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ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТИ 
ЗАКОНІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОТРІБНІ 
УТОЧНЕННЯ

Уже перше знайомство з 
проектами законів про змі
ни і доповнення Конститу
ції УРСР, про вибори на
родних депутатів УРСР та 
місцевих Рад викликає у 
нас. практиків радянської 
роботи, з одного боку, від
чуття задоволення тими зру
шеннями, що відбуваються 
в нашому житті, з другого 
ж — потребу в роз'ясненні 
ряду статей цих документів, 
чіткішому їх формулюван
ні.

Підтримуючи утверджу
ваний партією і першим 
З’їздом народних депутатів 
СРСР непорушний принцип 
«Вся влада — Радам!», хо
тілося б бачити в нових до
кументах більш точне фор
мулювання того, як виража
тимуться функції найбільш 
масових ланок Радянської 
влади — сільських і селищ
них Рад, зокрема їх викон
комів. Адже чітко сказано 
лише про голів виконавчих 
комітетів, що вони є народ
ними депутатами. Досі ви
конкоми формувалися з на
родних депутатів. Після 
наступних виборів цього не 
буде. З кого ж складати
муться виконкоми сільсь
ких 1 селищних Рад? Які 
функції виконуватимуть їх 
члени? Ситуація для райви
конкомів зрозуміла: у них в 
відділи, служби з, відповід
ним штатом і фондом зар
плати. У сільських (селищ
них) Радах штатно оплачува
ний персонал виконує прак
тично лише технічні функ
ції. Посилання в окремих 
статтях проектів на закони 
про місцеві Ради народних 
депутатів УРСР зараз ма
ло що дає. Бо чинні вже не 
відповідають тим конститу
ційним принципам, на яких 
будуються проекти обгово
рюваних документів. Отже, 
всі ці питання можуть від
регулюватись лише після 
прийняття нового союзного 
і республіканського законо
давства про місцеві Ради, 
місцеве самоврядування. 
Тільки на їх основі (з ура
хуванням пропозицій, що на
дійдуть в ході обговорення) 
може бути сформульоване 
нове законодавство.

Сьогодні йдеться про ство
рення основи нашої влади 
на місцях. А щоб обрати 
депутатів, які б діяли, а не 
механічно виконували функ
ції ГОЛОСУЮЧИХ, і виборцям, 
і їм необхідно знати, які ж 
конкретно обов'язки викон
комів сільських і селищних

Рад, яку вони матимуть ре
альну силу, на які мате
ріальні ресурси зможуть 
розраховувати. Формулю
вання, які є в останніх двох 
абзацах статті 130 проекту 
Закону про зміни і допов
нення Конституції УРСР сто
совно постійних депутатсь
ких комісій заслуговують 
схвалення. Але вони дуже 
загальні й не розкривають 
порушених питань.

Думається, що стаття 16 
проекту Закону про вибори 
депутатів місцевих Рад теж 
розпливчаста. В ній. наприк
лад, пропонується утворити 
для виборів народних депу
татів до селищних і сільсь
ких Рад від 15 до 50 окру
гів. Нам здається, що було 
б значно краще, щоб у цих 
статтях чітко вказувалась 
кількість округів по вибо
рах до обласної, районних, 
міських, селищних, сільських 
Рад народних депутатів за
лежно від кількості населен
ня. Це полегшувало б їх ут
ворення. чіткіше визначало 
б представництво громадян 
у Радах і контроль виборців 
за діяльністю народних де
путатів. Правда, доцільно 
дати можливість, як і перед
бачено в цій статті, врахо
вувати особливості території 
для деякого збільшення (чи 
зменшення) КІЛЬКОСТІ окру-: 
гів.

Викликає сумнів доціль
ність того, щоб громадяни 
УРСР, які тимчасово про- 
жнвають на території дано
го виборчого округу, брали 
участь у голосуванні. Адже 
в статтях 32 і 48 проекту 
виборчого закону передба
чається, що виборець, який 
тимчасово вибуває, може пе
ред цим заповнити бюле
тень. який вкладається в 
закритий конверт, що відкри
вається при остаточному 
підрахунку голосів після за
кінчення голосування.

Виборець, який тимчасово 
проживає на території ви
борчого округу, практично 
не знає того, кого обирає, 
і не знатиме, як його обра
нець потім виконуватиме 
волю виборців. Його ж го
лос може іноді відіграти 
вирішальну роль.. Наприк
лад, при рівності голосів, по
даних «за» і «проти».

Н. ХОМ’ЮК.
Голова виконкому Дідчлів- 
ської сільської Ради на
родних депутатів Кам’янСь- 
ко-Бузького району.

ПРИКЛАД ОРЕНДАРІВ
В урочищі «За петель

кою», що у колгоспі імені 
XXII з'їзду КГІРС Радехів- 
ського району. ' жнивні аг
регати один за- одним зай
мали загінки без найменших 
затримок.

Мене -познайомили з Ва
силем' Володимировичем. 
Троцьком. який вправно уп
равляв комбайном «Дон- 
1500». Хлібороб сказав кіль
ка слів про нову збиральну 
машину і; вибачившись, по
спішив у загінку.' Поспіх 
його зрозумілий, адже у та
ку гарячу пору дорога кож
на хвилина.

Природа наділила В. В. 
Троцька і зростом, і силою. 
Голова колгоспу Ю. М. Ля- 
щук 'жартома зауважив, що 
до потужного «Дона» відпо
відно підбирали і високого, 
кремезного механізатора. В 
цьому жарті, можливо, і є 
частка правди. Але голов
на причина в іншому. То
рік. коли колгосп придбав 
«Дон-1500», вибір випав на

В. В. Троцька не випадково. 
Адже хліборобський рід 
Троцьків уже давно здобув 
авторитет серед селян.

...Комуніст Володимир 
Онуфрійович Троцько все 
трудове життя віддав кол
госпові. Хліборобське ремес
ло передав у міцні руки 
сина Василя, який, у свою 
чергу, прищеплює любов до 
поля своєму синові Володі, 
десятикласникові Бишівсь- 
кої середньої школи. Бать
кові сподівання потроху збу
ваються. На нинішніх жни
вах Василь Володимирович 
трудиться в парі з сином.

Сімейний екіпаж . міцно 
утримує, першість серед ком
байнерів господарства. Та 
слід зазначити, що добива
ється успіху Василь Воло
димирович не за рахунок 
більшої потужності комбай
на. Умовами змагання пе
редбачений коефіцієнт, який 
ставить ' у рівні умови всіх 
комбайнерів незалежно від 
потужності збиральних аг
регатів. Тут проявляється

властива Троцькам хлібо
робська кмітливість і праце
любність.

Як зарекомендував себе 
«Дон-1500». відгуки про 
який різні? Другі жнива тру
диться на «Доні» В. В. 
Троцько: він задоволений
якістю обмолоту і умовами 
праці. В кабіні встановлено 
кондиціонер. У випадку не
якісного обмолоту чи якоїсь 
несправності спрацьовує сиг
налізація.

Взагалі в господарстві ви
словлювали задоволення хо
дом нинішніх жнив. Це й 
зрозуміло. Урожайність яро
го ячменю досягла 46,7 цент
нера з іхкіара. озима пше
ниця видає на круг по 46—■ 
54 центнери.

Завершують обмолот пше
ниці хлібороби колгоспу 
«Більшовик» цього ж райо
ну.

— Умови склалися так, 
що приблизно 90 процентів 
площ збирали роздільно, — 
розповідає голова колгоспу 
М. Р. Крицький. — На жни

ва залучено 13 комбайнів 
у складі двох .збирально- 
транспортних загонів. Всі 
хлібороби працюють сумлін
но. Якщо брати до уваги 
виробіток на комбайн та 
жатку, то найвищих показ
ників досягай М. М. Шкра- 
ба. Р. Т. Гречаник, М. С. 
Радецький. Окремо слід ска
зати про організацію праці 
в нивицькій бригаді. Там 
нині господарюють оренда
рі...

Що ж собою являє оренд
ний колектив, який очолює 
В. І. Забайа? Село Нивиці 
було раніше центральною 
садибою колгоспу, до якого 
входило чотири села. Жи
телі цих сіл орендують в 
місцевому колгоспі 1300 
гектарів ріллі, тракторну 
бригаду, інше майно. Орен
дарі вирощують зернові 'на 
500 гектарах. У день наших 
відвідин комбайни працю
вали в урочищі «Кут». Во
лодимир Іванович схвально 
відгукнувся про п'ять ком
байнових екіпажів — В. В.

Коцупира, двох братів Фе- 
динишнних, М. І. Колісника. 
Р. В. Лавного. жаткарів 
І. В. Караневича та його 
брата Григорія Васильовича. 
Я. В. Царука. Я. М. Каза- 
нівського. Оплата праці ком
байнерів — карбованець 
за тонну намолоченого зерна.

— Наші люди не байду
жі до того, яка віддача зем
лі. вени завжди прагнуть 
чогось нового. — розмірко
вує В. І. Забава,—Чи зможе
мо вижити на наявних ре
сурсах, використавши ті. ще, 
на жаль, обмежені можли
вості. які дає оренда?

Звичайно, чіткої відпо
віді на ці запитання годі че
кати від орендарів, але най
важчі кроки вже зроблено. 
Орендарям перестали дикту
вати волю керівники госпо
дарств, їм дано самостійність. 
І це, напевно, найголовні
ше завоювання на даному 
етапі розвитку орендних від
носин.

3. РИП’ЯНСЬКА.
Власкор «Вільної України».

