фонних вузлах, у товарних 
конторах, у різних бюро: чо
му б не посадити в таких за
лах технічних прац.вників з 
табличкою «допоможу офор
мити документ, плата ось та
ка»? Поділились ідеєю з де
якими керівниками таких кон
тор. Ні, захоплення в.д них 
ми не чекали. Але щоб такий 
дружний б-йкоті.. і на стан
ції Київ - товарний, де офор
мляють відправку вантажних 
контейнерів, і в Київміськ- 
електрозв'язку, і в автотех
обслуговуванні.

І все - таки життя бере 
своє: зб льШуЄться кільк.с.ь
наших послуг, зростає число 
кл.єнтів, які вже знають, що 
в разі погреби вони можуть 
сказати марудников?і: «Справу 
матимете з моїм юристом», 
і тут же' подзвонити на Хре
щатик, 46 по телефону 
224-33-14. Ми прийдемо до 
них додому, розберемося в 
черговій Проблемі, оформимо 
потрібні документи. Причому 
за прейскурантом, затвердже
ним відділом цін Київського 
міськвиконкому. І ціни ці ні
скільки не вищі, а в ряді ви
падків — нижчі, ніж в інших 
юридичних службах.

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ
Указом Президії Верхов

ної Ради Української РСР 
від 1 серпня 1989 року за 
заслуги у розвитку і пропа
ганді художньої самодіяль
ності та високу професійну 
майстерність присвоєно по
чесне звання «Заслужений 
працівник культури Укра
їнської РСР» Зелінській Ві
рі Михайлівні — солістці 
тріо бандуристок парку 
культури і відпочинку іме
ні Т. Г. Шевченка, виклада
чу Червоноградської дитячої 
музичної школи. Овчннніко- 
вій Зої Григорівні — соліст
ці тріо бандуристок парку 
культури і відпочинку імені 
Т. Г, Шевченка, керівнику 
вокального ансамблю Чер- 
воноградського палацу куль

тури. Яцинич Тетяні Іванів
ні — солістці тріо бандури
сток парку культури і від
починку імені Т. Г. Шев
ченка. викладачу Червонп- 
градської дитячої музичної 
школи.

• * •

Указом Президії Верхов
ної Ради Української РСР 
від 1 серпня 1989 року за 
заслуги у розвитку радянсь
кого музичного мистецтва, 
високу професійну майстер
ність присвоєно почесне 
звання «Заслужений діяч 

Мистецтв Української РСР» 
Грицаку Олександру Теодо
ровичу — завідуючому ка
федрою Львівської держав
ної консерваторії імені М. В. 
ЛисенкаІ

ПУЛЬС
ПЛАНЕТИ

Нсеий гелова уряду ПНР
ВАРШАВА. Сейм Польської 

Народної Республіки абсо
лютною більшістю голосів 
призначив Головою Ради Мі
ністрі ПНР члена Политбюро 
ЦК ПОРП Чеслава Кищака J 
доручив йому сформувати 
уряд ПНР. Його кандидатуру 
була запропонована сейму 
президентом ПНР Войцехом 
Ярузельським.

За призначення Ч. Кищаку 
голосували 237 депутатів, про
ти 173 при 10, що утрималися*.

Звертаючись до депутатів 
перед голосуванням, Ч. Кищам 
висловився за те, щоб новий 
уряд продовжував почату пф 
переднім кабінетом діяльністу 
з метою протидії багаторіч» 
ним негативним тенденціям е 
економіці, уважно а налізу маг 
чи при цьому як його успіхі£ 
так і невдачі. Від розв'язаф 
ня економічних проблем за
лежить дальша доля країну 
сказав він. •»

Ч. Кищак інформував про 
намір через два тижні податі 
сейму програму і пропозф 
цію про склад уряду, •

Угорщина: розвиток 
економіки

БУДАПЕШТ. Планові звг 
дання першого півріччя в еко
номіці Угорщини вдалося 
конати лише частково. Про ца 
було заявлено на проведенХ 
тут прес-конференції держав 
ного планового управлінні
УНР. Дефіцит державного
бюджету країни становив зв 
цей період 39 млрд. форинт 
тів, відрахування підприємств 
у бюджет були на 20—23 
пооц. нижчі від запланованого 
Обсяг промислового вироф 
ництва скоротився на 1,5 проц 
У сільському господарстві 
зросли заготівлі свинини, яло- 
вичини і молока. Скоротились 
заготівлі м’яса птиці.

Угорські поставки в соціа
лістичні країни замість запла
нованого зниження зросли на 
1 проц. На прес-конференції 
відзначалось, що уряд УНР 
і надалі мас намір проводити 
курс на скорочення експорту 
за карбованці, щоб запобігти 
дальшому зростанню активу 
поточного платіжного балансу 
в торгівлі з соціалістичними 
країнами. В окремих випадках 
планується анулювати видані 
раніше підприємствам дозво
ли на експорт, запровадити 
обмеження на обмін валюти 
туристам, які прибувають з 
соціалістичних країн.

Антиядерна конференція
ТОКІО. До повної і безу* 

мовної заборони • атомної 
зброї, розпуску воєнних бло
ків, які протистоять один од
ному, і загального роззброєн
ня закликали учасники Між-t 
народної антиядерно! конфе^ 
ренції, яка присвячена 44-й 
річниці трагедії Хіросіми t 
Нагасакі. Прийняттям відозв» 
до світу вона завершила то» 
кійську частину своєї роботи^ 
розглянувши насущні пробле* 
ми антивоєнного руху, пи* 
тання перетворення азіатсько; 
тихоокеанського регіону » 
без'ядерну зону.

В конференції беруть участС 
представники 19 країн світу£ 
в тому числі Радянського Сог 
юзу. ;

Завершивши роботу в То* 
кіо, учасники конференції 
вирушили у Хіросіму і Нагаї 
сак-і, щоб вшанувати там па£ 
м'ять жертв американський 
бомбардувань.•• * 
ВгжлиБий крок

•
МАНАГУА. Уряд Нікарагуа^ 

в черговий раз продовжив н» 
м:сяиь одностороннє припи-С 
ненчя наступальних операцій.* 
У оозповсюдженому тут Офі-1; 
ційному повідомленні від-’ 
значається, що цей крок по-» 
кликаний сприяти створенню^ 
VMOB для втілення в життя? 
Сальвадорської угоди, підпи-і 
сачсї президентами коаїн.’ 
Центоальної Амеоики в люто
му. Як відомо, вона передба
чає розпуск збройних фор
мувань контрас, які базують
ся на території Гондурасу.

У повідомленні про продов
ження одностороннього при
пинення наступальних опера
цій відзначається, однак, що 
воно здійснене не на шкоду 
інтересам оборони країни.

На першім сесії
Верховної Ради СРСР

(Закінчення. 
Поч. на 1 стор.).

Промовець запропонував 
увазі депутатів ряд попра
вок і уточнень до законо
проекту.

Депутат Ярін В. О., який 
відкрив дебати на доповідь, 
передав рішення групи де- 
путатівфобітників, які обго
ворили законопроект у при
сутності представників
страйкових комітетів, що пе
ребувають у Москві. В< ни 
вважають, що після першо
го читання документ треба 
доопрацювати і опублікува
ти для всенародного обгово
рення. Потім його слід роз
глянути на найближчій сесії 
або на З'їзді народних депу
татів СРСР.

У питанні, як'’ не має 
відношення до обговорю
ваного проекту Закону, ви
ступив депутат Червоно- 
писький С. В. Він спинився 
на Долі військовополонених, 
які воювали- в Афганістані.

Закон, обговорення якого 
проходить зараз, слід було 
б прийняти значно раніше, 
сказав депутат Гриб О. В. 
Страйки — серйозна спра
ва. і регулювати їх слід на 
міцній правовій основі. На 
думку промовця, багато ви
мог гірників мають не тіль
ки економічний, а й полі
тичний характер. Це слід 
враховувати при формуван
ні- Закону.

Головуючий Є. М. При
маков надає слово депута
тові Ополінському В. О., 
який висловив жа.іь, що 
було мало часу для деталь
ного розгляду такого важли
вого документа.

На своєчасність. важли
вість псяви проекту Закону 
вказав дену гат Баранов 
О.-1. Спиняючись на якості 
Закону, пре мовець підкрес
лив. Ц.0 документ має бути 
ебовязкево обговорений у 
трудових колективах краї
ни”. Незважаючи на актуаль
ність- проблеми, поспішність 
тут може відіграти негатив
ну роль. Депутат запропо
нував у проекті Закону вра
хувати заходи, що їх вжи
вають до керівників підпри
ємств, з вини яких трудящі 
змушені піти на крайні кро 
ки. Депутат звернувся до 
керівників підприємств, мі
ністерств 1 відомств із за
кликом оперативно розгля
дати пропозиції трудящих, 
не чекаючи страйків. Страйк 

це крайність, і зловжи
вання ним може призвести 
до-того, що -своїми руками 
мд. розвалимо економіку 
країни, сказав промовець. 
Звертаючись .до трудящих, 
він підтримав пропозицію 
про припинення всіх страй
ків до прийняття Закону.

Депутат Шаміхін А. М. 
підтримав заклик поперед
нього промовця до трудя
щих. Ми повинні утриму
ватись від крайніх заходів, 
оскільки , ищи не розв’яже
мо економічних проблем, а 
приведемо країну до краху, 
підкреслив він.

Ми не повністю врахо
вуємо той рівень дсмокра- 
тизаЬії. заявив депутат Ча
банов А. І., який реально 
проводиться.депо р у життя.

Депутат, сказав, шо. поки 
це почне діяти Закон про 
трудові конфлікти. необхід
но прийняти постанову Еер- 
хейної Ради СРСР про при- 
ггинєння страйків, вуличних 
демонстрацій, які -заважають 
перебудові. Щоб і далі роз
вивати політичну активність 
народу, слід у таких умо
вах організувати дискусійні 
клуби на підприємствах- і в 
господарствах, в установах 
і організаціях.

безпрецедентним для на
шої правової системи на
звав законопроект міністр 
юстиції СРСР Яковлев 
В. Ф. Для того, щоб прий
няти безпомилкові рішення, 
сказав він; ' ми повинні ма
ти певні орієнтири. Такими 
орієнтирами промовець
вважає міжнародні пак
ти про права люди
ни, документи міжна
родної організації праці, 
Міжнародний досвід.

Грунтуючись'на цих доку
ментах. ” промовець проко
ментував деякі положення 
законопроекту; які виклика
ли гарячі дискусії на сесії. 
Зокрема, говорячи про про
ведення незаконних страйків, 
він заявив, що слід було б 
подумати про прийняття за
собів впливі' в таких ситуа
ціях.

Треба економити час, за
уважила депутат Магвівнкз 
В. І. Питання важливе. Та
кий Закон необхідний, але 
його проект потребує сер
йозної доробки.

Проект слід винести на 
всенародне сбгозс рения, 
сказав депутат Шааешал^н- 
ко В. 0. Але є труднощі з 
підбиттям підсумків такого 
обговорення, 'іреба створити 
для цього механізм обліку 
громадської думки.

Депутат Самарій В. І. за
пропонував назвати цей 
юридичний акт Законом 
СРСР про порядок розв'я
зання колективних коифлік. 
тів. що випливають з трудо
вих відносин.

Верховна Рада запізни
лася з обговоренням цього 
Закону, вважає депутат Ка- 
тплсвськнй С. М. Страйки 
вдібувались у різних регіо
нах і до останніх шахтар
ських виступів, які привер
нули увагу всієї країни. 
Однак, ке маючи юридич
ного обгрунтування, ряд 
страйкових комітетів неспро
можний був навіть чітко 
сформулювати свої вимоги.

Я, сказав депутат Бурих 
Ю. Є., бачив страйк зсере
дини. Це двосвічна зброя, 
яку можна використовувати 
лише в крайніх випадках. 
Промовець зачитав звернен
ня ряду страйкових коміте
тів, підкресливши, що теш р 
назріла необхідність підвес
ти під ставлення до страй
ків правову базу.

Депутат Васалець О. М. 
зачитав текст листа, щойно 
одержаного ним від вибор
ців — колгоспників Харків
ської області. В цьому зве р- 
ненні говориться про те, 
що хлібороби і тваринники 
з розумінням ставляться до 
пре.блем, які хвилюють Гір
ників. Однак, вважають кол
госпники, у ході перебуде ви 
в нелегкий для країни мо
мент не можна брати дер
жаву за горло, йти на від
мову від роботи. У листі 
міститься звернення до шах
тарів, трудівників інших га
лузей народного господар
ства виявити максимум роз
судливості і витримки, зви
чайне людське розуміння 
ситуації. Цю точку зору 
своїх виборців повністю по
ділив депутат.