СЛОВО ДІЛОМ КРАСНЕ
За підсумками Всесоюз

ного соціалістичного зма
гання у першому півріччі 
1989 року Львівське вироб
ниче об'єднання «Пласт- 
масфурнітура» нагородже
не перехідним Червоним 
прапором Мінлегпрому 
СРСР і галузевої проф
спілки та першою грошо
вою премією.

Уже вчотмрнадцяте «Пласт- 
масфурнітура» отримує таку 
високу нагороду. Та завою
вати її цього разу було важ
че, ніж будь-коли. Без зупин
ки виробництва впроваджу
вали нове обладнання, про
гресивну технологію японсь
кої фірми «Марубені», освою
вали випуск замка-блискавки 
від першої до останньої опе
рації.

Задум освоїти випуск цих 
виробів виник тут давно, ще 
років 15—20 тому. Звертали
ся у галузеве міністерство, 
але нічого втішного там не 
почули. І лише перейшовши 
на самофінансування, здійс
нили свій намір.

’За рахунок фонду розвитку 
виробництва третину коштів 
вже виплатили японській фір
мі. Решту твердої валюти (по
ставляють продукцію в інші 
країни) нагромадять в касі 
протягом півроку.

— Звичайно, дуже важко 
втримати перехідний Черво
ний прапор, — розповідає за
ступник генерального дирек
тора об’єднання В. №.. Голь
да»:. — Адже треба працюва
ти так, шоб, реконструюючи 
цехи, не втрачати темпів. 1 

людей вчимо, як обслуговува. 
ти техніку. Оскільки з кадра
ми у Львові нелегко, то наро
щуємо обсяг виробництва без 
залучения додаткової робочої 
сили. А це немало — 65 чо
ловік. їх вивільнили на різ
них дільницях.

Як підбиралися кандидату
ри для роботи з новим устат
куванням? Враховувалося всі: 
почуття відповідальності, сум
лінність, майстерність, витрим
ка.

Імпортна лінія поки що ви
пробовується. Нова продук
ція у продаж ще не надхо
дить. Готується відповідна 
документація. Вироби появ
ляться на прилавках у верес
ні. їх реалізація дозволить 
об’єднанню отримувати щоро
ку мільйони карбованців при
бутку.

Замок-блискавка, як ві
домо, дефіцитний товар. І в 
області, і в республіці, і в 
країні у цілому. «Пластмас- 
фурнітура» береться насити
ти ним ринок. Об’єднання ос
нащується й іншим імпортним 
обладнанням, зокрема іта
лійським.

Колектив виробничого об’
єднання «Пластмасфурнітура» 
зобов'язався виконати два
надцяту п’ятирічку до 72-ї 
річниці Великого Жовтня. 
Своє слово він підтверджує 
конкретними ділами.

С. ХОМИК.
Студентка факультету жур
налістики Львівського держ
університету імені І. Фран
ка, 

ОГОЛОШЕНО ВСЕСОЮЗНИЙ КОНКУРС
НА КРАЩЕ ВИСВІТЛЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОЇ ТЕМИ В ГАЗЕТАХ, ЖУРНАЛАХ, 

У ПЕРЕДАЧАХ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІО ДО 45-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ
У зв'язку з підготовкою до 

45-річчя Перемоги радян
ського народу у Великій Віт
чизняній війні правління Спіл
ки журналістів СРСР, Голов
не політичне управління Ра
дянської Армії і Військово- 
Морського Флоту і Цен
тральний комітет ДТСААФ 
СРСР оголосили Всесоюзний 
конкурс на краще висвітлен
ня військово-патріотичної те
ми під девізом «Служу Ра
дянському Союзу!».

Основними критеріями, за 
якими оцінюється участь у 
конкурсі редакцій газет, жу
рналів, телебачення і радіо, 
є висвітлення і пропаганда:

— ленінського вчення про 
захист соціалістичної Віт
чизни, рішень XXVII з’їзду і 
XIX Всесоюзної конферен
ції КПРС, першого З'їзду 
народних депутатів СРСР з 
питань оборонного будівни
цтва і підготовки Збройних 
Сил з урахуванням їх ско
рочення і досягнення якіс
них параметрів, вимог Кон
ституції СРСР про постійну 
бойову готовність Радян
ських Збройних Сил, яка 
гарантує мирну творчу пра
цю народу;

— нового політичного ми
слення з проблем війни і 
миру, оборонної спрямова
ності радянської воєнної 
доктрини, дальшого якісно
го розвитку Збройних Сил 
СРСР відповідно до діючих 
принципів їх формування; 

— джерел перемоги ра
дянського народу і його 
Збройних Сил у Великій Віт
чизняній війні, немеркнучих 
бойових традицій і подви
гів захисників Батьківщини, 
інтернаціональної місії Ра
дянської Армії;

— передового досвіду пе
ребудови навчально - вихов
ного процесу в Армії і на 
Флоті, розвитку гласності і 
демократії у військових ко
лективах, впровадження ефе
ктивних форм і методів до
сягнення високих кінцевих 
результатів у підготовці 
військ і сил Флоту, усу
нення причин нестатутних 
взаємовідносин і згуртуван
ня багатонаціональних ко
лективів, розв’язання соціа
льно-побутових проблем;

— інтернаціонального ха
рактеру служби у Збройних 
Силах, її впливу на форму
вання високих ідейно-мо
ральних та бойових якостей, 
активної позиції в боротьбі 
за перебудову, конкретних 
прикладів справжньої друж
би і взаємодопомоги воїнів 
різних національностей у 
бойовій обстановці, при ви
конанні завдань в екстре
мальних умовах і при орга
нізації повсякденного бойо
вого навчання;

— шефських зв’язків ко
лективів заводів, фабрик, 
радгоспів, колгоспів, навча
льних закладів і організацій 
З військовими частинами і

кораблями, шефство воїн'в 
над школами і професійно- 
технічними училищами;

— діяльності місцевих пар
тійних, радянських, комсомо
льських організацій, орган:- 
зацій ДТСААФ, рад ветера
нів та об'єднань воїнів-ін- 
тернаціоналістів запасу для 
посилення військово-патріотич
ного виховання трудящих, 
особливо молоді, підготовки 
юнаків до служби у Зброй
них Силах, виховання їх у 
дусі вірності обов’язку по 
захисту соціалістичної Бать
ківщини, пропаганди вій
ськово-технічних знань, роз
витку військово-технічних в-и- 
дів спорту;

— трудової доблесті і ВИ
СОКОЇ громадської активнос
ті воїнів, звільнених у за
пас.

При підбитті підсумків кон
курсу враховуватиметься як 
ідейний зміст, так і публіцис
тичний рівень матеріалів.

У конкурсі можуть брати 
участь республіканські, кра
йові, обласні, міські, окруж
ні і флотські газети, редак
ції журналів, телебачення і 
радіо.

За краще висвітлення вій
ськово-патріотичної теми в 
газетах, журналах, у переда
чах телебачення і радіо 
встановлено 15 премій:

З перших премії по 500 
карбованців

5 других премій по 400 
карбованців

7 третіх премій по 250 кар
бованців.

Витрати на заохочення пе
реможців провадяться за 
рахунок коштів (5250 карбо
ванців), які виділяються і 
перераховуються в Спілку 
журналістів СРСР засновни
ками конкурсу на рівній па
йовій участі.

Редакції, удостоєні пре
мій, нагороджуються також 
грамотами правління Спілки 
журналістів СРСР, Головно
го політичного управління 
Радянської Армії і Військо
во-Морського Флоту і Цен
трального комітету ДТСААФ 
СРСР.

Всесоюзне жюрі прий
має на конкурс матеріали, 
опубліковані в пресі або пе
редані по телебаченню і ра
діо з січня 1989 р. по 30 
березня 1990 р., рекомендо
вані республіканськими, кра
йовими, обласними журна
лістськими організаціями. Пу
блікації мають бути оформ
лені в альбом. До них до
даються рішення правління 
республіканської Спілки, кра
йової, обласної журналіст
ської організації і коротка 
довідка про роботу редак
ції по висвітленню військо
во-патріотичної теми.

Матеріали направляються 
на адресу:

123826, Москва, ГСП-Д-317, 
Хорошевское шоссе, 38, ре
дакция газеты «Красная 
звезда» з позначкою — «На 
конкурс».

ДЕНЬ
РЕСПУБЛІКИ
«Севастопольская бухта» 

на воді
МИКОЛАЇВ. Рефрижератор 

«Севастопольская бухта» зій
шов з стапелів заведу імені 

‘61 комунара. Трудівники вер
фі присвятили спуск судна 
наступному 200-річч»о свого 
Міста.

Тоннажність плавучого мо
розильника близько десяти 
тисяч тонн. З урахуванням 
досвіду експлуатації транс
порті» типу «Бухта Русская» 
проектанти і корабели подов
жили його корпус. Зросла 
мгсткість трюмів.

Сервіс для «Жигулів»
ЖИТОМИР, Тут стеле до ла

ду станція фірмового обслу
говування автомобілів «Жи
гулі». її споруджено господар
ським способом лише за 
шість місяців. Виробничі при
міщення, магазин по прода
жу запасних частин збудовані 
із застосуванням легких ме
талевих конструкцій, виготов
лених на київських підприєм
ствах. Для спорудження ре
монтного комплексу його гос
подарі скористались довго
строковим банківським кре
дитом.

Розташована станція поруч 
з великими гаражними коо
перативами. Вона оснащена 
сучасним устаткуванням, яке 
дає змогу швидко й якісно 
проводити діагностику і ре
монт автомобілів. Тут буде 
розміщено також автоматич
ну мийку машин, пеоедбача- 
ється відкрити рихтувальну ді
лянку, платну стоянку для ма
шин особистого користування.