На пропозицію головую
чого депутати більшістю го
лосів приймають постанову, 
в якій схвалено в першо
му читанні основні положен
ня проекту Закону СРСР 
про порядок розв язання ко
лективних трудових спорів. 
Уточнений проект' вирішено 
опублікувати в газеті «Из
вестия». Комітетам і комі
сіям Верхевно'ї Ради СРСР 
за участю ВЦРІІС і Ради 
Міністрів СРСР доручено 
дсробиіи зазначений проект 
з урахуванням пропозиція, 
зауважень, висловлених на
родними .депута.ами СРСР, 
і подати його на розгляд 
Верховної Ради СРСР до 1 
жовтня. Схвалено пропози
цію ряду депутатів до прий
няття і набрання чинності 
цим Закеном СРСР припи
ни ги страйки як краниій 
спосіб розв'язання колектив
них трудових спорів. Вер
ховна Рада СРСР зверну
лась до всіх трудових ко
лективів країни із закликом 
зміцнювати трудову дис
ципліну. підвишува.и ви
могливість 1 відповідаль
ність керівників підпри
ємств. організацій, мініс
терств і відомств, всемірно 
сприяти консолідації радян
ського суспільства для роз- 
в язання завдань перебудо
ви і оновлення всіх сторін 
державного та суспільного 
життя.

На засіданні 31 липня 
комітста?л і комісіям суло 
дано доручення ще раз роз
глянути Указ Президії Вер
ховно! Ради СРСР «Про 
прибутковий податок з коо
перативів» з урахуванням 
проведеного обміну думка
ми.

З повідомленням в обго
ворюваному питанні висту
пив голова Комітету з пи
тань законодавства, закон
ності 1 правопорядку депу
тат Алексеев С. С.

Після уточнень деяких 
положень, роздільним голо
суванням по палатах біль
шістю голосів Указ затвер
джено.

Засідання закінчено.
З серпня сесія продовжи

ла роботу.
(ТАРС).

Стрічково - ровничний 
цех Львівської бавовно
прядильної фабрики ви
пускає напівфабрикати 
для багатьох підприємств 
легкої промисловості
Львівщини. Бригада по
мічника майстра О. Й. Ту- 
шницького, яка складаєть
ся з двадцяти чоловік, 
кожного місяця випускє 
надпланову продукцію.

На фото: О. Й. Туш- 
ницький і оператор О. М. 
Ковальчин.

Фото М. Удовиченка,

КУРСОМ РАДИКАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

П’ять тривожних днів

У перші дні цієї надзвичайної події, що трапилась на 
Щирецькому заводі залізобетонних виробів, надавати їй 
гласності нам не радили. Були суперечливі точки зору, гнів
ні емоції, недомовки, котрі віддаляли пошуки істини. Нині 
н'би все втнуло, внормувалось. їа чи надовго! 1 чи с гаран
тія, що подібне не повториться! Мабуть, саме тому вирам 
важливо з'ясувати причини нещодавніх подій, знайти вихід 
із заплутаного лаб рингу.

Чому все таки лихоманило завод, було паралізовано ро
боту цехів і дільниць, чому робітники рідмоеилися праг,to- 
вати! Прикра випадковість чи неминуча закономірність!

П ЕРШЕ враження віл кча- 
•• йомства з заводом по- 

черпується з численнях гасел, 
закликів, панно. У цій гасло- 
манії простежується відгомін 
як старих часів, так і намір 
затушувати на деякий час 
проблеми, які не розв’язува
лись роками, відаолікти .людей 
від реального життя. Заклики 
«Чесно і якісно працювати!», 
«Гідно зустріти!..» тощо не 
сприймаються тому, що вони 
неконкретні, не підтверджені 
ділом.

Коли протікає дах, а взим
ку дошкуляють холод і про
тяги, коли нема де ні пере
одягнутись, ні помитись після 
роботи, коли необгрунтовано 
зростають норми виробітку і 
знижуються розцінки, коли 
нездоровий морально-психоло
гічний клімат у колектив:, то 
що можуть вдіяти найкрасно- 
мовніші гасла?

Друге враження, яке утвер
дилось після вивчення громад
ської думки, стосується роз
витку економічної реформи на 
підприємстві. Але ось яким па
радокс: рсбітники мають про 
неї надто слабку уяву, не орі
єнтуються в нових економіч
них відносинах. Здебільшого 
пояснюють низькі заробітки 
надмірною кількістю управлін
ського апарату і переходом і а 
безнарядну систему оплати 
праці. Чи так це?

Ще зі шкільної парти всім 
знаний вислів: «Щоб краще 
жити, треба краще працюва
ти». Це правильно. Але ви
робнича програма напружена, 
загазованість повітря велика, 
умови прані важкі. Заробітна 
плата — 120—140 карбован
ців на місяць для бетонника, 
арматурника. Тут вважают», 
що замало.

От і виник конфлікт, свого 
реду економічний страйк (як 
ми не страхаємося цього сло
ва, а все-таки треба називати 
речі своїми іменами). Напів
правда. н’півгласність нині не 
тільки не задовольняють, а під
силюють емоції.

Правди, взаєморозуміння 
між робітниками і дирекцією 
заводу, відверто кажучи, за
чекались на Щирецькому за

воді залізобетонних виробів. 
Ніби один колектив, одна сі
м'я, а злагоди, довіри, вза- 
ємопідтримки не було. Розпо
відали молоді арматурниці, 
що коли пішли чутки про 
чергове зниження розцінок, то 
найбільш сміливі атакували 
директора М. А. Лінника, ви
магаючи роз’яснень. А він, за 
словами робітниць, повівся не
вимушено, розвгяв їх сумніви, 
мовляв, провокаційні вигадки. 
А наступного дня в цехах

вже всі знали про нові роз
цінки. Чи треба казати, що 
такий поворот дій не сприяв 
зростанню авторитету керівни
ка?

Конфлікт назрівав, кількість 
нев доволен их збільшувалась, 
а дирекція, партійна, проф
спілкова, комсомольська ор
ганізації, економічна служба 
вичікували. Не хотіли чи не 
вміли бачити ситуації, відсто
яти перед виробничим об’єд
нанням «Водбудіндустрія»
інтереси колективу? При
наймні ввести робітників у 
курс справ, спільно взятися за 
виведення заводу з прориву?

ОПИНИЛОСЯ підприємст
во у прориві не місяць 

— не два тому. Минулого ро
ку допустили зниження тем
пів зростання товарної про
дукції і перевитратили п’ять 
тисяч карбованців фонду за
робітної плати. Па 19о9 рік 
колективу знизили норматив 
зарплати на карбованець ви
готовленої продукції. І хоч 
згодом цифри коригувалися, 
втратили 36 тисяч карбован
ців, які б мали у своєму роз
порядженні, якби працювали 
за попередньо встановленими 
но-мативамй.

Ось так. вольовим команд
ним методом, одним розчер
ком пера керівництво респуб 
ліванського об’єднання «Вод-

будіндустрія» поставило, об
разно кажучи. Щиренький за
вод. на коліна, посіяло невдо- 
во ення, розчарування безна
рядною системою оплати пра
ці. економічною реформою «за
галі.

Міркуйте самі. В арматур
ному цеху нічогісінько не змі
нилося, ніхто не ввів в ек
сплуатацію най незначні того 
технічного вдосконалення, а 
розцінки за залізобетонний, 
стовпець чомусь знизились з 
2" копійок до п’яти.

Чи могли протидіяти ньому 
директор, рада г[ удового ко
лективу, профком? Щодо цьо
го можна почути суперечливі 
думки. Виявилося, що адміні
страція змирилася з коман
дою зверху, а рада трудового 
колективу всі ті нюанси, як 
не дивно, пропустила повз ну- 

I ха.

Підприємство має й іглий 
букет проблем. Новий дирек
тор А. І. Зам’ятний зіткнувся 
і з плинністю кадрів, і з <е- 
компетентністю окремих еко
номістів, інженерів, розхляба
ністю, безвідповідальністю де
яких робітників. У І9й7 році 
втратили Н6 людино - днів, 
торік — 91. Змушений був 
■піти з заводу здібний брига
дир Т. Іваничук, написав за
яву на звільнення енергетик 
В. Усачов, на рахунку якого 
немало раціоналізаторських 
пропозицій, творчих знахідок. 
Причина — низька оплата 
праці. З житлом теж пробле
ми.

Новий директор у тій кру
говерті проблем, вимог, емо
цій, дискусій намацує місток 
довір’я до колективу. Відчу
ває вже підтримку робітни
ків. Головне для колективу 
— надолужити втрачене, р.иг- 
мічно виконувати виробничу 
програму.

ДОМАГАЛИСЯ ми рані
ше і зараз хочемо од
ного — справедливості, — 

розповідає робітник арматур
ного цеху І. Я. Іаащишин. — 
Чому завжди за різні прора
хунку помилки чи просто не
компетентність адміністра
тивного апарату розплачує
мося ми, робітники? Чесно

виконуємо свою роботу і хо
чемо зате отримувати «вроб
лені Г"ШІ.

— Ми ке вибагливі і не ви
магаймо бозна - чого. — до- 
деє В. І. Комар. — Зарплата 
по плані і хеча б елементап- 
ні умови роботи — ось най
головніше. Мій колега, який 
працює зварникг м на одному 
з підприємств Львова, см,- 
ється з мене, бо заробляє що
місяця по 300—320 карбован
ців. А коли ще подивився, в 
яких умовах пра.пюемо., тоза- 
язив. що не пробув би тут 
ані дня. А ми мучимось на 
протягах або в псстійномх ди
мовому мороку. Бо вентиля
ція лише для ока. Добре, що 
хоч сяку-таку долівку зроби
ли, а то восени і навесні не 
можна було обійтися без гу
мових чобіт. Вола в цеху сто
яла до кісток. Ось і зараз щи
товий блок у калюжі. Аби

ввімкнути рубильник, підмо
щуємо цеглини, дошки. Так і 
до біди недалеко, але кого цс 
турбує?

— Прізвища свого не нази
ваю, бо в конторі' кажуть, що 
всі ми і .так маємо задовгі 
язики, — каже молода жінка.

Але сказати мушу: До за
питів робітників на Заводі ні
хто і ніколи особливо не при
слухався. Єдине, що цікави
ло наше начальство, — чи 
буде план. Директор, якщо й 
заходив у наш цех, все одно 
ні у кого не питав, як пра- 
цюється, що потрібно. Поди
вився. що люди зайняті робо
те ю і чим швидше втікав на 
свіже повітря, щоб не вди
хати диму. А ми в таких умо
вах повинні давати продук
цію.

— Єдиний, хто відстоював 
наші інтереси, — підтримала 
товаришку по роботі інша 
жінка. — не майстер зміни 
Ольга Рутанська. Одна вона 
мала сміливість завжди ска
зати адміністраторам правду 
в очі -і про розцінки, і про 
умови прані. Зате -потім її 
звинуватили в тому, що вона 
була одним з організаторів 
страйку. Що, піо, а ярлик вмі
ють начепити швидко! Перш 
ніж висувати такі звинувачен
ня, хай би наше начальство

потурбуватися, щоб мали ми 
де пс- юдськи помитися іі пе
ре дпгнутпсь...

Оці розпачливі монологи 
мбжяа продовжувати. Та суть 
у тому, що робітники праг
нуть змін у самій атмосфері 
на вир-б:;ицті>і, хочуть, щоб 
V НИХ бгЧИЛИ НС МО'ЧЛТН то 
виробника матеріальних благ, 
а насамперед людину з 
її запитами і потіебами.

Колектив знову живе надія
ми. Хоч і з великими сумні
вами. але у кожного теплить
ся ще сподівання, то, мож
ливо, життя зміниться на кра
ще з приходом на завод но
вого директора. Що він піде 
людям назустріч, пройметься 
бідами і болями колективу як 
своїми власними.

ЯК оцінюються події на за
воді. в fеспубліканському 
об’єднанні «Водбудін

дустрія»?
— Ми намагалися детально 

у всьому розібратися, — роз
повідає головний інженер об’
єднання, член комісії, яка 
працювала на підприємстві, 
В. А. Білоусенко. — Ще до 
кінця все не проаналізовано, 
але вже можна зробити вис
новок про причини того, що 
сталося. Насамперед, погано 
спрацювала економічна служ
ба заводу. Директор зі своєї 
сторони не проконтролював її 
роботу, зайняв, можна сказа
ти, споглядальну позицію. До
пускався неправильний розпо
діл зарплати.

Ми перевірили розцінки і 
виправили там окремі помил
ки. Плануємо провести ско
рочення адмінапарату. Покла
даємо також великі надії на 
нового директора. Віриться, 
шо спільно виведемо підпри
ємство з прориву.

Оті п’ять червневих днів 
були справді важкими для 
заводу. АІатеріальними втра
тами розплачується за них ко
лектив. Недодано товарної 
продукції на 50 тисяч карбо
ванців. А як оцінити мораль
ні збитки?

На нашу думку, кризисну 
ситуацію на заводі можна 
було попередити. Тільки не 
за тієї умови, що «низи нічо
го не вміють і не хочуть», а 
отже, треба .давати команду. 
Не насамперед урок для ке
рівництва об’єднання «Вод
будіндустрія», пересторога 
■для Нової адміністрації заво- 
ДУ- ’

Л. КОРІНЧЕНКО. 
В. ВАСИЛЕЧКО.