Очистили відходи — 
одержали прибуток

ЧЕРНІВЦІ. Оздоровити еко
логічну обстановку і одержа
ти додатковий поибуток тру
дівникам виробничого об’єд
нання «Черні вцілегмаш» дало 
змогу переведення його галь
ванічного виробництва на без
відхідну технологію. Спеціа
лісти підприємства у співдруж
ності з вченими ХІМІЧНОГО ф3* 
культету Одеського універси
тету’ розробили і впровадили 
тут потужні флотаційні уста
новки. З відпрацьованих від
ходів вони вловлюють і ути
лізують солі важких металів, 
які не тільки отруювали наа- 
колмшнє середовище, а й по
требували додаткових коштів 
для їх поховання.

Замість шахти- 
барокамера

УЖГОРОД. Перших пацієн
тів прийняв тут стаціонар рес
публіканського центру реабі
літації хіорих з патологією 
органів дихання. Цей науково- 
лікувальний заклад став сво- 
ерідним наземним аналогом ві
домої алергологічної лікарні 
в закарпатському селищі Со- 
лотвина. палати якого розта
шовані на 300-метро-вій глиби
ні' в одній з соляних шахт.

Штучний мікроклімат соля
них шахт створюється тут з 
допомогою спеціальних при
строїв у барокамерах. Ця 
ефективна методика, розроб
лена під кео'вництвом М. Д. 
Торохтіна, вже застосовується 
в 140 лікувальних закладах 
країни.

(РАТАУ).

Сьогодні в газеті

• КОЖНОМУ КОЛЕКТИ
ВУ _ КОНКРЕТНУ СПРАВУ. 
До звітів і виборів у пар
тійних організаціях.

» ЩЕ БАГАТО ФОРМА
ЛІЗМУ. Обговорюється про
грама профспілок.
• ТРИ СЕСТРИ. ЯКІ «НІ

КОМУ НЕ ПОТРІБНІ». В 
центрі уваги — проблеми 
соціальної захищеності
виробничників.
• ПРО ЛЮДЕЙ ХОРО

ШИХ. Добірка листів з ре
дакційної пошти.
• ПАМ’ЯТЬ НЕ ПРО

ЩАЄ. Канадець Соп Літт- 
ман у Львові.
• РІДНА ПРИРОДА.

Перша 
квитанція

На славу вдався льон у 
колгоспі імені Кузнецова 
Бродівського району: гус
тий, високий, з міцними 
стеблами. Тому й н-а всіх 
165 гектарах зібрали його 
льонокомбайнами тракто
ристи В. М. Бойцун, М. М. 
Тремко та С. П. Панчишин. 
Пізніше, також механізо
ваним способом, його пе
ревернули. А коли треста 
визріла, члени ланки М. І. 
Максимів — Г. М. Нестео, 
Г. М. Максимів, Г. Я. Нако
нечна, Г. М. Чура та інші 
— підняли її зі стелищ. На 
добротне волокно тресту 
переробили машиністи Б. Я. 
Яцків та Б. Б. Баран. І ось 
водій І, М. Шатковський до
ставив льоноволокно на 
склад Боодівського пункту 
«Заготзбутльону».

На фото: у «Заготзбут- 
пьоні» приймають волокно 
нового зоожаю ланкова 
М. І. Максимів, старший то
варознавець М. І. Кушпета, 
шофер І. М. Шатковський 
і колгоспниця Т. А. Макси
мів.

Фото Я. Тймуся.

З нагородою!
Указом Президії Верхов

ної Ради Української PC? 
від 14 серпня 1989 року 
за зна-чний вклад у збіль
шення виробництва високо
якісних товарів народного 
споживання та активну 
участь у громадському жит
ті нагороджена Почесною 
грамотою Президії Верхов
ної Ради Української РСР 
Гудзь Ольгу Миколаївну — 
старшого майстра Львівсо- 
кого виробничо-торгового 
взуттєвого об'єднання «Про
грес»: Грамотою Президії 
Верховної Ради Українсь
кої РСР Вахулу Володими
ра Михайловича — началь
ника цеху Львівського ви
робничо-торгового взуттєво
го об'єднання «Прогрес», 
Ені ГІарасковію Іванівну — 
робітницю Львівського” ви
робничо-торгового взуттєвого 
об'єднання «Прогрес».

Почесне звання
Указом Президії Верхов

ної Ради Української РСР 
від 14 серпня 1989 року 
за заслуги в розвитку лег
кої промисловості, значний 
вклад у підвищення ефек
тивності виробництва това
рів народного споживання 
та активну участь у громад
ському житті генеральном'/ 
директору Львівського ви
робничо-торгового взуттєво- 
вого об'єднання «Прогрес» 
тов. Павлічку Станіславу 
Степановичу присвоєно, по
чесне звання «Заслужений 
працівник промисловості 
Української РСР».



КОМУНІСТ І ЧАС

ЯКИМИ ШЛЯХАМИ йти?

Анкета «Вільної України»
1. ЩО ВИ ВВАЖАЄТЕ В ПРАКТИЦІ СВОЄЇ РО
БОТИ ПОЛІТИЧНИМИ МЕТОДАМИ КЕРІВНИЦТВА’

ПОЛІТИЧНІ МЕТОДИ 
керівництва — це ме

тоди, звернуті до людини, 
її свідомості, внутрішніх 
мотивів поведінки, вчинків. 
Це методи, які передбача
ють вміння проводити по
літику партії в життя че
рез комуністів засобами пе
реконання, з наголосом на 
демократичні принципи, з 
глибоким 1 постійним ураху
ванням громадської думки, 
інтересів соціальних і віко
вих груп, національних осо
бливостей населення. Саме 
вилив райкому партії на 
переконання і настрої лю
дей, підвищення їх актив
ності — ключ до вирішення 
економічних та соціальних 
проблем.

Виходячи з цих вимог, 
райком орієнтується на ко
лективність керівництва, на 
прийняття зрілих рі
шень після всебічного вив
чення та принципового об
говорення. Жодна постанова 
бюро чи пленуму не прий
мається без попередньої ра
ди з~ комуністами. Це допо
магає уникнути поспішних 
висновків, помилок у кадро
вій політиці, виявити нові 
підходи при розв’язанні на
зрілих проблем. До підготов
ку пленумів і засідань бю- 
pg залучаються члени і кан
дидати в члени райкому, 
громадськість району. Роз
ширюється гласність у ро
боті. партійного комітету. 
Так, до минулої районної 
партконференції у місцевій 
газеті «Зоря» надруковано 
список кандидатів у члени 
райкому партії, тези звіт
ної доповіді.

, 3 урахуванням думок ко
муністів і безпартійних роз
роблено перспективний план 
дальності райкому партії, 
ознайомлено з ним трудя
щих. З метою вивчення гро
мадської думки і вирішен-

ня проблем проводяться ан
кетування населення, зуст
річі членів бюро з ветера
нами війни 1 праці, комсо
мольським активом, матеря
ми. сини яких служать в ар
мії, воїнами-інтернаціона- 
лістами. журналістами. Ре
комендуємо активу, спеціа
лістам перегляд телепро
грам. Зокрема. 25 березня 
цього року більшість акти
ву району дивилася пере
дачу «Сільська година», де 
за круглим столом йшла 
конкретна розмова про вті
лення в життя рішень берез
невого (1989 р.) Пленуму ЦК 
КПРС з участю першого сек
ретаря обкому партії Я. П. 
Погребняка, вчених, спеціа
лістів. Рекомендуємо спеціа
лістам виїздити за межі об
ласті, республіки з метою 
вивчення передового досві
ду. Так, наші керівники по
бували в Прибалтиці, Біло
русії, в Житомирській. Іва
но-Франківській, Волинсь
кій і Ровенській областях. 
Запозичений досвід вико
ристовуємо в своїй роботі

На пленумах, засіданнях 
бюро райкому, особливо піс
ля минулої звітно-виборної 
партконференції, все часті
ше заслуховуються питання, 
пов'язані з організаторсь
кою та ідеологічною роботою 
первинних парторганізацій, 
вирішенням соціальних зав
дань. Так. у лютому цього 
року черговий пленум обго
ворив питання реалізації 
первинними організаціями 
району настансв XIX Всесо
юзної конференції КПРС 
щодо перебудови ідейно-ви
ховної роботи. Широке за
лучення ідеологічного акти

ву, створення під час робо
ти пленуму обстановки, яка 
сприяла б плюралізму ду
мок, конструктивності про
позицій, дали можливість 
прийняти обгрунтовані, пред 
метні рішення. На даний 
пленум був запрошений і 
виступив на ньому голова 
товариства імені О. Маковея 
комуніст І. Ю. Дацко.

До аналізу виконання еко

номічних програм підходи
мо перш за все з точки зо
ру партійно-політичного за
безпечення. Такий підхід дає 
можливість райкому партії, 
первинним парторганізацілм 
поставити у центр діяль
ності людину, її інтереси, 
потреби.

У зв'язку з проведенням 
реорганізації партапарату, 
необхідністю оволодіння йо
го працівниками політични
ми методами керівництва, 
підвищення їх відповідаль
ності за конкретні результа
ти перебудови у парторгані- 
заціях зони обслуговування 
виникла потреба проаналізу
вати їх роботу на засіданні 
бюро райкому. Відверта роз
мова з участю звільнених 
секретарів первинних парт
організацій дала можли
вість критично і прин
ципово оцінити вклад кожно
го працівника апарату у фор
мування нових підходів у 
роботі.