Щирець.ДЛЯ ВАС, АГІТАТОРИІ ПОЛІТІНФОРМАТОРИ!
Примана тематика бесід та політінформацій 

на серпень — вересень

Д^я агітаторів
У боротьбі за возз'єднання 

народу (до 50-р:ччя возз єд
нання Західної України з Ук
раїнською РСР у складі Со
юзу РСР).

Львівські буд:вельники і ви
конання програми «Житло» 
(до Дня будівельника).

Зміцнення союзу труд’вни- 
к'в м:ста і села — запорук? 
успіху нової аграрної політи
ки,

Р'зень трудової дисципліни 
— показник ідейної і мораль 
ної зрілості колективу.

Ні — стоайкем! Розв’язува
ти проблеми спільно, спокій
но, розумно.

Дня політінформатор:в з 
питань внутрішнього життя 
країни

П'дсумки роботи пеошої се- 
сі' Веоховної Ради СРСР.

Навіки разом шляхом бра- 
теостза (до 50-річчя возз'єд
нання Західної України з Ук

раїнською РСР у складі Сою
зу РСР).

Трудовий колектив (район, 
область) у першому півріччі 
третього року п’ятирічки.

Зберегти урожай — поліп
шити добробут народу.

Залізничники, шахтарі і ав;з- 
тори на шляху перебудови (до 
професійних свят залізнични- 
к'в, шахтар'з і працівників по
вітряного флоту).
Дпя політінформаторіз з 
питань культури і комуністич
ної моралі

Ми мир в усьому світі — 
це значить за народ! (До Все
світнього дня миру).

СРСР — наш спільний дім.
Єдність поав, свобод і обо

в'язків громадян СРСР.
Ф'зкультура — складова ча

стина загальної культури (до 
Дня ф:зкультуоника).

Радянське к і но і проблеми 
гуманності, людяності. мило
сердя (до Дня радянського 
кіно).

*

Заява Маргарет Тетчер
ЛОНДОН. Прем’єр-м:ністр 

Великобританії Маргарет Тет
чер виступила з заявою, в 
як’й коротко виклала свою 
оц:нку з приводу подій у Лі
ван'', ш.о набрали драматично
го характеру. Як повідомляє 
агентство Пресс Ассошіейшн, 
виступаючи в британській сто
лиці, вочз підкреслила, що 
тепер складається загрозли
ве становише з заложниками. 
«Ми вживаємо будь-яких мож
ливих дипломатичних заходів 
з метою визволення цих лю
дей з ув'язнення в Лівані»,— 
заявила прем’єр - міністр. У 
цьому зв’язку Тетчер відзна
чила, що глави держав і уря
дів «сімки», які зібрались не
давно в Парижі, виступили із 
закликом звільнити всіх зач 
ложників.

(ТАРС, 2 серпня).



З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

БРАК ЗА ПРОХІДНОЮ

За листом до редакції

«У львівському магазині «Спорттовари* я купив костюм 
виробничого об'єднання «Промінь* вартістю 76 карбованців 
50 копійок. Через кілька днів помітив на ньому брак...

У період гласності, перебудови хіба можна так працюва
ти! Горе з тими бракоробами...

М. ПАВЛИК. 
Житель міста Львове*.

Що ж, обурення М. В. 
Павлика справедливе. Отже, 
потрібно вислухати й іншу 
сторону, зокрема головного 
Інженера та начальника ВТК 
фабрики верхнього трикота
жу. що по вулиці Москов
ській, 9, яких автор листа 
звинувачує у бракоробстві, 
грубості й нетактовності.

Що являє собою фабрика 
верхнього трикотажу об’єд
нання «Промінь»? Загальне 
враження починає складати
ся вже з огляду території. 
Зрозуміло, порядок і чисто
та значно підвищують тонус 
роботи. Можна відпочити бі
ля невеличкого фонтану або 
в спеціально відведеній кім
наті. Територію прикраша
ють клумби з чудовими 
трояндами. Відчутно полег
шує жіночі турботи магазин, 
у якому можна придбати 
продукти.

Як бачимо, тут намага
ються дбати про людину, 
робити так, щоб їй було 
легше працювати.

А як же бути з фактами 
у листі-скарзі, що звинува
чують фабрику у випуску 
бракованої продукції? За
ходимо в цех пошиття. З 
конвейєра один за одним 
сходять вироби. Контролери 
ВТК стежать за їх якістю. 
Чи вся продукція допуска
ється у продаж? Ні. буває, 
що забраковують, поверта
ють вироби для усунення де
фектів. Усе це фіксується у

персональних карточках 1 
враховується при визначен
ні коефіцієнта ТруДовбї уча
сті того чи іншого виробни
чника, що впливає на роз
мір зарплати. Отже, брак 
не проходить безкарно. Це 
стосується такою ж мірою І 
контролерів.

Чому ж все,таки брік Про.

сочується через прохідну? 
Однозначно відповідати на 
це запитання неможливо, 
причин чимало. Одна з них
— недосвідченість молодих 
робітників, які не набули 
відповідної практики. А ще
— недбальство. халатне 
ставлення до роботи. Та ці 
причини порівняно легко 
усуваються. Недосвідченого 
підучують, ледаря — кара
ють. Але є причини, через 
які й висококваліфіковані 
робітники з багаторічним 
стажем можуть допускати 
похибки. Мова про облад
нання. Чимало техніки ро
ків з 20, а то й більше 
служить фабриці і, природ
но. часто виходить з ладу. 
Як при цьому добитися ви
сокої якості, належної про
дуктивності праці?

Тільки один цех — в'я
зальний — може похвали
тися сучасним обладнанням, 
відповідно високою продук

тивністю праці й заробіт
ною платою. Тут порівняно 
недавно встановили нові ма
шини. Значно поліпшилися 
в цеху умови праці, мо
ральний клімат у колективі.

Начальство не сидить 
склавши руки. Чимало зро
бив для фабрики її дирек
тор В. Ю. Звонар. Та про
блеми з обладнанням йому 
важко розв’язати. Відповідь 
одна: «чекайте». Але обіця
ного три роки чекають.

Приміщення фабрики ста
ре, та й перебудоване воно 
s колишньої конюшні. То
му тут постійно щось добу

довують, вдосконалюють, по
ліпшують. Робити це не
легко, але необхідно.

Швеї - оверлочниці М. Т. 
Дерев'яга та В. Ф. Ходаків- 
ська ремствують на освіт
лення робочих місць. Вліт
ку ще працювати можна, а 
От взимку важко. Та й вен
тиляція слабкувата.

На фабриці працюють 
практично самі жінки, от
же. гігієна праці мала би 
бути на високому рівні Але 
тут цього не досягли Те. 
що мила та прального по
рошку не вистачає, то хто 
зарадить? Щоправда, керів
ники підприємства намага
ються дещо зробити для ро
бітниць. А от з влаштуван
ням душових щось не дуже 
поспішають.

Отже, на фабриці верх
нього трикотажу не усуну
ли всіх причин, які призво
дять до браку. І річ, яку 
придбав М. В. Павлик, дій-

сно, з дефектом. Ного скар
га справедлива І критичні 
зауваження цілком слушні. 
Однак, за словами головно
го інженера "М. С. Ронів. 
діяв він неправильно. По- 
перше, повинен був зверну
тися з претензією в магазин, 
а не на підприємство До то
го ж прийшов на фабрику у 
тому ж таки костюмі, який 
хотів поміняти.

Так, у нас заведено вва
жати покупця завжди пра
вим. І слушно, бо хто. як не 
він. прямий споживач виго
товленої продукції, може її 
об'єктивно оцінити?

Правильно чи ні вчинили 
на фабриці, коли відмовили 
М. В. Павлику обміняти вже 
ношений, за його ж слова
ми. костюм? У таких випад
ках належить дотримувати 
відповідних положень. А в 
основних правилах торгівлі 
однозначно записано: «Коли 
покупець виявив недоліки в 
купленому ним товарі, для 
якого не встановлено гаран
тійних строків, він має пра 
во, за своїм вибором, на об
мін цього товару протягом 
14 днів за місцем покупки... 
Обмін здійснюється тільки в 
тому випадку, коли річ не 
була у використанні, повер
нена в непошкодженому і 
незабрудненому вигляді, при 
ній зберігся фабричний яр 
лик і товарний або касовий 
чек, виданий магазином ра
зом з проданим товаром»

Шкода, що про ці прави
ла. які фактично захища
ють бракоробів, Н. В. Пав
лик не знав.

с. хомик.
Студентка факультету жур
налістики Львівського держ
університету імені І. Фран
ка.

Поясний чи декретний: продовжуємо розмову

Чекаємо відповіді
У , газеті «Вільна Україна» 

13 липня 1989 року під руб
рикою «Думка читача» були 
надруковані відгуки на публі
кацію ректора Львівського 
медінституту, професора М. 
Павловського та завідуючої 
кафедрою загальної гігієни, 
професора І Дапенко «Пояс
ний чи декретний?». Читач М. 
Кармазин з Борислава піка 
виться: куди звернутись, щоб 
остаточно" розв’язати згадану 
проблему? Вважаю за необ
хідне повідомити, що у Львів
ський облвиконком надіслано 
листа за підписом ректора 
медінституту, професора М. 
Павловського і керівника 
Львівського відділення Ін
ституту ботаніки імені М. Г. 
Холодного АН УРСР, члена- 
кореспондента АН УРСР М. 
Голубця. Ось його зміст: <У 
Львівській області і у цілому 
в західному регіоні УРСР з 
1939 року введено декретний 
час, який відповідає москов
ському. Декретний час друго
го годинного поясу є най
більш відповідним длй Моск
ви.

У зв’язку з тим, що Львів
ська область розташована на

межі першого годинного поя
су, більш раціональне викори
стання світлої частиіги доби 
викликає настійну необхід
ність відмовитися від ціло
річного московського декрет
ного часу і перейти на час, 
що відповідає географічному 
годинному поясу з пересунен
ням стрілок годинників и.а дві 
години назад.

Неправильно декретований 
час згубно впливає на здоро
в’я людини, особливо дітей, 
змінюючи біологічні ритми ор
ганізму. шо виражається у по
рушеннях добової періодично
сті роботи серця, тиску крові, 
біоелектричної активності го
ловного мозку, гормональної 
діяльності, температури тіла 
ТОЩО.

Порушення функцій голов
ного мозку призволить до не
сприятливих для здоров'я зру
шень у психічній сфері, а та
кож значно знижує праце
здатність людини.

Відхилення від норми внут
рішніх добових ритмів супро
воджується слабкістю, швид
кою втомлюваністю, функціо
нальним порушенням діяльно
сті серцево - судинної систе

ми, неврогенних реакцій, при
зводить до розвитку різнома
нітних захворювань, особливо 
гастритів, виразок шлунка і 
кишечника, інсультів, інфарк
тів, десинхронозів.

Враховуючи, шо введення 
відповідного нашому регіону 
годинного часу сприятиме зна
чному поліпшенню здоров’я 
населення і суттєвому підви
щенню його творчої і вироб
ничої активності, просимо роз? 
глянути питання про скасу» 
вання декретного московсько
го часу і введення поясного 
часу в західних областях 
УРСР.

Одночасно долучаємо листи 
трудящих Львівщини з про
ханням підтримати скасуван
ня декретного часу, а також 
матеріали облздороввідділу, 
шо хапактериз} ють кореляцій
ний зв'язок між часом і під
вищеною захворюваністю на
селення».

Отже, слово за облвиконко
мом!

І. ДАЦЕНКО. 
Завідуюча кафедрою за
гальної гігієни Львівського 
медичного інституту, профе
сор.

як БЕРЕЖЕМО ЖИТЛО?

Читач порушує проблему

Будинок, в якому ми жи
вемо. ще не старий, йому 
всього 22 роки, але внаслі
док нехлюйського ставлення 
його господарів — ЖЕД- 
203 та житлово - комуналь
ного об'єднання Радянського 
райвиконкому м. Львова бу
динок поступово перетворю
ється в руїну. Дах будинку 
протікає ще з початку сім
десятих років. На наші на
стійливі вимоги, а також 
завдяки втручанню газети 
«Вільна Україна», до якої 
ми зверталися, час від ча
су здійснювали ремонт, але 
це були косметичні заходи, 
бо лише замазували окремі 
місця даху розтопленим бі
тумом.

На ремонт, мабуть, скла
далися кошториси, де, як 
стверджують фахівці, перед
бачались такі види робіт, 
як зняття старого руберой
ду і заміна його новим, з 
покриттям кожного шару 
бітумом. На ремонт, напев
но, відпускалися відповідні 
кошти, хоча освоювались 
обсяги робіт лише на 20— 
ЗО процентів кошторисної 
вартості. Виконання робіт

ніким не перевірялося і не 
приймалося, зате можна бу
ло поставити галочку і Від
звітувати, шо ремонт зроб
лено. В результаті дах про
довжує протікати, внаслідок 
чого руйнуються панелі пе- 

рекрнття, арматурна сталь, 
яка інтенсивно піддається 
корозії і з часом не зможе 
витримати навантаження. 
Отже, недалеко і до біди, 
особливо у під'їзді ФА 4. де 
перекриття над сходовою 
кліткою вже вгнулося і мо
же обвалитися. Ось до чого 
доводить халатність і на
дія. що «якось обійдеться»! 
Дощова вода проникає у 
квартири, псує побілку і 
меблі, вода просочується до 
електропроводки, що може 
призвести до короткого за
микання 1 . пожежі.

Невже не зрозуміло керів
никам. які відповідають за 
житловий фонд, шо такі, з

дозволу сказати, «ремонти» 
— це окозамилення 1 сві
доме сприяння руйнуванню 
“аявного житла, яке доро
го Обходиться державі. Як
що не зберегти житло, яке 
маємо, то ніколи не зможе

мо внкО'нати поставленого 
партією завдання по забез
печенню до 2000 року кож
ної сім’ї окремою кварти
рою. Адже за ті кошти, шо 
вже витрачені на «ремон
ти» даху нашого будинку, 
можна було б побудувати 
новий дах, надійний і дов
говічний.

Наші звертання до ЖЕД- 
203, заяви, прохання зали
шаються поза увагою. Ві
домо, що існує закон про 
відповідальність за збере
ження житлового фонду, то 
пора про це декому нага
дати.

І ще хочемо сказати про 
благоустрій. Територія на
вколо нашого будинку, де

при заселенні мешканцями 
було здійснено благоустрій, 
посаджено дерева і чагарни
ки, в останні роки занедба
на до невпізнаний. Різні ві
домства та служби здійсню, 
вали біля нашого будинку, 
як з фасаду, так 1 в дворі, 
риття траншей для прокла
дення теплотрас, каналіза
ції, електромережі, засипа
ли їх будь-як землею. Вони 
не вважали за потрібне при
вести в належний стан бла
гоустрій території. внаслі
док чого біля будинку зруй
новано тротуар, появились 
ями, знищено трав'яний по
крив, чагарник, поламано 
дерева.

Просимо посприяти, щоб 
вжили негайних заходів і 
провели реконструкцію або 
хоча капітальний ремонт да
ху. впорядкували територію 
та тротуари біля, будинку.

3. ОГОНОВСЬКИЙ, С. ко 
НЮХ. Г. БАРТАЩУК.
Жителі будинку MS fO по 
вул. Суркова у Львові. 
(Всього 17 прізвищ).

А поїзди запізнюються
Недавно зустрічав в _на 

Львівському вокзалі поїзд 
№33 Москва — Трускавень, 
Який за розкладом мав при
бути об Н годині 22 хвили
ни Однак інформатор вокза
лу спочатку оголосила, шо по- 
Ізд запізнюється на годину, з 
потім повідомила, що прибут
тя очікується аж о 13 годині 
05 хвилин.

Про пе я отримав інформа- 
цію і в довідковому бюро 
вокзалу, але причин запізнен
ня не роз’яснили.

Насправді ж поїзд прибув 
до Львова не о 13.05. а знач
но раніше

Таким чином, через недо
стовірну інформацію я не зу
стрів сина.

Хочу нагадати, шо така ж 
ситуація сталаея і з поїздом 
№ 69. який кілька днів тому 
запізнився на 5.5 години.

У зв’язку з иим виникає 
запитання: хто ж иеее відпо
відальність за грубе порушен
ня розкладу руху поїздів і 
за дезинформацию про час їх 
прибуття?

А. НЕЧИПОТУК.
Доцент Львівського держ
університету. 

Важлива подія
Не так давно в селі Моиа- 

стнрці Самбірського району 
сталася важлива історично- 
культурна подія: після ре
ставрації відкрили церкву, яка 
в часи культу особи і довго
часного застою була дуже 
занедбаяа як всередині, так і 
зовні. Щиру подяку вислов
люю нашій партії і урядові 
Радянського Союзу за їх ве
ликий гуманізм. Перебудова, 
від якої наш народ вже не 
відступить, проявилась і в цій 
полії.

За короткий час наші сіль- 
чани здійснили повну рестав

рацію церкви. Люди самі 
працювали і вдень, і після ро
боти, часом до пізнього вечо
ра.

Бажаємо нашим дітям, які 
живуть і вчаться у рідному 
селі, підтримувати традиції і 
культуру наших дідів, наших 
батьків. Виростати чесними, 
справедливими працівниками 
нашого суспільства і ніколи 
не покидати рідної оселі. Те
пер у сучасному селі не так, 
як було за нашого дитинства.

В. МАТЛАК.
Житель міста Самбора.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

НА КРУТОМУ ПЕРЕЛОМІ
Українське питання в міжнародній політиці

напередодні та на початку другої світової війни
І це прекрасно розуміли в 

керівних колах «третього рей
ху». Автори плану «Вайс», вра
ховуючи насамперед сильні 
антираДянські упередження 
пілсудчиків, вважали неймо
вірним виступ СРСР на боці 
Польщі. Зате доводилося ра
хуватися з можливістю оішу- 
чої протидії Радянського Со
юзу спробам нацизму захопи
ти Західну Укрзїну. Усвідом
лення цієї обставини спонука
ло до серйозних сумнівів що
до плану організації повстан
ня в краї. «Весь цей проект,
— говорив Клейст німецько
му журналістові 2 травня 
1939 реку, — зустрічає в Бер
ліні лише одне застережен
ня. Це — можлива реакція 
Радянського Союзу».

Справа Західної України ста
вала одним з ключових пунк
тів, в яких під час підготовки 
нацистської агресії проти 
Польщі безпосередньо зіткну
лися геополітичні інтереси Ні
меччини та Радянського Со
юзу. Проте жодна із сторін
— ні фашистське керівництво, 
мі Радянський уряд, не вияв
ляли в той час прагнення до 
дальшого загострення взає
мин і доведення їх до стану 
війни.

Військово - політична вер
хівка Німеччини свою увагу 
скеровувала в бік Заходу, роз
глядуючи війну з Польщею як 
прелюдію до агресії проти 
Франції та Англії. І лише по
тім, згідно з її розрахунками, 
мала настати черга Радянсько
го Союзу.

У розмові із згадуваним 
уже швейцарським ученим 
Буркхардтом 11 серпня 1939 
року Гітлер так відобразив 
нацистську концепцію наступ
ної війни: «Все, що я роблю, 
спрямоване проти Росії. Як
що Захід надто дурний і слі
пий, щоб це осягнути, то я 
буду змушений порозумітися 
з росіянами, розбити Захід, а 
потім після його розгрому 
повернутися моїми об'єднани
ми силами проти Радянсько
го Союзу. Мені потрібна Ук
раїна, щоб ми не голодували, 
як під час останньої війни». 
Українські землі, як бачимо, 
розглядалися як одна з ос
новних цілей завойовницької 
політики фашизму. Але це 
мало статись пізніше.

А тоді, у 1939 році, німець
кий уряд став виявляти заці
кавлення в тому, щсб під 
час воєнних кампаній «третьо
го рейху» проти Польщі та за
хідних держав Радянський 
Союз зайняв нейтральну по
зицію. Це дозволило б Ні
меччині уникнути війни на два 
фронти, Йшлося, таким чином, 
про укладення н мецько-ра- 
дянської угоди, в якій були б 
зафіксовані відпсздні зобо
в'язання Радянського Союзу. 
Щоб спонукати уряд СРСР до 
такого кроку, треба було йо
го переконати у відсутност в 
Німеччини антирад ямських аг
ресивних нам рів. Для таких 
цілей, вважали в Берліні най
більше підходило українське 
питання, з огляду на актуаль
ність справи Західної Укра
їни.

Показово, що вже напере
додні агресивної акції «тре
тього рейху» проти Чехосло- 
вамчини німецька преса при
пинила публікацію антирадям- 
ських статей. Міністеоство 
Геббельса категорично забо
ронило газетам публікувати 
матеоіали поо українське пи
тання і вміщати карти Укра
їни.

Тим часом у керівних ко
лах Радянського Союзу вва
жали міжнародне становище 
своєї країни несприятливим 
для конфл:кту з нацистською 
Ні меччиною. СРСР з часу під
писання мюнхенської угоди 
перебував у зовнішньополітич
ній ізоляції. Йому загрожува
ли на сході — Японія, на за
ході — Німеччина. Але особ
ливо гостро реагувало радян
ське керівництво на «миро- 
творч’» політичні акції урядів 
Англії і Франції після Мюнхе
на, в яких вбачало прагнення 
п’дштовхнути нацистську Ні
меччину до в'йни проти СРСР. 
У доповіді Сталіна на XVIII 
з’їзді ВКП(б) (10 беэезня 1939 
року) хоча й припускалася на
явність у Німеччині «божез ль- 
них», шо мріють поо приєд
нання Радянської України до 
Карпатської України, акценту
валася пропагандистська кам
панія на Заході навколо укоа- 
їнського питання наприкінці 
1938 ооку: «Скидається на те, 
що цей п:дозоілий галас мав 
на меті розлютити Радянсь
кий Союз по°ти Німеччини, 
отруїти атмосферу І споово- 
кувати конфлікт з Н’меччи- 
ною без видимих на те під
став».

Заслуговує на увагу в до
повіді вдверте застереження 
про можливість серйозного 
поовалу п’слямюнхенської по
літики західних держав. У 
цьому ж дусі прозвучало 
формулювання одного з ос
новних завдань радянсько? 
зовнішньої логітики — «до
тримуватися обережності і не 
дати втягнути в конфл’кт на 
шу країну провокаторам вій
ни, шо звикли загрібати жар 
чужими руками».

Тут був очевидний підтекст. 
Доповідач ніби давав зрозу
мій н’мецьким властям, що 
радянське керівництво не ви- 
КЛЮЧВЄ можливості поліпшен

ня відносин з їх країною. 
Зрештою, це п.зніше під
твердила і радянська пре; а. 
За зізнанням журналу «Боль
шевик», уже тоді, під час ро
боти XVIII з їзду партії, Ста
лін порушив питання про 
можливість «добросус дських 
взаємин між Німеччиною і 
Радянським Союзом». Сталім 
не довіряв Англії та Франції. 
Особливо його турбувала 
можливість укладення нової 
угоди між ними і нацистсь
кою Німеччиною на антира- 
дянському грунті на взірець 
мюнхенської змови. Саме ці 
мотиви, щоб запобігти по
дібному розвиткові подій, 
штовхали його до порозумін
ня з н мецьким урядом. Про 
вияв схильності керівництва 
СРСР до нормалізації ра
дянсько-німецьких відносин 
свідчила заміна М. М. Литви
нова В. М. Молотовим на по
саді наркома закордонних 
справ на початку травня 
1939 року.

На той час і припадає по
чаток контактів між дипло
матією обох країн, які зго
дом завершилися підписанням 
договору про ненапад. Укра
їнське питання в цих контак
тах займало одне з централь
них місць. Спинимося на ос
новних етапах радянсько-ні
мецьких переговори.

Невдовзі після звільнення 
Литвинова нацисти зробили 
перші зондувальні кроки. 9 
травня 1939 року повірений у 
справах СРСР в Німеччині 
Г. А. Астахов відвідав у в.д- 
ділі преси МЗС Німеччини Б. 
фон Штумма, щоб предста
вити йому нового кореспон
дента ТАРС І. Ф. Філіпова. В 
ході розмови Штумм висло
вився за поліпшення н мецько- 
радянських в дносин. При цьо
му він звернув увагу на та
кі моменти, характерні для 
зміни німецької політики: по
ліпшення тону німецької пре
си щодо СРСР. В'ДСуТНІСТЬ 
агресивних намірів Німеччи
ни по відношенню до При
балтики і України. Як доказ 
Штумм вказав, зокрема, на 
ліквідацію Карпатської Укра
їни. У відповідь Астахов зау
важив, що оскільки німецька 
сторонз спричинила погір
шення ВІДНОСИН, то від не? 
залежить загалом і їх по
лишення.

Невдовзі, скориставшись об
міном думок з німецькою 
дипломатією про укладення 
торговельного договору, ра
дянська сторона зробила свою 
зондувальну спробу. 20 трав
ня Молотов заявив німець
кому послові в Москві Ф. 
Шуленбургу. що пеоеговори 
з економічних пооблем не 
Просунуться, ПОКИ не буде 
створена в:цпезідна пол’тич- 
н» основа. Зоозумівши натяк 
наркома, н'меиькі правителі, 
проте, не поспішали з кон- 
кретизац'єю своїх пропозицій, 
а намагалися уточнити праг
нення радянських керівників. 
21 травня Шуленбург одер
жав з Берліна оекомендацію 
зачекати, поки радянська сто
рона не висловиться ясн:ше.