У роботі з кадрами бюро 
райкому все частіше радить
ся з людьми. Стає прави
лом висувати працівників 
на відповідальні посади де
мократичним шляхом. У хо
ді минулої звітно-виборної 
кампанії з двох і більше 
кандидатур обрано 81 секре
таря парторганізації і 56 
партгрупоргів. Громадськість 
району ознайомлена з ре

зервом кадрів на посади сек
ретарів і завідуючих відді
лами райкому. Були випад
ки, коли кандидатури, які 
рекомендувало бюро, кому
ністи не підтримували. Саме 
так сталося під час звігно- 
виберних партзборів у кол
госпах імені Б. Хмелі ниць- 
кого, Імені ЗО-річчя Жовт
ня. «Правда». Це свідчення 
того, що ми ще недостатньо 
знаємо стан справ на міс
цях. думку комуністів, не 
помічаємо лідера в колек
тиві. Інший недолік нашої 
рсботи вбачаємо в тому, що 
не навчили ми керівників, 
спеціалістів конкретно мис
лити. Окремі з них не го
тові сьогодні до діалогу з 
людьми з перебудовчих про
блем.

Особливу увагу звертає
мо на підвищення боєздат
ності партійних організацій, 
пошук нових методів робо
ти, які б відповідали внмо-

гам сьогодення. Тут вели
ке значення надається пар
тійним зборам. У багатьох 
випадках вони стали прохо
дити значно гостріше, дис- 
кусійніше, видно позицію ко
муністів. Трибуна партзбо
рів використовується для 
широкого розвитку критики 
1 самокритики. Це наочно 
проявилося у ході минулих 
звітно-виборних збер'.в, на 
які запрошувалися й безпар
тійні і де було висунєно кан
дидатури до складу вищих 
партійних органів.

Робота з людьми стала 
головною складовою пар
тійної діяльності. Так. парт- 
організація колгоспу імені 
Ватутіна взяла під свій конт- 
ро.іь прийом громадян з осо
бистих питань, прагне кра
ще вивчити громадську дум
ку. Посилилась практична 
спрямованість занять у сис- 
ті мі політосвіти в парторга- 
нізаніях Івано Франківсько- 
гз меблевого комбінату, за
воду «Явір», хлібозаводу, 
колгоспів «Україна», імені 
К. Маркса. Здійснюючи еко
номічний всеобуч, форму
ючи нове мислення, партійні 
1 профспілкові організації 
спільно з керівниками під
приємств і господарств зо
середжують увагу слухачів 
на проблемах, пов'язаних з 
роботою трудових колекти
вів в умовах повного госп
розрахунку, самофінансу
вання і самоокупності, 
впровадження орендного, 
сімейного і бригадного під
рядів. У колгоспах імені 
Котляревського та «Про
грес» підвищують роль люд
ського фактора завдяки впро
вадженню нових радянських 
свят і обрядів, організації

змістовного відпочинку тру
дівників.

В уме вах демократизації і 
гласності бюро райкому пар
тії постійно інформує гро
мадськість про свою роботу. 
Цій меті служать публікації 
в газеті «Зоря», виступи чле
нів інформаційно-пропаган
дистських груп. Секретарі, 
працівники райкому регуляр
но звітують на кущових збо
рах комуністів. Налагодже
но прийом громадян у тру
дових колективах, що до
помагає оперативніше вирі
шувати назрілі питання. Це 
дало можливість значно 
зменшити кількість листів 
і заяв, що надходять від 
трудящих. ■ Так. торік у рай
ком партії надійшло 171 
листи і заяви на 43 мен 
ше. ніж у 1987 році. Всі 
вени як слід цриуїнілізі ьа- 
ні. заявникам дано вичерпні 
відповіді.

Та недоліків ще чимало. 
На засіданні бюро обкому 
партії в квітні цього року 
проаналізовано роботу нашо
го райкому по організацій
но-політичному забе зпече н- 
ню виконання Продовольчої 
програми. Вказувалося, зо
крема. що райком ще повіль
но переборює к<маиднші 
стиль роботи.

Ми усвідомлюємо, що ово
лодіння політичними метода
ми — це проблема номер 
один для працівників пар
тійного апарату. Ми проа
налізували практику своєї 
діяльності, визначили шляхи 
дальших дій. Пошук нових 
підходів, демократизація 
життя, розширення гласнос
ті. утвердження політичних 
методів керівництва — тіль
ки ці шляхи можуть підви
щити авторитет райкому, 
його членів, працівників апа
рату.

В. СТОРОЖЕНКО.
Перший секретар Яворівсь- 
кого ■ райкому партії.

ДЕ РВЕТЬСЯ ЛАНЦЮГ
СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГОСПОДАРСТВАХ ОБЛАСТІ З ПИТАНЬ 

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ І СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

ОРЕНДА НА СЕЛІ

’З метою «печення умов по 
Вв^йгВ-аДЛ-еаЮО прогресивних 

v організації пращ, а та
кож перешкод, які стоять на 
їх шляху, науковці Львівсько
го Відділення Інституту еконо
міки АП УРСР разом із спе
ціалістами агропромислових 
фз еуізань Дрогобицького, К*4 
м'янеько - Бузького, Городо- 
цокУго. Скол.в-.ького, Сокаль- 
сикото- і Пвремишлян-ського ра- 
йінсв провели анкетування се
рба керівників господарств, се
кретарів партійних організа
ції!. працівник.в економіки >і 
служби, спеціалістів, керівни
ків первинних підрозділів та 
окремих працівників бригад і 
ферм. Зібраний матеріал опра
цьований за допомогою елек
тронної техніки.

Дослідження свідчать: ще 
досить сильні гальмівні та 
інерційні елементи, що проти
діють иозому, прирікають гос
подарства на застій. Міцними 
є’позиції бюрократичної о апа
рату. який тримається за ста
рі методи планування, поста
чання, регулювання заготівель, 
фінансових ’ відносин, норму
вання оплати праці. Не ви
житі формалізм, показовість, 
парадність. Особливо не сто
сується впровадження внутрі
господарського розрахунку, 
колективною 1 орендного під
ряду,? Виробничий потенціал 
села використовується лише 
наполовину. ■

І’Якщо проаналізувати дер
жавну звітність, то майже всі 
вйутрігоспоДарСькі підрозді
ли застосовують прогресивні 
форми: 3 цих ■ половина пере
буває на колективному під я- 
д’, решта —-застосовує орен
дах форму. Однак обстежен
ня свідчать, що ш дані істот
ні) завищені. Вимогам колек
тивного підряду відповідає ли- 
іДе 10 процентів колективів, а 
орендним — ше менше.
На запитання, чи впровад

ження орендного підряду в 
теперішньому вигляді сприя
тиме ' закріпленню кадрів на 
срлі.’ Тільки 7,8 процента опи
таних дали позитивну відпд- 
Bjib.- І 7.3 процента вислови
лись негативно, а 16 процен
тів вважає, що частково. 55.6 
гфоцента респондентів визна
ла. шб не знають, яким буде 
вр.іїї’ оренди. Ще більша не
визначеність (62,8 процента) 
серед потенціальних мігрантів. 
Це говорить не стільки про 
незадовільну роз'яснювальну 
роботу серед селян, яка справ
ді потребує істотного пожвав
лення скільки про туманне, 
розпливчасте, куце, урізане 
трактування самої проблеми.

Невіра працівників в орен
да необізнаність з її суттю, 
невїдрегульован'сть механізму 
і відсутність умов для послі- 
дВ-внбї реалізації її принципів 
формують відповідне став
лення де неї. На запитання, 
ujc- може дати нова оріаніза- 
цніна форма, респонденти на 
перше місце поставили мож- 
ливтть збільшення заробітку, 
поліпшення умов праці, мож
ливість трудитися з п-овною 
віддачею, усунення зрівнялівки 
тощо. Третина працівників на
голосила на тому, що оренда 
не принесе їм ніяких вигод.

Люди добре розуміють, шо 
ЇМ намагаються нав'язати ка
муфляжний варіант оренди, 
коли під нею приховується зви
чайний підряд, тобто відноси 
ни трудового найму. замаск>- 
ван" елементами госпрозрахун
кового господарювання і ку
півлею - продажем продукції. 
Підрядний колектив тут стає 
власником не госпрозрахунко
вого доходу, а лише фонду

заробітної плати, який визна
чається за розцінками, і ча
стини зекономлених колітів.

На запитання, що заважає 
створенню орендних колекти
вів. сільські трудівники вка- 

.. зали на небажання керівників 
Z господарств віддавати їм зе.ч- 
: лю. техніку та інщі засоби в 
. оренду; а також побоювання 

втратити владу (21,8 процен
та), небажання відмовитись 
від старих методів роботи 

: (17,3 процента), неузгодже
ність оренди з існуючим 
механізмом господарювання 
(16,9 процента). Хіба можуть 
колгоспники почувати себе 
справжніми господарями, коли 
земля передається колективу 
на один рік, договір безпе
рервно поновлюється, коли 
трудівники весь час перебува
ють у повній залежності від 
керівництва, яке практично 
будь-коли може розірвати 
угоду, висунути нові вимоги.

підвищити ціни на техніку і 
добрива, перекачати всі дохо
ди в касу господарства?

У переважній більшості під
рядних і орендних колективів 
домшує відрядна форма опла
ти праці. Доплата в кінці ро
ку за кінцеві результати неве
лика. Безпосередні виробники 
до участі в розподілі госпроз
рахункового доходу практич
но не залучаються. Те, що те
пер іменується орендою, має 
лише паростки орендних від
носин з перевагою рис підряд
ності.