Та радянська дипломатія 
також вичікувала, що спону
кало німецьку сторону дешо 
актив зувати свої зусилля. 
Статс-секретар МЗС Німеччи
ни Вайцзеккер п д час роз
мови з Астаховым ЗО травня 
знову торкнувся справи по
ліпшення відносин між обо
ма державами. При цьому він, 
посилаючись на позицію ні
мецького уряду щодо Кар
патської України, доводив, 
що Німеччина не має якихось 
планів щодо українських зе
мель. Н мецький дипломат 
давав зрозуміти, що україн
ське питання не може бути 
перешкодою в нормал:зації 
німецько-радянських взаємин. 
На початку -іервня Вайцзек
кер у відповідності з осо
бистою інструкцією Гітлера 
заявив Астахову про необхід
ність вибирати між двома 
альтернативними рішеннями: 
«Ви можете бути або нашими 
друзями, або нашими ворога
ми...».

Але радянські представни
ки поводилися стримано. «Ми 
робимо аванси... Росіяни все 
ще дуже недовірливі», — чи
таємо запис у щоденнику Вай
цзеккера від 18 червня. На
прикінці червня Шуленбург, 
зустр’вшись з Молотовим, ше 
раз заявив про бажання Ні
меччини нормалізувати від
носини з СРСР, після чого в 
контактах настала місячна пе
рерва.

М ж тим термін нападу Ні
меччини на Польщу набли
жався. Німецькі установи і 
спецслужб* продовжували від
працьовувати шляхи і мето
ди використання «української 
карти». Але питання позиції 
СРСР під час наступної воєн
ної акції проти Польщі деда
лі більше хвилювало нацист
ську верхівку. Тому напри
кінці липня — на початку 
серпня нмецька дипломатія 
інтенсифікувала контакти з 
Радянським урядом.

26 липня завідуючий схід
ноєвропейською референту
рою економічно-політичного 
відд’лу МЗС Німеччини Ю. 
Шнурре твердо сказав Ас
тахову: «Від будь-яких пося
гань на Україну ми цілком 
відмовилися». Цю заяву мож- 
ча було розцінити, як метяк 
на те що в ©азі н:мецько- 
польської війни Н'ме-чина 
могла б не скуповувати За
хідної України, 29 липня Шу
ленбург одержав з Берліна 
інструкції, в яких викладено

платформу можливої домов
леності з Радянським Союзом. 
8 них, зокрема, зазначалося^ 
«У польському питанні ми го
тові, як би воно не було 
розв’язане, ...захищати також 
асі радянські інтереси і домов
лятися в цій справі з москов
ським урядом».

Серед головних причин, 
які змушували нацистів дома
гатися поліпшення німецько- 
радянських відносин, було І 
прагнення запобігти зближен
ню СРСР з зах'дними держа
вами. Нмецьке керівництво 
з занепокоєнням стежило за 
радянсько - англо -французь
кими переговорами, шо про
водилися в ті дні у Москві. 
Виникнення антигітлер вської 
коаліції, як розуміли в Берлі
ні, могло поставити під за
грозу всю нацистську страте
гію агресивної війни. Тому 
правителі Н'меччини готові 
були декларувати доволі 
значні поступки на користь 
СРСР. щоб спонукати його 
зайняти нейтральну позицію 
на випадок наступної н мець- 
ко-польської війни. «Відмова 
від Прибалтики, Бесарабії, 
Східної Польщі (не кажучи 
вже про Україну) — це в да
ний момент мін’мум, на який 
німці пішли б без тривалих 
розмов, Лише б одержати 
від нас обіцянку невтручання 
в конфлікт з Польщею», — 
повідомляв Астахов у той 
час в Москву.

У середині серпня настала 
вирішальна стад я в перего
ворах. 15 серпня Шуленбург 
ознайомив Молотова з інст
рукцію Ріббентропа, в якій 
уже відверто говорилося про 
наступний конфлікт між Ні
меччиною Польшею, і вис
ловлювалося бажання якомо
га швидше воегулювати оа- 
дянсько-німецькі взаємини. 
Нацистський міністр прямо 
говорив, що є МОЖЛИВІСТЬ вре
гулювати територіальні питан
ня у Східній Європі в інтере
сах обох деожзв. Йшлося на
самперед про Польшу. Ні
мецька стооона пропонувала 
прийняти в Москві міністра 
закордонних справ Н'меччи
ни. У наступні дні вдбутся 
ряд зустр'чей м:ж Шуленбур- 
гом і Молотовим, під час 
яких вже висувалися конкрет
ні ПУНКТИ домовленості. 19 
сеопня Молотов воучив ні
мецькому послу проект пак
ту про ненапад.

Нацистська веох’вка поспі
шала. 20 сеопня з особистим 
посланням до Стал:на звер
нувся Гітлер. В'н пропонував 
якчайскор:ше обговорити про
ект пакту про ненапад » до
датковий протокол до чьего. 
Зазначаючи шо для успішно
го Проведення ПЄ">ЄГО9О ©'"’ V 
и;й справі необхідне прибут
тя до Москви м’у'стпа закор
донних справ Н:меччини, Гіт- 
ле*> наполягав, щоб не відбу
лося 22 »бз 23 серпня, 21 
серпня Сталін дав в:дпов:ць, 
висловивши згеву на приїзд 
Рббентропа 23 сеопня.

У ніч з 23 на 24 серпня 
пі-сля кількагодинних перего
ворів в Кремлі Молотов і 
Р'б^ентроп у прису-’нест» Ста
ліна підписали логов’© про 
ненапад м’ж СРСР • Німеччи
ною строком на 10 років.

Після закінчення другої 
світової війни на Заході опу- 
бл’ковано документ, який ха
рактеризують як таємний 
протокол до пакту про нена
пад, підписаний разом з ос
таннім. У ньому є, зокрема, 
положення, шо стосується ук
раїнських земель. «У випад
ку територіально-політичного 
перевлаштування областей, 
які входять до складу Поль
сько’ Держави, — читаємо в 
цьому документі, — межа 
ccheo ічтеоес’в Німеччини і 
СРСР буде приблизно прохо
дити по л’нії о;к Нарви, Віє- 
ли ; Сану». Отже, вся те- 
д’шня Західна Україна, згідно 
з умовами ппотокрлу, мала 
в’д’йтч у сферу Радянського 
Cnv*3Y.

Правда, оригіналу докумен
та, як видно з оФіц:йних за
яв, ні в архівах СРСР, ні за 
рубежем не виявлено. Але 
подальший розвиток подій, 
дипломатичне листування, де
які інші дані свідчать про те, 
що домовлемхть про розме
жування сфер інтересів обох 
держав була в серпні 1939 
року досягнена. На підтверд
ження цієї думки наведемо 
хоча б запис у щоденнику 
представника абверу при ко
мандуванні сухопутних сил 
Гооскурта. датований 10 ве
ресня 1939 року: «Західна 
Україна визнана як російська 
сфера інтересів».

Компроміс між СРСР і Ні
меччиною, досягнутий внаслі
док складного політичного те 
дипломатичного протибоо- 
стве, визначив подальшу до
лю Західної України, вніс іс
тотні зміни в міжнародний 
характер українського питан
ня. Будучи не в стані вести 
війну на два фронти, нацист
ська верхівка не лише пуб
лічно зреклася своїх антира- 
дянських завойовницьких пла
нів, а й фактично відмовля
лася від використання «укра
їнської карти» в інтересах 
cere? зовнішньо? політики.

Оцінюючи цей аспект ра* 
дянсько-німецького договору 
Розенбеог 25 сеопня 1939 ро» 
ку зробив у своєму щоденню 
ку такий запис* «Якщо ми до 
того ж змушені будемо від* 
л«ти п*льгччу Україну Ра
дянському Союзові, то це з

(Закінчення на 4 стор.|.

Коли піде 
автобус?
Звертаються до вас жителі 

села Дубаневичів, що в Горо- 
доцькому районі. Село наше 
розташоване в трьох з поло
виною кілометрах від самбіР- 
ської автотраси. До нас вже 
багато років не ходить рей
совий автобус. Найбільше тер
плять від цього ветерани вій
ни і праці, школярі, яким у 
сніг і віхолу доводиться до
биратися до Градівськоі се
редньої школи пішки. Село 
розрослося (майже дві тися
чі жителів), люди поацюють ї 
у Львові, і в Гооодку. А до
братися на роботу часто ні
чим. Раніше нам пояснювали, 
що автобус не може куосу- 
вати, бо погана дорога. А за
раз хоч і з тяжкою бідою, 
але дорогу відремонтували. 
То коли ж нарешті піде ав
тобус? Хотілося б почути від
повідь від компетентних лю
дей. Допоможіть, бо викон
ком Вишн ямської сільської 
Ради народних депутатів (го
лова І. Т. Іванчак) це зробити 
не в силі.

Жителі села Дубаневичів.

У кілька 

рядків
Влітку ми відчуваємо не 

зр/чності: не знаємо, що
одягнути щоб у цьому одягу 
л.ти на роботу, прогулятися 
вулицями міста. Одним сло
вом, щоб було і красиво, і 
зручно, і дешево. У низі я 
бачив такі костюми. Не мнуть
ся, і ціна доступна — 70 кар
бованців. Чому Львів не візь
меться за їх випуск!

До речі, куди поділись літ
ні туфлі з текстилю.' У Мо
скві їх можна купити, а у 
Львові хоч зі свічкою вдень 
шукай,

П. АРТЕМЧУК. 
Працівник нафтопромислу.

м. Борислав.

У мене четверто дітей. 
Проживаємо у квартирі пло
щею 22 квадратних метри. Ви
хід в.дразу на вулицю. Одна 
к.мнаїа зовсім сира. Усіх нас 
в с.м і шестеро. (шила я до 
голови міськвиконкому на 
прийом, а в.н говори,.; «че
кай, є*. Скільки ще чекати? Ми 
ж багатодітна сім'я. У нас не 
має елементарних умов для 
життя.

Н. СИВАК.
м. Рудки,

Зараз багато говорять про 
милосердя. Я хотів би розпо
вісти про людей, які не тіль
ки ведуть мову на цю тему, 
а й роблять конкретні справи. 
З 1978 року я перебуваю на 
заслуженому відпочинку, і з 
того часу колектив облкниго- 
торгу, в якому я колись пра
цював, не забуває про мене, 
виділяють путівки, допомага
ють у забезпеченні картоп
лею. Я дуже вдячний рідно
му колективу. Якби на всіх 
підприємствах так ставились 
до пенсіонерів, скільки добра 
зробили б для людейі

М. КОСТИРКО. 
Пенсіонер.

м. Львів.

Звертаємось до «Вільної 
України» вдруге. Коли наре
шті у селі Рудниках Миколаїв
ського району буде нормаль
ний телефонний зв'язок? Го
дують нас об.цянками з 1984 
року. Ми вже втомились. Мо
же, ви вплинете на обласне 
виробничо - технічне управ
ління зв’язку?

Г. ЗАСТАВСЬКИЙ та інші. 
(Всього 15 прізвищ).

Миколаївський район.

Влаштували 
смітник

Правління колгоспу імені 
Котляревського Яворівського 
району просить вплинути на 
керівників Львівського скло 
дзеркального заводу і вироб
ничого об’єднання «Автона
вантажувач», які ще взимку 
вивезли на поля нашого кол
госпу сміття і не прибирають 
його.

Ми звертались до кер’в ін
ків цих підприємств і в про
куратуру району, але ніяких 
висновк'в не зосблено. Сміт
тя і донині лежить на полі, 
Н’хто з керівників не зна
йшов часу, щсб приїхати і по
дивитись на захаращене би
тим склом, відходами дзер
кал, р:зним сміттям поле.

К>. УЛЬВАНСЬКИЙ.
Голова колгоспу.
В ЖИЛА.
Секретар партійної органі
зації господарства.

ЗАХОДІВ ВЖИТО ВМВИМ». і іиіВП' ііГЛвве 

«Що з водою?»
Під таким заголовком 25 

травня ц. р. у «Вільній Украї
ні» вміщено критичну замітку, 
в якій ішлося про незадовіль
ну подачу води в жилі бу
динки Смхівськсго масиву.

Як повідомив начальник 
міськжитлскомунуправ він н я 
Я. М. Менчук, факти неста 
вільної подачі води в кварти
ри верхніх поверхів будинку 
Ns 15 та інших будинків по 
вулиці Ворошилова мають 
місце. Це зв’язано з інтен
сивною житловою забудовою 
І розвитком міста, зокрема, 
Сихівського житлового маси
ву. їсн,юча система іодопо- 
стачання не забезпечує її по
дачу в необхідній кількості і 
з необхідним тиском на всі 
поверхи будинків у цьому 
мікрорайоні, внаслідок чого 
водопостачання квартир верх
ніх поверхів здійснюється об 
межений час.

Збільшити кількість подачі 
води в цей мікрорайон можна 
буде після введення в ек
сплуатацію магістрального ао- 
допроводу Винники — Сихів 
і водозабору «Зубра», будів
ництво яких уже закінчено. 
Зараз ведуться пусконаладні 
роботи та промивання водо
проводу і свердловин водо
забору.

...
У листі де редакції А. О. 

Перейме поскаржився на 
низьку культуру обспуговуван 
ня на автозаправній станції, 
що по вулиці Димитрова у 
Ль’ові.

Керівництво Львівського об
ласного управління автоза
правних станцій повідомило, 
що факт, про який ішлося у 
листі, під час перевірки під
твердився.

За грубість і порушення по
ложень прейскуранта послуг 
оператора Н. 3. Юська звіль
нено з роботи. Продовження. Початок у 

номерах за 1 та 3 серпня ц. р.



SA КРУТОМУ ПЕРЕЛОМІ
(Продовження. 

Поч. на 3 crop.).

нашого боку другий після 
Карпатської України удар од
ній з найсильніших антимос* 
ковських сил». Військово-полі
тичне керівництво Німеччини 
вирішило утриматися від ор
ганізації повстання на Захід
ній Україні як штучного при
воду для вторгнення вермах
ту. Такі дії суперечили б ду
хові радянсько-німецького до
говору, та й, зрештою, по
треба в ник уже відпала.

Побоюючись викликати не
довір’я Радянського уряду, 
нацистські відомства і спец- 
служби різко обмежили 
зв’язки з українськими націо
налістичними угрупованнями. 
Особливо старанно маскува
лася українська агентура та 
підрозділ, що були ■ складі 
вермахту. Так, наприклад, ле
гіон на чолі з Сушком був 
розташований у другому еше
лоні німецької армії, яка го
тувалася до вторгнення в 
Польщу.

Лідери ОУН та деяких ін
ших українських організацій 
були приголомшені таким по
воротом у політиці гітлерів
ців, Вони розглядали підпи
сання пакту з СРСР як нехту
вання «державними» прагнен
нями націоналістичних угру
повань, які орієнтувалися на 
Німеччину.

О 4 годині 45 хвилин 1 ве
ресня 1939 року частини вер
махту перейшли кордон і 
розпочали воєнні дії на те
риторії Польщі. Польські вій
ська чинили впертий опір. 
Та, маючи загальну перевагу 
в силах і засобах, а також в 
технічному оснащенні і бойо
вій підготовці, німецькі диві
зії швидко просувалися на 
схід. Оборона Польщі була 
дезорганізована. 7 вересня 
урядові установи і команду
вання збройних сил Польщі 
залишили Варшаву і вируши
ли в напрямі кордону з Руму
нією.

Вже в перші дні війни вій
ськово-політичне керівництво 
Німеччини намагалося спону
кати Радянський Союз взяти 
участь у воєнних діях. Тре
тього вересня Ріббентроп до
ручив Шуленбургу з’ясувати 
в Молотова; ми не бажає 
СРСР скерувати свої збройні 
сили проти Польщі і зайняти 
територію, що входить у Сфе
ру його інтересів, тобто За
хідну Україну. При цьому 
Ріббентроп підкреслював, що 
це не лише допомогло б Ні
меччині, а й також «у відпо
відності з московськими уго
дами, було б і в радянських 
Інтересах», Та керівництво 
СРСР не зважилося на такий 
крок, який означав би з йо
го боку взяти на себе сл.в- 
•ідповідальність за агресію 
проти Польщі;

Напоикінці першої декади 
вересня фронт наблизився до 
Вісли і Нарви. Плануючи за
вершити оточення противника 
яа схід від цього рубежу, ні- 
мецький генералітет був впев
нений у тому, що Радянський 
Союз ось-ось виступить. Од
нак СРСР не втручався у хід 
воєнних дій, і це викликало 
у нацистського політичного 
керівництва та військового 
командування настрої неви
значеності й занепокоєння.

«Абсолютна неясність у по
літиці щодо України», — за
писав у своєму службовому 
щоденнику Гроскурт 11 ве
ресня 1939 року.

У дні, коли німецькі вій
ська вступали на українську 
землю, гіглерївська верхівка 
спішно заходилася уточнюва
ти свої політичні плани. Дру
гого вересня 1939 року у по
їзд1 фюрера відбулася спеці
альна нарада. У виступах Ріб- 
бентропа і начальника ОКВ 
В. Кейтеля розглядалися різ
ні в-аріанти політичного
оформлення наслідків німець
ко-польської війни. Що сто
сується Західної України, 
справа якої була в центрі 
уваги, то учасники наради 
дискутували три ймовірні 
розв’язання: 1. 'Польська дер
жава ділиться в такий спосіб, 
що Німеччина відмовляється 
від території на схід від лінії 
Нарва—Вісла—Сан на користь 
Радянського Союзу; 2. Поль
ща, в складі якої залишають
ся українські райони, прого
лошується «самостійною»; 3. 
Польща розчленовується, і 
Західна Україна (за домовле
ністю з Радянським Союзом) 
стає «самостійною».

Враховуючи, що для реалі
зації третього варіанту необ
хідні відповідні засоби, ке
рівники нацистської диплома
тії та військове командуван
ня знову вирішили вдатися до 
«української карти». На нара
ді йшлося про організацію 
повстання українського насе
лення, яке було б спрямова
не не лише проти польських 
властей, а й мало б на меті 
■винищення єврейського та 
польського населення. До ін
спірації повстанського руху 
гітлерівці збиралися залучити 
ОУН.

Ріббентроп і представники 
командування абверу накрес
лили ряд пропагандистських 
та інших підготовчих заходів. 
У цей же день було дано 
розпорядження ввести україн
ський легіон в дію. 13 верес
ня керівник ОУН Мельник за
читав по радіо звеонення до 
■українського населення Захід
ної України, в якому містив
ся заклик не чинити опору 
■військам «Німеччина йде як 
друг українців».

Постає питзння: яких ці
лей прагнули досягти прави
телі «тоетього рейху» в та
кий спосіб? Звичайно, вони 
розраховували за допомогою

крайнього загострення ситуа
ції на українських землях ще 
більше дезорганізувати тили 
польської армії і полегшити 
верхмахту захоплення цієї те
риторії. І все ж головна ме
та, думається, полягала в то
му, щоб за допомогою «ук
раїнської карти» вплинути на 
керівництво Радянського Со
юзу і змусити його якнайско
ріше включитися у воєнні 
дії проти Польщі.

16 вересня Шуленбург за 
дорученням Ріббентропа за
явив Молотову, що якщо Ра
дянський уряд не втрутиться, 
то на схід від «німецької 
сфери впливу» утвориться 
вільний простір, і там можуть 
з явитися «нові держави». Це 
був явний натяк на можли
вість проголошення «самостій
ності» Західної України і За
хідної Білорусії під егідою 
Німеччини. Зазначимо, що на 
той час частини вермахту уже 
були в Білостоку, Бресті, Во- 
лодимирі-Волинському, Дрого
бичі, кодо Львова.

У Західній Україні склала
ся екстремальна ситуація. 
Українське населення, яке 
вкрай натерпілося в роки 
польської окупації, з триво
гою очікувало вирішення сво
єї долі. Особливе занепоко
єння викликали вступ у межі 
краю німецьких військ і пер
спектива опинитися у фашист
ському ярмі. Ще грізніші 
наслідки мав би подібний 
розвиток подій з міжнарод
ної точки зору. Поява укра
їнського легіону разом з ні
мецькими військовими части
нами на західноукраїнських 
землях, звернення нацистсь
кого командування до насе
лення краю давали підстави 
припускати, що верхівка «тре
тього рейху» може спробу
вати реалізувати свій замір.

За таких умов Радянський 
Союз вирішив діяти. 17 ве
ресня о 2-й годині ночі Шу- 
ленбурга несподівано запро
сили до Кремля, де він був 
прийнятий Сталіним, Молото
вим і Ворошиловим. Радянсь
кі керівники повідомили, що 
о 6-й ранку частини Червоної 
Армії перейдуть кордон з 
Польщею. Через годину поль
ському послові у Москві бу
ла вручена нота, у якій, зо
крема, зазначалося: «Віддана 
сама на себе і залишена без 
керівництва, Польща перетво
рилася в зручне поле для 
всяких випадковостей і не
сподіванок, які можуть ство
рити загрозу для СРСР. То
му, будучи досі нейтральним, 
Радянський уряд не може 
більш нейтрально ставитися 
до цих фактів. Радянський 
уряд не може також байдуже 
ставитись до того, що єдино
кровні українці і білоруси, 
які проживають на території 
Польщі, кинуті напризволя
ще, залишились беззахисни
ми. Зважаючи на таку обста
новку, Радянський уряд дав 
таке розпорядження Голов
ному командуванню Червоної 
Арм:ї — дати наказ в:йськзм 
перейти КОРДОН і В^ЯТИ ПІД 
свій захист життя і майно 
населення Західної України 
і Західної Білорусії».

Того ж дня о 5 годині 40 
хвилин радянські війська роз
почали свій похід у Західну 
Україну та Західну Білорусію, 
Ззхідноукраїнське населення 
з захопленням вітало Черво
ну Армію, вбачаючи в ній 
не лише визволителя з-під 
польської неволі, а й щит 
на шляху гітлерівської нава
ли, В надзвичайній ситуації, 
що склалася, багато україн
ців усвідомлювало, що тепер 
відкривається реальна мож
ливість для об’єднання двох 
найбільших українських зе
мель — наддніпрянської та 
наддністрянської України.

Тим часом під кінець дня 
17 вересня польський уряд 
пересік кордон і опинився 
на території Румунії, наступ
ного дня межі країни поки
нуло командування зброй
них сил Польщі.

З вступом Червоної Армії 
на землі Західної України і
Західної Білорусії постало
питання про розмежування
між СРСР і Німеччиною. 22
вересня була визначена де
маркаційна лінія, що мала 
пройти по ріках Тиса, Нарва, 
Буг, Вісла та Сан. Німецькі 
війська повинні були звільни
ти землі між Бугом і Віслою. 
А слідом за частинами вер
махту, що відходили, цю тери
торію поступово займала Чер
вона Армія. Оскільки в біль
шості місць війська обох сто
рін не стикалися, то цей про
цес загалом проходив без 
значних конфліктів. Серед ви
падків ускладнень слід зга
дати, зокрема, події, пов'яза
ні з передачею радянському 
командуванню Львова.

Частини Червоної Армії 
підійшли до міста 19-го вере
сня, коли там уже протягом 
тижня тривали бої між поль
ськими і німецькими війська
ми. Хоча гітлерівцям вдало
ся захопити підступи до міс
та та окремі передмістя, 
центральна частина Львова 
перебувала у руках польсь
ких військ. Того ж дня роз
почалися переговори між 
представниками радянського 
і польського командування 
про умови передачі міста 
Червоній Армії. Тим часом 
нацистське командування зі 
свого боку зробило спробу 
захопити Львів і таким чином 
випередити радянські війсь
ка. 22 вересня представники 
командування Червоної Ар
мії і командування обороною 
уклали угоду про пеоедачу 
Львова радянським військам. 
Через кілька годин частини 
Червоної Армії увійшли до 
міста.

Нацистський генералітет
болісно переживав невдачу. 
Ось такий красномовний за
пис у щоденнику Гальдера за 
20 вересня: «Тертя з Росією: 
Львів... Вирішено: росіяни за
ймуть Львів. Німецькі війська 
очистять Львів. День ганьби 
німецького політичного ке- 
р:вництва». Командування вер
махту було розлючене нака
зом Гітлера про відхід з-під 
Львова, Розпорядження
було виконане. Але 23 вере
сня у бюлетені ОКВ з'явило
ся дивне повідомлення: «Вчо
ра Львів здався нашим вій
ськам, що вже відходили. 
Переговори про здачу вели
ся у порозумінні з радянсь
кими військами, які знахо
дяться на східній околиці 
міста». Оскільки численні фак
ти спростовують наведену ін
формацію, залишається при
пускати, що це був своєрід
ний політичний жест німецько
го генералітету. В такий спе
цифічний спосіб він хотів вис
ловити свої невдоволення рі
шенням політичної верхівки 
про передачу Львова радян
ським військам.

Наприкінці вересня Червона 
Армія вийшла на демаркацій
ну лінію. 28 вересня 1939 
року в Москві між СРСР і 
Німеччиною був підписаний 
договір про дружбу і кордо
ни. За цим договором в межі 
СРСР включалися, зокрема, ук
раїнські етнічні землі, що вхо
дили раніше до Польської дер
жави. Західний кордон Радян
ського Союзу мав пройти приб
лизно по так званій лінії Кер
зона, визнаній у свій час за
хідними державами і Поль
щею.

28—29 жовтня 1939 року 
Народні Збори Західної Ук
раїни, що зібралися у Льво
ві, звернулися до Верховної 
Ради СРСР з проханням прий
няти Західну Україну до скла
ду Радянського Союзу, вклю
чити її до складу Української 
РСР. 1 листопада Верховна 
Рада СРСР ухвалила постано
ву про возз’єднання Захід
ної України з Радянською 
Укоаїною.