Для того, щоб нові органі
заційні форми стали діючими, 
в усій повноті розкривали при
ховані в них можливості в 
справі активного впливу на 
зростання виробництва і під
вищення його ефективності, 
треба всемірно зміцнювати 
первинні колективи, удоскона
лювати методи планування і 
особливо стимулювання праці, 
зміцнювати госпрозрахункові 
засади роботи підрозділів.

Деякі консервативно настро
єні керівники колгоспів і рад
госпів не лише самі не докла
дають зусиль до поширення 
нових організаційних форм 
праиі, а й часто глушать іні
ціативу знизу, сподіваючись, 
що їм вдасться зберегти без 
змін старі методи господарю
вання, які грунтуються на ад
мініструванні і командуванні 
(а в цих умовах їм легше евз- 
вільно керувати), за заподіяні 
господарству збитки не нести 
відповідальності, перетворити 
госпрозрахунок' у паперовий, 
пасивний, пристосований до їх 
стилю і методів роботи.

Часто зустрічається фор
мальний, спрощений підхід до 
формування трудових колек
тивів. Незважаючи на те, шо 
в рослинництві добре заре
комендували себе малі ко
лективи чисельністю до деся
ти чоловік, у багатьох кол
госпах і радгоспах в одній 
бригаді трудиться у 5—6 ра
зів більше працівників. Іноді 
на підряд переводять цілі 
тракторні бригади. При зна
йомстві з деякими новими 
бригадами в них не важко 
впізнати старі, які лише по
міняли вивіски, однак в їх ді
яльності практично нічого не 
змінилось.

Не усунута дпіб’язкова опі
ка над діяльністю первинних 
трудових колектиаів. обмежу
ється їх самостійність, пору
шуються зобов’язання з пи

тань оплати праці, виділен
ня техніки, добрив, кормів. 
Недостатній рівень підготов
ки мають керівники бригад і 
ферм, багато з них не вміють 
працювати з людьми. Бригада 
не може господарювати в су
ворій відповідності з прин
ципами госпрозрахунку, якщо 
не знаходиться на повному 
госпрозрахунку господарство, 
до складу якого вона вхо
дить.

Істотного поліпшення по
требує організація чіткої звіт
ності, контролю і особливо 
обліку, який не в усіх гос
подарствах ведеться відокрем
лено по підрозділах. Доціль
но об’єднати чек з накладною 
в один офіційний бухгалтер
ський документ.

Слабкою ланкою є невідре- 
гульованість відносин між під
розділами. недостатня надій
ність внутрігосподарських 
зв’язків. Через те, що суміж

ні бригади часто підводять 
своїх партнерів, останні тер
плять великі збитки.. Система 
санкцій, як правило, не діє, 
застосовується взаємне амні
стування.

Переважна більшість рес
пондентів вважає, що тепе
рішня форма оренди потребує 
істотного удосконалення. Час
тина опитаних виявила насто
роженість з приводу перехо
ду до орендних відносин че
рез надто часту зміну органі
заційних форм. Ще не встиг
ла завершитись робота по 
створенню підрядних колекти
вів, в основу діяльності яких 
покладено валовий доход, як 
стала розгортатись нова кам
панія. Практично усі респон
денти наголошували на від
сутності умов для прогресив
них форм організації прані і 
насамперед на нестачі висо
копродуктивних машин, зокре
ма малогабаритних, обладнан
ня, добрив, засобів захисіу 
рослин, будівельних матеріа
лів, технологічних ліній для 
переробки продукції.

Водночас висловлювалось 
незадоволення завищеними ці
нами на техніку і добрива, 
заниженням їх на сільськогос
подарську продукцію. Без ек
вівалентного обміну всі зусил
ля по впровадженню прогре
сивних форм організації пра
ці і виробництва будуть мар
ними.

Разом з тим не можна по
годитись із скептиками, які 
виробничі невдачі пов’язують 
з природою людини і твердять, 
що люди відвикли старанно 
трудитись, вже «з’їли» свій 
генний фонд підприємливості 
й ініціативи. Однак справа в 
Іншому — в недосконалих ви
робничих відносинах, які ми 
тепер докорінно змінюємо

Не глід випускати з уваги, 
що думка керівників і спеціа
лістів господарств не іден
тична підходу до оренди ря
дових працівників, які, як прі- 
вило, мають більш прогре
сивні погляди в цьому пи
танні. Перші є частиною ад
міністративного апарату, до 
складу якого, як відзначалось 
на З’їзді народних депутатів 
СРСР, входить і бригадир з 
далекого хутора, і п-арторг, і 
той, шо навіть невідомо яку 
функцію виконує, але який 
гримає с своїх руках весь 
иапод.

Згідно з думкою опитаних, 
найважливішими передумова

ми впровадження орендного 
підряду є: 1. докорінна зміна 
системи управління АПК. усу
нення громіздкого адміністра
тивно-бюрократичного апарату; 
2. прийняття Закону про зем
лю і оренду; 3. встановлення 
твердої орендної плати на 

Сіривалий час, яка повинна 
сплачуватись не правлінням 
колгоспів, які намагаються ви
користати її для покриття ре
зультатів своєї збиткової ро
боти, а місцевим Радам на
родних депутатів; 4. надійно 
гарантоване матеріально-тех
нічне забезпечення якісною ма
логабаритною «технікою. мін- 
добривами та іншими матеріа
лами; 5. зниження цін на тех
ніку та інші матеріальні ре
сурси; 6. підвищення закупі
вельних ній на сільськогоспо
дарську продукцію, що допо
може забезпечити прибуткову 
роботу всіх підприємств та їх 
окремих підрозділів і еквіва
лентний обмін; 7. вільний про
даж всієї або хоч надлишко
вої продукції по договірних 
пінах; В. юридична гарантія 
діяльності орендарів; 9. на
дання орендним підрозділам 
повної самостійності, особли
во в питанні вибору партнерів.

Трудівники хочуть також 
мати впевненість у тому, що 
взятий на оренду курс не є 
черговою кампанією. Деякі 
респонденти вказали на не
достатність агротехнічних і 
особливо економічних знань.

У тих господарствах, де ке
рівники почали з перебудови 
власних поглядів, мислення, 
з перегляду психології утри
манства, відмовились від ко
мандування, дріб'язкової опі
ки, диктату, там справи стали 
різко поліпшуватись. У цьому 
плані значну роботу здійснює 
правління колгоспу імені Шев
ченка Перемишлянського ра
йону, яке встановило дійовий 
контакт з нашим інститутом, 
розробляє цілісну госпрозра
хункову систему господарю
вання. На першому етапі впо
рядковуються прості товарні 
відносини, пов'язані з реаліза
цією підрозділами один од
ному продукції. Важлива роль 
тут відводиться випуску влас
них грошей. ЯКІ істотно спро
щують і полегшують розра
хунки між бригадами. На дру
гому етапі цієї роботи будуть 
впорядковані госпрозрахункові 
відносини, пов’язані із ство
ренням і розподілом госпроз
рахункового доходу. (В дуж
ках зазначу: справжнім «твор
цем» грошей є не правові ор
гани, а обіг, метаморфоза то
вару. Спроба звести багатома
нітність форм грошей до зна
ків, шо випускаються з єди
ного центру, веде до теорії 
єдиного котла, шо породжує 
утриманські настрої. В умовах 
перебудови працівникам села 
слід не надіятись на виділен
ня коштів з центру, а самим 
«побити» — шляхом збіль
шення випуску продукції).

Прагнення трудівників — по
збутися силових, адміністпа- 
тивних методів управління, 
скинути з себе пута, розпря
мити плечі, відчути себе справ
жніми господарями на землі і 
феомах. Тільки так можна до
битися дальшого збільшення 
виробництва сільськогосподар
ської продукції, поліпшення 
постачання нею населення.

М. ШВАЙКА.
Старший науковий співро
бітник Львівського відділен
ня Інституту економіки АН 
УРСР, кандидат економічних 
наук, доцент.

Мало не щодня гуркотить у горах грім, не дає спочинку 
надокучливий для хлібороба дощ. І справді, цьогоріч кормодо- 
•бувникам не позаздриш. Проте місцеві трударі не пасують 
перед негодою. Наприклад, у колгоспі імені Б. Хмельницького 
Сколівського району для громадського тваринництва вже над
бано б льш як 5С0 тонн запашного сіна, 1000 — силосу, 2 ти
сячі тонн сінажу. «Зелені жнива» в розпалі.

На фото: ударник кормозаготівлі водій В. М. Лесишин.

Фото В. Сиротяка.
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«Свавілля в наказі»
Під таким заголовком у 

«Вільній Україні» 20 червня 
надруковано кореспонденцію 
в якій ішлося про те, що ге
неральний директор виробни
чого об'єднання «Львівхімсіль. 
гоепмэш» Р. М. Завербний. 
порушивши вимоги відповід
них статей Кодексу законів 
про працю УРСР, Закону СРСР 
про державне підприємство, 
видав наказ про звільнення 
з роботи члена ради трудово
го колективу, начальника Діль
ниці заводу «Добромильсіль- 
маш» М. М. Моленди та на
чальника планово-виробничого 
бюро Й. В. Лося.

У виступі газети вказувало
ся на низький рівень керів
ництва виробництвом, недолі
ки в організації трудового 
процесу, погане забезпечення 
філіалу комплектуючими.

Як повідомив другий секре
тар Радянського райкому пар
тії м. Львова В. С. Бород и, 
виступ газети обговорено на 
засіданні адміністрації та парт
кому «Львівхімсільгоспмгшу» 
Працівники райкому партії 
провели бесіди з партійними 
і гпсподарсь"ими керівниками 
об'єднання. Факти в основно
му мали місце.