Об єднання споконвічних 
українських земель у рамках 
однієї держави стало завер
шенням одного з сюжетів 
міжнародного розвитку 1938
— 1939 років. Як слушно за
уважив О. П, Довженко: «на
род український фактично 
був тут ні при чім.,.». І справ
ді, народ України не мав і, 
зрештою, не міг мати впли
ву на хід зовнішньополітичних 
под’й, які обумовили включен
ня Західної України в межі 
СРСР.

Тепер уже ні в кого не ви
кликає сумнівів, що безпо
середнім поштовхом для цьо
го послужила складна полі
тична боротьба двох наймо- 
гутн:ших деожав континенту
— СРСР і Німеччини. Укла
дення пакту про ненапад з 
нацистською верхівкою було 
важким рішенням, в якому 
тодішнє радянське керівницт
во вбачало єдиний вихід із 
становища, що склалося. Вза
мін воно домоглося від ні
мецького уряду зобов язання
— хоча й тимчзсового — не 
претендувати на Україну та 
інші землі в Східній Європі.

Нині з в:дстані п’ятдесяти 
років маємо значно повніше 
уявлення про тодішню ситуа
цію, ніж мали учасники. На
ші судження спираються не 
лише на багатий і різнобічний 
фактичний матеріал, ай на 
знзння дальшого розвитку по
дій та їх наслідків. Усе це 
дає підстави критично стави
тися до деяких старих оцінок 
і суджень, що з'явилися під 
впливом кон'юнктурно-полі- 
тичних міркувань. Так, напри
клад, було б сущим блюз
нірством твердити, що Сталін, 
зважившись на підписання до
говору з Гітлером, щиро ке
рувався інтересами україн
ського чи білоруського наро
дів та їх єдності.

І все ж, вважаю, що не по
милюсь, якщо зазначу, що 
ідея єдності українських зе
мель служила керівникам 
СРСР не лише формальним 
виправданням цієї зовнішньо
політичної акції. Сприяння 
розв'язанню українського на
ціонального питання на заса
дах самовизначення було од
ним з теоретичних принципів 
радянської зовнішньої по
літики* Наявність у складі 
СРСР Радянської України на
давала цьому принципові жит
тєвості. Це наочно виявилося, 
зокрема, у ставленні україн
ського населення УРСР до 
акту Возз'єднання. Не раху
ватися з такими реаліями, що 
об єктивно визначали держав
ні інтереси країни, Сталін, 
звичайно, не міг.

Визволення Західної Укра
їни Червоною Арм:єю відпо
відало корінним інтересам на
селення краю, яке протягом 
століть вело наполегливу бо
ротьбу проти національного і 
соціального поневолення.
Правда, почуття задоволення 
від визволення з-під влади 
панівних верств Польщі нев
довзі були затьмарені масо
вими репресіями проти насе
лення Західної України. Ста
лінський режим тут повною 
мірою показав своє справжнє 
лице.

І нарешті, восени 1939 ро
ку вперше за багато століть 
возз'єдналися всі українські 
землі і відтоді разом уже пе
реживали всі радощі й зли
годні своєї долі,

М ІИВАГУЛЯК. 
Доктор історичних наук
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П’ЯТНИЦЯ
4 серпня

І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 
ПРОГРАМА ЦТ

6.30 — *120 хвилин».
8.35 — Мультфільми,
9.20 — «Позиція».
10.35 — «Інститут людини»,
11.35 — Пісні В. Усманова.
15.30 — «Подолянка». Фільм- 

ионцерт.
16.00 — Док. фільм «Шрап

неллю по своїх».
16.25 — Мультфільми.
16.55 — «Веселі старти».
17.40 —- Співає хор «Анто

нівна».
18.00 — «Наука: теорія, ек

сперимент, прантика».
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — «Джуна відповідає

на запитання».
19.30 — «Кінопанорама». 
21.00 — Програма «Час».
21.40 — «Світ лялькового 

театру».
22.30 — Сьогодні у світі.
22.45 — Міжнародний теле- 

фестиваль «Сходинка до Пар
насу». 2 тур.

1.25 — Балет Л. Мінкуса 
«Дон Кіхот».

3.30 — «Співає Андрій Ми
ронов».
УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

9.00 — Новини.
9.15 — Любителям хорового 

співу.
9.35 — «Спадщина». «На 

Хортиці есе спокійно?»
10.50 — Виробнича гімнасти

ка.
11.00 — «Творча молодь Хар

ківського оперного».
11.45 — Новини.
16.30 — Новини.
16.40 — Концерт дитячої ху

дожньої самодіяльності.
17.00 — «Наука і час». Роз

робки вчених Одеського нау
ково - дослідного інституту 
курортології.

17.30 — Телефільм «Ринок, 
приватник та кооперація».

ДОВІДКОВИЙ ВІДДІЛ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
инмеееивеяяепв

18.00 — Ліричні мелодії.
18.30 — «На бистрині». За 

межу (Л).
19.00 — «Актуальна камера».
19.30 — «Вечірні диспути» 

(Л)
20.00 — Чемпіонат СРСР з 

футболу, «Чорноморець» — 
«Спартак» (2-й тайм),

20.45 — «На добоаніч, діти!» 
21.00 — Програма «Час». 
21.40 — На замовлення гля

дачів. Фільм «Свій сеоед чу
жих. чужий серед своїх»

23.15 — «Штрихи до портпе- 
та». Академій О. С. Вялов (Л).

23.50 — Співає І. Попович
(Л).

II ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 
ПРОГРАМА ЦТ

8.00 — Гімнастика.
8.15 — «Справа про загуб

лені мільйони».
8.35 — «Пісня далека й бли

зька».
9.20 — Англійська мова. 1 

рін навчання.
9.50 — Док фільм.
10.10 — Мультфільми.
10.30 — Англійська мова. 2 

рін навчання
11.10 — Ритмічна гімнасти

ка.
11.40 — Телефільм «Чотири

танкісти і пес» 4 серія «Со
бачий кіготь».

12.35 — Мультфільми,
13.10 — Телефільм «Небез

печний поворот». З серія.
17.10 — Екранізація творів

А. Чехова. Фільм «Дім з мезо
ніном».

18.30 — У комісіях і комі
тетах Верховної Ради СРСР.

19.00 — Народні мелодії.
19.15 — Ритмічна гімнасти

ка.
19.45 — Вечірня казка.
20.00 — На сесії Верховної 

Рали СРСР
21.00 — Програма «Час».
21.40 — Футбол. Чемпіонат 

СРСР. «Чорноморець» — 
«Спартак». 2 тайм.

22.25 — Екранізація творів
А. Чехова. Фільм «Дім з мезо
ніном».

23.45 — НТД. Інформаційний 
випуск.

24.00 — Велоспорт.

Показує Варшава
(Час московський]

П'ятниця, 4 серпня
ПЕРША ПРОГРАМА

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

фільм «Арабелла» (ЧССР).
12.00 — Новини.
12.10 — Господарська ре

форма.
12.35 — Худ. фільм.
17.50 — «Все для дому».
18.50 — Програма дня.
18.55 — «Збудуй сам».
19.15 — Телеекспрес.
19.30 — Телефільм «Колум

бии, 3 серія (ПНР).
20.30 — «Школа майстрів».
20.50 — «Без кордонів».
21.00 — «На добраніч, діти!».
21.10 — «Урядовий моні

тор».

Субота, 5 серпня
ПЕРША ПРОГРАМА

10.00 — «Тиждень на дачі».
10.20 — «На здоров'я». Роз

важальна програма.
10.55 — Програма дня.
11.00 — «Теленанікули» І

фільм «Сім бажань» (ПНР).
12.30 — Новини.
12.40 — «Старе, нове, найно

віше».
13.25 — Дон. фільм.
14.25 — Док. фільм «Сліда

ми Одіссея», 6 серія (Франція).
14.45 — Телевистава. «Гово

рить Чендлер», «Довгі про
щання».

16.00 — «Прем’єри, прем’є
ри».

16.30 — Кінокомедія «Міль
йон за Лауру».

18.05 — «Спортлото».
18.15 — «Бутік».
18.45 — Телеекспрес.
19.00 — Студія «Спорт».
21.00 — «На добраніч, діти!».
21.10 — «З намерою серед 

тварин».
21.30 — Новини.
22.05 — Худ. фільм «Кор- 

сіканські брати» (США).

І

Заст
П. ЛЕХНОВСЬКИЙ.

21.30 —- Новини.
22.05 — Худ. фільм «Інци

дент» (США).
23.40 — Хроніка «Так було».
23.55 — «Час».
0.25 — Новини.
0.40 — Телефільм «Магнати 

героїну».

ДРУГА ПРОГРАМА

19.55 — Програма дня.
20.00 — Хроніка.
20.30 — «Конвой».
21.00 — Музична програма.
21.30 — «Довкола світу». «У

Панамі».
22.00 — Журнал «П’ятни

ця».
23.30 — Панорама дня.
23.45 — Худ. фільм «Кон

вой».
1.55 — Новини.

23.45 — «Тиждень у політи
ці».

23.55 — «Зустріч із Швей
ком».

0.15 — Телевізійний спор
тивний огляд.

0.35 — «Пікнік кантрі».
«Мрпнгово-89».

1.40 — Телегазета.
1.45 — Худ. фільм «Розбій 

без помсти» (Японія).

ДРУГА ПРОГРАМА

16.00 = «У СВІТІ ТИШІ» 
(для тих, хто не чує).

16.25 — Концерт на замов
лення.

16.55 — Програма дня.
17.00 — Телефільм «Орди» 

(Японія).
17.25 — «Спектр».
17.40 — Природознавчий 

фільм «Африканські водопої».
18.05 — «Зелений світ».
18.35 — Док. фільм.
18.45 — «Дім XXI століття». 
19.05 — «Конвой».
19.45 — Музична програма. 
20.00 — Хроніка.
20.30 — «Велика гра».
21.30 — «АльсЬа і Оме'-а».
22.00 — Студія «Спорт».
23.00 — «Фама-89».
23.30 — Панорама дня.

Дрогобицький державний педагогічний інститут імені 
І. Франка

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
не заміщення вакантних по

сад:

доцента кафедри методики 
природничо - математичних 
дисциплін з курсу «Методика 
викладання трудового навчан
ня»,

старшого викладача кафед
ри теорії і істерії музики та

гри на музичних інструментах 
з курсу «Історія музики».

Строк конкурсу — місяць з 
дня опублікування оголошення 
в газеті.

За довідками звертатися 
на адресу: 293720, м. Дрого
бич Львівської області, вул. 
Гоголя, 34.

Ректорат.

ТЕЛЕФОН ДОВІР'Я —
75-98-40

У хвилини відчаю, коли ста
новище здається безвихідним 
і проблеми набувають особли
вої гостроти, вам можуть до
помогти спеціалісти (психоло
ги і психотерапевти) служби 
«Телефон довір’я». Служба 
працює цілодобово. Таємниця 
розмови гарантується.

Майбутні гастролі в СРСР

ТІЛЬКИ ОДИН КОНЦЕРТ 
У ЛЬВОВІ

Суперзірка світової естради 
СЮЗІ КУАТРО із своєю гру
пою в англійській шоу-програ- 
мі.

У концерті братиме участь 
одна з популярних груп Ве
ликобританії «Скулле».

Концерт відбудеться 12 
серпня о 19 годині на стадіо
ні «Дружба». Квитки прода
ються в касі філармонії.

Кооператив «Творчість».

Львівському виробничому 
об'єднанню «Кінескоп» для 

роботи на автоматичних і 
напівавтоматичних лініях

ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ ТАКИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

пресувальник гарячого скла, 
оператор зварювальних ма

шин,
шліфувальник скловиробів, 
оператор скляних автоматів 

і напівавтоматів,
видувальник скловиробів.
Оплата праці відрядно-пре

міальна (300—400 крб. на мі
сяць).

До послуг працівників об’
єднання — пансіонат на бере
зі Чорного моря, база від
починку вихідного дня у Су
довій Вишні, санаторій-профі- 
лакторій та піонерський табір 
у Брюховичах.

Звертатися у міські та ра
йонні бюро працевлаштуван
ня населення Львова.

Обласний центр працевла
штування, перенавчання та 
профорієнтації населення.

13 і 16 серпня
на центральному стадіоні 

«Дружба»

ВІДБУДУТЬСЯ КАЛЕНДАРНІ 
ЗУСТРІЧІ З ФУТБОЛУ МІЖ 
КОМАНДАМИ II ЛІГИ:

«Карпати» — «Спартак» 
(Львів) (Тамбов);

«Карпати» — «Маталург»
(Львів) (Липецьк).

Поч. о 19 год.
Дійсний талон абонемента 

№ 14 та № 15,
Квитки продаються в касі 

по вул. Драгоманова, пересув
них касах і касах стадіону 
«Дружба».

Адміністрація.

Внаслідок теплої і дощової 
погоди через загнивання ор
ганічних речовин можуть ут
ворюватись отруйні і вибухо
небезпечні гази, які заповню
ють різні підземні порожни
ни.

З метою пепєредження 
можливих вибухів і отруєнь

КАТЕГОРИЧНО 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

самовільне відкривання
люків і виконання ремон
тних роб:т у теплофікаційних 
камерах і колодязях без пе
ревірки їх на відсутність га
зів.

Виробниче об'єднання «Львів- 
теплокомуненерго».

1 достаток,

і престиж
Якщо ви завершили навчання в школі і прагнете матеріаль

ної незалежності, то
ВИСОКА РОБІТНИЧА КВАЛІФІКАЦІЯ — 

ЦЕ САМЕ ТЕ, 
ЩО ВАМ ПОТРІБНОЇ

ЛЬВІВСЬКЕ СПТУ № 25
(на базі виробничого об'єднання імені 50-річчя Жовтня) 

готує спеціалістів для львівських виробничих об'єднань імені 
50-річчя Жовтня, «Електрон» та інших підприємств.

ПРОПОНУЄМО УЧНЯМ:

Ф знання І досвід висококваліфікованих спеціалістів,
Ф найсучасніше навчальне обладнання,
• стипендія у розмірі ЗО, а для відмінників — 45 карбо- 

бованців,
Ф користування деякими пільгами робітників виробничого 

об єднання імені 50 річчя Жовтня.

НА ВАШ ВИБІР СПЕЦІАЛЬНОСТІ —

для юнаків І дівчат із середньою освітою:
Ф монтажник радіоелектронної апаратури і приладів,
• електромонтер з обслуговування електрообладнання,
Ф контролер радіоелектронної апаратури і приладів; 

тільки для юнаків, що відслужили в армії:
Ф регулювальник радіоелектронної апаратури і приладів; 

тільки для юнаків з восьмирічною освітою:
ф слюсар механоскладальних робіт,
О слюсар ремонту промислового обладнання,
ф слюсар-інструментальник,
ф токар,
ф фрезерувальник;

тільки для дівчат:
ф кресляр.
ТЕРМІН НАВЧАННЯ — ОДИН РІК.
ГАРАНТУЄМО ВИПУСКНИКАМ:
ф роботу за набутою спеціальністю,
Ф перед початком роботи — відпустку за рахунок під

приємства,
ф протягом двох років — права молодого спеціаліста,
ф зарахування часу навчання в загальний трудовий стаж. 
ДОКУМЕНТИ: заява, документ про освіту, автобіографія, 

характеристика, довідка з місця проживання та про склад 
сім’ї, свідоцтво про народження, медична довідка (форма 
№ 086-У), шість фотокарток (3X4 см).

Документи приймають з 9 до 17 години, в суботу — з 9 
до 15 години.

АДРЕСА; Львів МСП. вул. Федьковича, 40. їхати тролей
бусами маршрутів № 9 10 до зупинки «Площа Липнева» або 
трамваями маршрутів № 1, 6, 9 до зупинки «Площа Кро- 
пивницького».

Телефон для довідок — ,34-31-18.

Комп’ютери
із Західної Німеччини

В ПРИСКОРИТИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
В ВИЙТИ НА СВІТОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИНОК,
© СКОРОТИТИ ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЧИЙ ПЕРСОНАЛ
В ЗМЕНШИТИ ОБСЯГ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

А В РЕЗУЛЬТАТІ — 
СУТТЄВО ПІДВИЩИТИ РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

виробництва або науково-дослідної діяльності допоможе 
організаціям, підприємствам чи кооперативам

ЕЛЕКТРОННЕ ОБЛАДНАННЯ ФІРМИ «ІБМС»
Ця відома західнонімецька фірма вперше у Києві готує 

власну виставку, а також приймає попередні замовлення на 
поставку за валюту високоякісної електронної техніки.

«ІБМС» ПРОПОНУЄ:
© персональні комп ютери ХТ/АТ/386, максимальний ком

плект: багатотермінальний комплекс КСЦ-ЛЕО
80386 80387/8:385 Каше-ОЗУ до 16 Мбайт, тактова частота 
25 МГц (за методом Ландмарка 43,5 МГц),

© широкий спектр периферійного обладнання: стримери, 
жоосткі та гнучкі диски, плотери та ін.,

© мережі ЕОМ (можливе поєднання з вітчизняною техні
кою),
• математичне забезпечення: СО Ксенікс 386-Систем 

ВОС, МС-ДОС-4.0, Турбо-Паскаль, Турбо-Бейсік, Фортран-77 
та ін.,

© великий вибір (у тому числі багатоколірних) копію
вальних систем «У ТАКС» (різні формати^ до 55 копій на 
хвилину), телефакси.

УВАГАІ При укладанні контракту фірма «ІБМС» гарантує:
— навчання спеціалістів замовника,
— технічне обслуговування обладнання в процесі його 

експлуатації.
Попередні замовлення приймаються телетайпом: Київ-

132164 «Супер», оргкомітету виставки «ІБМС».
Довідки — телефоном у Києві: 213-31-25.

За лічені хвилини
© підметуть,
© натруть підлогу,
© приберуть пил

в цеху або у робочому приміщенні прибиральні машини КУ- 
Ю2А, КУ-103, К-101А, К-101АМ, які універмаг «Львів» про
понує зацікавленим підприємствам та організаціям.

Тут же за безготівковим розрахунком можна придбати 
вантажні візки та електроштабелювачі «Харків», а для тор
гових об єднань, підприємств і баз — спіральні, круглі або 
універсальні вішалки.

Довідки телефонами 64-53-00, 65-17-77, 65-16-35.

Колектив Львівського ре
монтно-монтажного комбі
нату «Укрторгмонтажтехні- 
ка» висловлює співчуття 
працівнику підприємства 
Володимирові Федоровичу 
Павловичу з npHBOflv смерті 
його
__________БАТЬКА.

Колектив підприємства 
«Львівторф» висловлює
співчуття начальникові ви
робничої дільниці «Лопа- 
тинторф» Йосипові Йосипо
вичу Кундзіру з приводу 
смерті його матері

Зінаїди Іванівни
ЯВОРСЬКОТ.

Колектив Львівського ба
зового медичного училища 
висловлює співчуття завіду
ючій санітарно-фельдшер
ським відділенням Христині 
Юріївні Шикулі з приводу 
смерті її чоловіка

БОГДАНА
ОЛЕКСАНДРОВИЧА.

КІНО
ДИВІТЬСЯ

у кінотеатрах Львова 
з 4 по 7 серпня

«МИР» — «Хвороба кохання», 
Франція (10, 12.40, 15.20,
18.10, 21).

«ЛЬВІВ» — «Хвороба кохання» 
(10, 12.40, 15.20, 18. 20.30).

«ОКТЯБРЬ» — «Хвороба ко
хання» (10. 12.40, 15.20. 18,
20.30).

їм. ДОВЖЕНКА — велиний эал: 
«Місто Зеро» (14.50), «Уолл- 
стріт» (17, 20), малий зал: 
«Очі чорні» (15.30. 18. 20.30).

«УКРАЇНА» — «Клуб «Коттон» 
(9. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.20).

«ДНІПРО» — «Танцюй, тан
цюй!» (9.30, 12.20, 15, 17.40, 
20.30).

«СУПУТНИК» — «Танцюй, тан
цюй?» (17, 20).

їм. ГАЛАНА — «Танцюй, тан
цюй!» (9.50, 12.30, 15.10,
17.50, 20.30).

«МАЯК» — «Жінка французь
кого лейтенанта» (10.30, 13, 
16, 18.30, 21).

«КИЇВ» — «Сама у човні» 
(9.20, 11, 12.40, 14.20, 16,
17.40, 19.20, 21).

«ДРУЖБА» — «Коротке зами
кання» (14, 16, 18, 19.40).

їм. ЧКАЛОВА — «Шарло» в 
Іспанії» (16.10, 18.20, 20).

їм. ЩОРСА — «Фатальна по
милка» (9.30, 11.20, 13.10,
15. 17, 19, 21).

«ОРЛЯТКО» — «Штани* (16.2W, 
18.20, 20.20).

їм. ШЕВЧЕНКА — «Божевіль
ні на стадіоні» (15, 17, 18.40, 
20.20).

їм. ФРАНКА — «Божевільні на 
стадіоні» (9.20, 11, 12.40,
14.20, 16, 17.40, 19.20, 20.50).

їм. КОПЕРНИКА — «Приватний 
візит до німецької клініки» 
(9. 11.25, 13.50, 16.15, 18.40,
21.05).

«ЗІРКА» — «Жінка французь
кого лейтенанта» (12.30,
15.20, 17.40, 20).

їм. КОРОЛЕНКА — «Перли» (15, 
17.30, 20).

їм. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО — 
«Крокодил» Данді II» (10.30, 
13.10, 16, 18.40, 21.10).

«ПІОНЕР» — «Як три мушке
тери» (16, 18.20, 20.40).

Фільми для дітей:

«ОРЛЯТКО» — «Бузкова куля» 
(10, 13), «Куди доскаче ран
ня пташка» (14.40).

«ПІОНЕР» — «Невловимі мес
ники» (10), «Корона Російсь
кої імперії, або Знову невло
вимі» (11.20, 13.40).

їм. ЗОЇ КОСМОДЕМ’ЯНСЬКОТ — 
«Гулівер у країні велетнів» 
(10, 13, 16, 19), «Таємниця 
жителів Місяця» (11.30, 14.30, 
17.30, 20.30).

РАДІО
П’ЯТНИЦЯ, 4 серпня

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

7.20 — 7.40 — «Новини Львів
щини». 11.40 — 11.45 — Огляд 
газет. 11.45—12.00 — Музика. 
Оголошення. Анонс. 13.30 —
14.00 — «З творів львівських 
композиторів». Концерт. 14.30 
— 14.45 — Гоають естрадні 
оркестри. 14.4су —15.00 — Радіо
журнал «Львівський піонер». 
15.15—15.45 — «Взявшись за 
Гіуки». Радіоповість. Передача 
II. 15.4о—16.00 — Музика. Ого

лошення. 18.10—18.30 — «Лю
дина в колективі». Передача 
для працівників промисловості. 
18.30—18.40 — «Новини Львів
щини». 18.40—19.00 — Радіо
програма «Сільські Зустрічі».

СТЕРЕОМОВЛЕННЯ

По радіостанції на хв. 4,35 м

20.50-—21.15 — Романси Геор
гія Свиридова. 21.20—21.45 —
Грає скрипаль Олексій Горо
хов. 21.50 — 22.15 — Концерт 
майстрів української естради.

ПОГОДА
Сьогодні ■ по Львову та об

ласті передбачається мінлива 
хмарність, місцями невели
кий короткочасний дощ. Вітер 
північно-західний, 7—12 метрів 
за секунду. Температура по 
області 15 — 20, по місту — 
17—19 градусів тепла. Види
мість на автошляхах міста та 
області добра.
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На замовлення населення 
підрядне спеціалізоване 
ремонтно - будівельне 

управління Львівського 
міськрембудтресту у Львові 

та Пустомитівському, 
Нестеровському, 

Яворівському районах

ВИКОНУЄ ВСІ ВИДИ РЕ
МОНТНО - БУДІВЕЛЬНИХ РО
БІТ:

всі види ремонту квартир 
(побілка, облицювання, сан
технічні роботи, ремонт і ук
ладання підлоги);

будівництво жилих будинків 
і прибудов до них;

будівництво дачних буди
ночків;

будівництво гаражів; 
нанесення малюнка на об

лицювальну плитку (деколь, 
живопис).

Згідно з типовим догово
ром, гарантійний строк вико
нання ремонтних робіт ---
шість місяців, нового будівни
цтва — два роки з дня прий
няття закінченого будівницт
вом об’єкта.

Звертатися (щодня, крім 
неділі, з 8 до 19 години) 
на адресу: 290013, м, Львів, 
вул. Здоров’я, 14-а, тел. 

34-02-63 [начальник управлін
ня), тел. 34-13-68 (приймаль
ний пункт).

Адміністрація.

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

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Издается на украинском языке

АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

290601, Львів-53. вул. Артема, 2
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редактора — 35-32-55, 35-21-53; відповідальний секретар —• 
35-43-32; заступники відповідального секретаря — 35-43-40; 
відділи. партійного життя — 35-43-93; ідеологічний —
34- 30-04; радянського будівництва і права — 35-43-92; про
мисловості. транспорту і будівництва — 35-12-11; агропро
мисловий — 35-33-47; культури — 35-33-79; інформації —
35- 22-25; листів і робсількорів — 35-33-56; норекторська — 
35-44-02: ренламно • інсЬоомаційний додаток — 63-40-69; 
відділ оголошень — 34-00 67; бухгалтерія — 63-40-14.

Індекс 61042.

Видавництво «Вільна Україна» Львівського обкому 
Компартії України, Львів, Артема, 2.
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