Протягом 1988 року голов
не підприємство об'єднання 
неритмічно забезпечувало
«Добромильсільмаш» комплех. 
туючими, допущено перевитра
ту заробітної платні, не вжи
валися заходи для поліпшен
ня соціа-ьно-побутових умов 
трудівників.

Начальник дільниці М. М. 
Моленда та директор «Добро- 
мильсільмашу» Б. Я. Натяга 
звільнилися з посад за влас. 
ним бажанням.

Прокуратура Радянського ра
йону опротестувала наказ 
Р. М. Завербного, оскільки 
адміністрацією було допуще
но порушення трудового за
конодавства — до видання на
казу від Й. В. Лося не вима
галося письмове пояснення, 
s наказі не зафіксоване од
норазове грубе порушення 
ним трудових обов'язків.

У відповіді, що надійшла з 
виробничого об'єднання «Львів- 
хімсіл.ьгоспмзш» на протест 
прокурора району, вказано, 
що вирішення питання про те, 
правильно чи неправильно 
звільнено Й. В. Лося з робо
ти, в компетенції Міністерст
ва автомобільного і сільсько
господарського машинобуду
вання СРСР, оскільки посада 
начальн -на плачово-виробни
чого бюро входить у так 
званий перепік № 1. Виходя
чи з цього, райком партії 
вказав комуністам-керівникам 
об'єднання «Льчівхімсільгосп- 
маш» на необхідність перегля
нути цю справу.

Питання про поновлення 
Й. В. Лося на госгді та при
тягнення до партійної відпо
відальності комуністів-керів- 
нчкіз, з вини яких допущено 
незаконне звільнення праців
ника. буде розглянуте на за
сіданні партійного комітету.

Нашу історію 
писати нам

50-річчя Возз’єднання і районна преса
Минає час, а з уяви ніяк 

не йдуть кадри телефільму 
«Свідок». Калейдоскоп спога
дів: факти, новини без прист
расних оцінок закарбувались у 
пам’яті і зринають з неї зно.в 
і знов. І не можна не повер
татись до них, не можна не 
роздумувати. Чому ж давно 
осмислені факти і події вик
ликають таку інтенсивну на
пругу думки, розбурхують 
емоції? Здалося, що це спраг- 
лість до правди і відкритості, 
до нового осмислення і пере
осмислення історії.

Розмовляю з істориками, 
звіряю свої враження, думки 
про побачене і почуте. Пере
кидаємо місток у вересень 
1939-го, у тей вересень, шо 
набув означень золотий, омрі
яний. Молодший товариш 
рвучко загрібає вправо: в уяві 
постають ребристі кола на чи
стих плесах устояних публіци
стичних означень вересня 
1939-го. Старше кпило — 
стриманіше, подеколи дума
ється, що аж занадто. Гадаєш, 
чи не консерватори? Чи не 
прип’яли човна на глибоко 
замулених важенних якорях?

Звідки така роздвоєність, а 
подеколи й полярність думок? 
Не парадокс це? Важко від
повісти однозначно. І в ньо
му, мабуть, та внутрішня пру
жність історичних процесів і 
їхня напруженість v будь який 
час. Не забуваймо про не й 
сьогодні, коли йде підготовка 
до 50-річчя Возз'єднайся. Па
м’ятаймо, шоб не сптстити 
тих давно минулих под й, щоб 
не заформалізувати дату, щоб 
не відбутись фанфарним ма >- 
щем, плакатністю, які завжди 
були нам бальзамом для ду
ші, хоч і не залишали трив
кого сліду в пам'яті. Хотілося 
б, шоб ия дата, як і 70- іччч 
КПЗУ, була сеонем кожного 
сприйнята і серцем кожного 
пережита.

Читаю районні газети. Чи 
не забули наші глашатаї про 
пі дати? Ні, не забули. Ще 
задовго до прийняття поста
нови ПК Компартії України 
«Про 50-річчя возз'єднання 
Західної України з Українсь
кою РС.Р у складі СРСР», у 
якій накреслено широкий ком
плекс заходів, що мають здій
снити партійні і радянські 
органи, міністерства,, наукові 
установи, вони почали висвіт
лювати цю тему.

Читаю підшивки районних 
газет... Чи все ми робимо для 
того, і як робимо, аби возве
личити людей і день, який зо
ни наближали,» в усій повно
ті і багатогранності? Адже з 
висоти сучасності, якій пере
дує півстоліття, масштабніше,- 
рельєфніше, глибше і всебічні- 
ше можемо оцінити акт Воз
з’єднання і його політично- 
соціальні наслідки.

Було б політичною сліпо
тою не розгледіти тих пози
тивних зрушень, які відбулись 
у передвоєнні роки в суспіль
но - політичній та економічній 
сферах на західноукраїнських 
землях, обійти мовчанням ви
няткову економічну допомогу 
в повоєнні роки для розвитку 
промисловості, культури краю, 
який належав колись до так 
званих околиць країни. Сюди 
суцільним потоком йшло різ
номанітне обладнання й устат
кування, відряджались квалі
фіковані спеціалісти. Дух тру
дового суперництва набув 
небувалого піднесення, народ
жувались нові імена звитяж
ців праці. Часто практикува
лись обміни делегаціями ро
бітників, колгоспників, прово
дились літературно - мистець
кі фестивалі тощо. Міцна й 
плідна дружба поєднала наф
товиків Борислава й Баку, де
сятки трудових колективів під
приємств Львова і всієї кра
їни. Про яскраві факти щи
рої дружби і співробітництва 
постійно ведуть мову борис- 
лавська, жидачівська, пусто- 
митівська, яворівська та інші 
газети. Особливо активною в 
трудовому змаганні була мо
лодь. Багато хто з тодішніх 
молодих ще й сьогодні пра
цює, вони могли б засвідчити 
користь такої дружби. Та пе
ро журналістське не часто 
торкається цього пласту жит
тя, ще недостатньо розробле
ного, але вельми цікавого.

Було б несправедливим оми
нути борців за долю народну, 
за покривджених соціально та 
національно. І газети пильно 
вдивляються у їх долі, нама
гаючись якомога повніше вис
вітлити діяльність трудящих 
Західної України під керівни
цтвом КПЗУ, яка хоча й була 
необгрунтовано розпушена, 
але встигла роздмухати полу
м'я революційно - визвольної 
боротьби.

Широко, багатопланово веде 
цю тему дрогобицька міськ- 
районна газета «Радянське 
слово». Певен, шо не залиши
лись непрочитаними публікації 
журналіста ГІ. Мацана, v яких 
минуле висвітлюється через 
призму сучасності. І редакція 
доречно, вдало ввела рубри
ку, під якою тема Возз'єднан
ня подається в історичній рет- 
роспективі і через долі людсь
кі («До 50-річчя Возз’єднан
ня: люди і час»). Активну 
участь у розробці цієї про
блематики бере член КПРС з 
1926 року, колишній секретар 
окружних комітетів КПЗУ 
І. Ф. Сивохіп. Газета вмістила 
грунтовні розповіді про нього, 
про організатора і керівника 
комуністичного руху ня Дро- 
гобиччині В. Ф. Койка, про 

колишнього секретаря Дрого
бицького окружкому КПЗУ, 
першого секретаря радянсько
го консульства у Львові, лю- .. 
дину трагічної долі М. М. 
Стронського та інших.

Ведуть у «Радянському сло
ві» возз’еднавчий серіал, який 
читається з непідробною ціка- ’ 
вістю, викладачі кафедри іс
торії КПРС Дрогобицького 
педінституту, кандидати істо
ричних наук В. Батюк, М. 
Савчин, М. Сеньків.

Глибокозмістовні матеріали ‘ 
колишнього члена КПЗУ Т. 
Думкевича опублікували co--" 
кальська районна газета «Впе- " 
ред» та журналіста І. Пеняка 
— «Радянський шлях» (Жидз-“ 
чів).

Струни людських почуттів'^ 
тонко зачіпає перемишлянська ; 
газета «Перемога», причому v,~ 
найрізноманітніших аспектах^ 
і відтінках теми. Із захопден- . 
ням читаються тепла, хвилю-'” 
юча розповідь О. Лобарчук, 
про зустріч ветеранів 145-ї^ 
Черкасько - Київської гармат-^ 
но - артилерійської бригади ■ 
та спогади письменника ле
нінградця А. Сосніна. Тут, у 
Перемишлянах, де єдинокровні- 
брати аі Сходу забезпечу-1' 
вали умови для перших демо-' 
критичних виборів народних;, 
депутатів, їм ненав’язливо пп-_ 
дарували гостинну зустріч з 
бойовими побратимами, а ще1 
чудовий сю псиз «— спогад об
паленої війною юності. З ува
гою читаются й публікації П. ‘ 
Кенвіцької о, М. Олакович про" 
історію рідного краю, розп-ові-р 
ді п:ю тих, кого сумна доля г 
чо-іна біда вигнали за океан у 
тршуках шматка хліба, про' 
міжнародне побратимство ук
раїнців иі.і час Великої Віт-' 
чазняної війни. І таких ціка
вих сторінок чимало в нашій 
і-торії. Воші варті найлильш- 
шпї уваги

П ю трудові звершення на 
чещь знаменної дати постій
но ведуть мову «Зоря» (Яво
рів), «Будівник комунізму* 
(Стрий), «Авангард» (Кам’ян
ка - Бузька), «ІІзапор Жовт
ня» (Буськ) та інші газети. 
Яворівці, наприклад, оголоси
ли творчий конкурс на крашу 
публікацію, активізувавши 
громадськість jr висвітленні 
цих важливих питань. Зокре
ма. пожвавила свою пропа
гандистську й пошукову ро
боту районна секція Радянсь
кого комітету ветеранів Вели
кої Вітчизняної війни.

Тему дружби народів як у 
плані історичному, так і на 
сучасному матеріалі послідов- 
но висвітлює пустомитівська 
районна газета «Ленінський 
прапор».

Позначилась було на ча
стотності публікацій на тему 
Возз’єднання робота З’їзду 
народних депутатів СРСР. У 
більшості газет рубрика до 
цієї дати просто зникла. І це 
можна зрозуміти, як і перед
бачити новий сплеск газетної 
активності. Причому на ново
му рівні, не лише у плані ві
дображення самого акту Воз
з’єднання, показу подій тих 
днів, хоча й це важливо, а й 
в плані історіографічному, роз
криття доль людей, які заслу
говують на пильну увагу жур- * 
налістів, письменників, істори
ків.

Возз’єднання — явище бага
топланове в усіх аспектах. А 
щодо доль людських, то. мо
жливо, й невичерпне. Адже й 
досі не написано, та вже й не 
напишеш історії Народних ь 
Зборів Західної України у 
спогадах їх учасників. А до 
цього примазуються ті, хто й 
не переступав порога Львів
ського оперного театру, де 
вони відбувались. Та поряд з 
ним дізнаємось, можна сказа
ти. й про трагічні долі справ
жніх учасників, які нині жи- 
•вуть серед нас, але про них 
просто забули.

З болем у серці розповів у 
дрогобицькій газеті І. Ф. Си
вохіп про те, що окремі авто- ' 
ри припускаються перекручень ' 
і суб’єктивних оцінок, які ча. 
сто базуються на старому ба
гажі історії. Пам’ятаймо і 
про це. Будьмо чесними, без
пристрасними і правдивими лі
тописцями історії, своєї істо
рії. Історія не любить фаль
ші, недомовок, викривлень. 
Правда історії — наймудрі- 
ший учитель. Вона дає чіт
кий дороговказ, допомагає 
уникнути нових помилок і 
прикростей. Твердо тримаймо 
перо і всі кольори райдуги 
минувшини і сьогодення.

Вивчаю газети і думаю, шо 
основні публікації на тему 
Возз’єднання ше попе-еду. Бо 
нам ще багато належить вив
чати і осмислювати з тогочас
них суспільно - політичних 
подій через проекцію сучас
ності і майбутнього. А тут — 
питання глибшого осмислення 
ролі КПЗУ в житті трудящо
го люду краю, увічнення па
м’яті борців за встановлення 
Радянської влади у західних 
областях України, реабіліта
ція репресованих у ЗО—40-х і 
на початку 50-х років вик
риття ідеології і практики 
буржуазного націоналізму, 
який ше живучий, пропаганда 
і формування нашої духовьо- 
сті, нових міжнаціональних 
відносин та багато інших не
відкладних питань.

Б. МА1ІІТАЛЯРЧУК. 
Доцент Львівського держ
університету імені І. Фран
ка, кандидат історичних на
ук.



ПІД КОНТРОЛЬ РОБІТНИЧИЙ

Підсобка для своїх
Коли в ушковицькому ма

газині «Продукти» заходить 
мова про обмежений вибір то
варів, продавець Л. П. Тур- 
ківська не проти того, щоб 
побідкатися, мовляв, мало 
дбають про трудівників села, 
машини з дефіцитом обмина
ють їх десятою дорогою. І для 
переконливості покаже на віт
рину:

— Полюбуйтеся! Хіба по
купці не ремствуватимуть, як
що придбати тут, вважай, ні
чого?

Однак це далеко не так. 
Варто заглянути під ляду, у 
підсобні закапелки магазину, 
і стане зрозумілим, що тут 
лише грають роль бідної рід
ні Перемишлянської райспо- 
живспілки. Подалі від людсь
кого ока зберігалося, воче
видь, для «своїх» 20 банок 
згущеного молока, 17 кілогра
мів цукерок «Асорті в цукрі», 
банки сайри, пачки індійсько
го чаю, карамель «Ялта», «Бар
барис», «Слива». цигарки, 
драже, горілка. Вартість на 
виставлених у продаж товарів
— 1928 карбованців 20 копі
йок.

— Магазин великий, було 
багато людей, і я не встигла 
все виставити на продаж, —■ 
пояснює Л. П. Турківська. — 
Хочете — вірте, хочете
— иіі

У магазині № 11, що у се ті 
Великих Глібовнчах, теж зроб
лено чималі запаси на чор
ний день. Зокрема, приховали 
21 пляшку горілки. А де спирт
не, там і закуска. Тож не див
но, що сховали під прилавок 
і плавлені сирки, і цигарки.

А ось сало, борщову припра
ву виставили так, щоб вони 
кожному впадали в очі. А 
чого дивуватись: строк їх ре
алізації давно минув!

У ці темні справи могла б 
внести таку-сяку ясність про
давець Л. Т. Данилюк. Могла 
б, але... відмовилася завізува
ти неподобство. Ніби від цьо
го його стало менше! Як мож

на такій довіряти прилавок-'
Цілий букет порушень ви

явлено в універмазі, окремі 
працівники якого теж вважа
ють, що місце дефіциту — під 
різним хламом, що зберігаєть
ся у потаємних місцях, Під
собка тут використовується 
певною мірою як виставка- 
продаж товарів для вузького 
кола осіб, яким могли на день 
перевірки запропонувати, при
міром, туфлі, в тому числі й 
імпортні, будь-якого розміру, 
на будь-який смак.

Важко, иобувавши у крам
ниці «Продукти» (село Мере- 
щів), вияснити, що є на віт
рині, а що у магазині. Перед 
банками майонезу, шпротного 
паштету, деякими іншими про
дуктами нема ярликів, на яких 
фіксується ціна. А там, де 
ярлики красуються на прилав
ку, нема товарів, які вони ре
кламують. Мабуть, тому, шо 
продавець О. Т. Новицька 
вважає: головне, було б що 
продавати, решта — дрібниці.

Думається, плутанина з яр
ликами аж ніяк не випадкова. 
При контрольній закупці об
рахунок сягнув цілого карбо
ванця.

А в підсобні чекали на сво
їх клієнтів горілка, карамель, 
зубна паста, цигарки, інші про
дукти вартістю 114 карбо
ванців 40 копійок.

Обрахунки аж ніяк не виня
ток з правил, яких дотриму
ються деякі торговельні пра
цівники Пёремишлянщини. 
Можна, наприклад, замилувз- 
тися продавцями магазину 
«Кулінарія» № 2. що на ву
лиці Леніна у райцентрі.

Біля продавця К. М. Яи- 
чищиної покупці не затриму
ються. Раз-два, клац-клан на 
рахівниці і... наступний. Та от 
неув’язка, платити доводиться 
більше, ніж коштують продук
ти. На ней раз з гаманця ні 
за що ні про що поцупили, 
не моргнувши оком, 33 копій
ки.

У «Вареничній», що по ву

лиці Гагаріна, буфетниці А. Г. 
Шира, І. І. Будзинська та 
шеф-кухар В. С. Борщ реалі
зовували страви у полегше
ному варіанті. З миру по 
нитці?..

У перемишлянській «Кулі
нарії» Ns 1 продукцію під 
прилавок не ховають. Однак 
на цей раз таку незаконну 
операцію, мабуть, варто було 
б здійснити. Кабачки, огірки 
зморщені, пожовклі. Хто їх 
купить? Один вихід — списа
ти овочі і відправити їх на 
корм худобі.

Та біда в тому, що тут не 
звикли списувати овочі з вра
хуванням природних втрат 
Дотримуються вимоги: все, 
що завезли у магазин, повин
но бути продане.

Гнилі помідори намагалися 
впихнути покупцям і у про
довольчому магазині № 1, що 
по вулиці Леніна.

Обличчям громадського
харчування райцентру має 
бути, вочевидь, ресторан. 
У ГІеремишлянах це облич
чя виявилося зранку за- 
мурзаним. Посуд складений 
гіркою, немитий. У каструля*, 
розставлених на підлозі, вчо
рашній гуляш, у холодильни
ку зіпсований сир, сумнівної 
якості салат, що залишився 
невикористаним. Столові ножі 
не почищені.

— З дому ножі принесли, 
— пояснила шеф-кухар Н. И. 
Домінчук. — У ресторані та
ких приборів немає.

Чимало серйозних порушень 
правил торгівлі виявлено у 
закладах Перемишлянської 
райспоживспілки. Є над чим 
задуматисй її керівникам, гро
мадськості райцентру.

М. НОГА — завідуючий жит
лово-побутовим відділом 
облпрофради; І. ТММЕЦЬ. 
П. ШЕМЕНДЮК — керівники 
груп інспекції робітничого 
контролю облпрофради; 1. 
ВОРОБЕЛЬ — завідуючий 
відділом редакції газети 
«Вільна Україна».

Повинен стати масовим
Недавно опубліковано По

ложення про робітничий конт
роль. Широкі права нині на
дано контролерам: активно 
впливати на винуватців, а та
кож на тих керівників, які не 
вживають заходів для лікві
дації і профілактики правопо
рушень, ігнорують пропозиції 
перевіряючих, а то й протиді
ють їм. Добре, що ми зараз 
захищені законом, адже ба
гатьом робітничий контроль 
був не до душі, бо посягнув 
на право розпоряджатися де
фіцитом за власним бажач- 
ням, перекрив канали отриман
ня «лівих» доходів. Зрозумі
ло, що в робітничі контролери 
слід вибирати людей автори
тетних, принципових, тих, хто 
не піде проти власної совісті.

Не так давно в нас відбу
лося засідання комісії робіт
ничого контролю. На засідан
ні виступила завідуюча орг
відділом Залізничного продтор- 
гу О. М. Гладиш. Вона про
інформувала контролерів про 
результати перевірок магази
нів продторгу.

Щоб читач міг уявити собі 
картину нашої роботи, про
аналізуємо один з рейдів ро
бітничих контролерів цеху 
Ns 13. Комісія в складі В. й. 
Пастернака. О. Ю. Чикало, 
Н. Є. Романко під час перевір
ки магазину As 217, що на ву
лиці Ярослава Мудрого, вия
вила приховані 48 пляшок 
шампанського, п’ять банок

зеленого горошку, 760 пляшок 
мінеральної води, ПО кілогра
мів цукерок «Арія», 8 кіло
грамів «Золотої ниви», 35 кі
лограмів «Кара-Куму» і т. д.

На місце був викликаний 
представник міліції, тому що 
шампанське в присутності ро
бітничих контролерів заван
тажували в автомашину ДА1. 
Робив не вантажник Я. Лучен- 
ко. Контролери склали акт і 
відправили його директору 
Залізничного продторгу для 
прийняття необхідних заходів. 
1 ось на засіданні О. М. Гла
диш дала робітничим контро
лерам вичерпну відповідь за 
результатами перевірки про 
покарання винних.

Продторг Залізничного ра
йону м. Львова повідомив, що 
результати перевірки магазину 
Ns 217 розглянуто в колекти
ві цього підприємства, а та
кож на виробничих зборіх 
торгу. Наказом по торгу ма
теріали на старших продан- 
ців Л. І. Зеленчук та Є. А. 
Зятковську і касира Г. А. 
Климків передано на розгляд 
товариського суду. За прихо
вування товарів на зміні во
ни повністю позбавлені пре
міальної доплати за місяць. На 
виконуючу обов’язки завідую
чої магазином № 217 Л. І. 
Шульгу зроблено подання 
профкому торгу на звільнен
ня її за статтею 40 за систе
матичне невиконання обов’яз
ків.

Про рішення товариського 
суду і профкому нам повідом
лено додатково. Однак для 
нас головне не карати, а по
ліпшувати справи в торгівлі.

На мій погляд, у робітничих 
контролерів є ше одна проб
лема. Ми можемо перевірити 
лише те, що, як кажуть, ле
жить на поверхні — виявити 
обрахування, обважування, 
знайти прихований товар, од
нак кваліфіковану перевірку 
робить тільки представник ві
домства або держторгінспек- 
ції. Це свідчить про те, Щ) 
робітничих контролерів потріб
но вчити, вони повинні знати 
всю. так би мовити, «кухню* 
перевірок. Мабуть, треба, щоб 
органи управління торгівлі, 
побутового обслуговування, 
охорони здоров’я, транспорту 
налагодили регулярне навчан
ня робітничих контролерів. Б і- 
жано, щоб бодай раз на мі
сяць транслювалася телепере
дача, в якій б» розповідалося 
про роботу робітничих конт
ролерів, передовий досвід, да
валися короткі методичні ре
комендації. Робітничий конт
роль повинен стати справді 
масовим, надійно захищати ін
тереси трудівників, утверджу
вати соціальну справедливість

С. СТАРОДУБ.
Лаборант цеху Ns 1, голова 
групи робітничого контролю 
Львівського науково-вироб
ничого об'єднання «Елек
трон».

ЛЮДИНА ТА її СПРАВА

ХІРУРГ

ВРОДЖЕНИЙ, чи, може, ви
плекай и й дар гуманності, 

підкріплений заслугами хі
рурга, спричинився до справ
жнього і заслуженого автори
тету. Звичка розмовляти щи
ро, відверто, добірною мо
вою відразу викликає довір’я 
пацієнта.

— Ну, як справи?
— Наче все йде на лад.
— Видужаєте. Ми хворобу 

добре розпізнали, як слід 
прооперували.

Коли дивишся на його рухи, 
поведінку згори, через ПІД- 
стельний ліхтар операційної, 
що студенти-медики постій
но і залюбки роблять, чи спо
стерігаєш за ним у коридорі 
Львівської залізничної клініч
ної лікарні, що на вулиці Куй- 
бишева, то мимохіть згаду
ються слова видатного поль
ського лікаря-педагога Януша 
Корчака: ставте себе на міс
це людини.

І він завжди ставить себе 
на місце пацієнта, допомагаю
чи йому подолати депресію, 
повірити в одужання. Хірур
гічне втручання вважає ефек
тивним засобом лікування.

Розповідь наша про Михай
ла Дмитровича Под льчака, ві
домого хірурга, професора, 
доктора медичних наук, чудо
ву людину. Протягом довгих 
років він завідує кафедрою 
загальної хірургії лікувального 
факультету Львівського ме
дичного інституту. Авто-р по
над 270 опублікованих науко
вих праць, в тому числі й мо
нографії. Чотири десятки пуб
лікацій з гастроентерології, хі
рургічної гастроентерології, 
онкології побачили світ на 
сторінках зарубіжних видань. 
Монографія «Клінічна ензи
мологія» — перше такого ро
ду дослідження у нашій кра
їні. Вчений вперше запропо
нував прогресивну діагности

ку лікув-ання алкогольного ци
розу печінки. Сформулював 
і впровадив у практику най
більш інформативні консте
ляції ферментів сироватки 
крові для діагностики хвороб 
печінки, жовчних шляхів, гост
рого та хронічного панкреати
ту тощо. Вдосконалив методи
ку лікування багатьох інших 
важких захворювань.

Зрозуміло, все це резуль
тат великої практичної пошу* 
кової роботи. Михайло Дмит
рович зробив понад п'ять ти
сяч операцій. Він відомий як 
талановитий теоретик, не раз 
достойно представляв радян
ську науку на міжнародних І 
національних конгресах та

конференціях у Москві, Празі, 
Копенгагені, Сан-Ремо та ін
ших. Під його керівництвом 
підготовлено п’ятнадцять кач- 
дидатських і докторських ди
сертацій. Крім того, бере ак
тивну участь у громадському 
житті області.

Ці риси — наполегливість, 
працьовитість, чесність — пе
редались йому від батьків. 
Народився він у селі Корози- 
ці на Любочівщині (ПНР). Піс
ля закінчення початкової шко
ли обдарований учень був 
прийнятий до української гім
назії у Перемишлі. Відтак стає 
студентом Карлрвого універси
тету я Празі, де одержує дип
лом лікаря і там же захищає 
дисертацію на здобуття вче
ного ступеня доктора меди
цини.

У Львові почав працювати

асистентом, згодом зайняв 
посади доцента, професора.

І тепер насичене життя у 
Михайла Дмитровича. Кілька 
днів на тиждень — біля опе
раційного стола. Не шкодує 
мі часу, ні сил, щоб поверну
ти здоров’я людям, рішуче 
відмовляючись від будь-яких 
виявів вдячності. Решта часу 
— за письмовим столом зати
шного кабінету, обставленого 
стелажами і шафами, вщерть 
заповненими медичними книж
ками, обвішаного картинами • 
витворами рук народних уміль
ці».

Тут і застав його пізньою 
весною. Господар кабінету

працював над чорновим варі
антом нової книжки. Будучи 
блискуче обізнаний з теорією 
І практикою сучасної хіруогі», 
він вражає не лише ерудиці
єю, а й глибиною миспе чия, 
новизною інтерпретації тих 
чи інших явищ медицини.

За останній період, ділить
ся думками М. Д. Подільчак, 
медична практика, наука зро
били помітний крок вперед. 
Щорічно вітчизняні хірурги 
виконують тисячі операцій на 
серці, кровоносних судинах, 
включаючи заміну клапанів. 
Такий кардіологічний центр, 
до речі, працює й у Львові. 
Тут виконуються складні опе
рації при вроджених чи набу
тих вадах серця, захворюаам- 
нях кровоносних судин. Широ
ке застосування та розвиток 
дістали операції і протезу

вання кровоносних судим, ім
плантація електричних кардіо- 
стимулятсрів — ЄДИНИЙ ма- 
тод врятування життя хворих 
з повною поперечною блока
дою серця, ускладненою син
дромом Адамса—Стокса—Mop- 
гані. При операціях на печін
ці, легенях, підшлунковій зало
зі та при усуненні пухлин 
мозку використовується ла
зерний скальпель. Гелій-нео- 
новий лазер стимулює про
цеси регенерації тканини, то
му його успішно застосову
ють при лікуванні довгозажи- 
ваючи» ран і трофічних ви
разок.

Михайло Дмитоович захо
плено розпсв дзє про провід
ні напрями у хірургії, зокре
ма про мікрохірургію. Завдя
ки використанню мікрохірур
гічної техніки значно розши
рились можливості реконст
руктивної хірургії аріерій і 
ве-н малого діаметра, лімфа
тичних судин і нервів, появи
лась можливість реплантації 
пальців і кисті при їх травма
тичній ампутації, реплантації 
відірваної кінцівки або її сег
ментів.

Слухаючи цю людину, про
ймаєшся повагою і вдячністю 
до неї за її дсбре серце, ви
сокий інтелект, умілі руки. 
Сила хірурга, однак, не тіль
ки в руках, в техніці оперуван
ня (це само собою зрозуміло), 
айв глибині мислення, в 
умінні знаходити нові шляхи... 
Ці слова М. М. Амосова при
гадуються, коли думаєш про 
невтомні, золоті руки М. Д. 
Подільчака, бо хірургія для 
нього — справжня творчість.

Учора виповнилося 70 років 
з дня народження М. Д. По
дільчака. Він повен творчих 
задумів. Бажаємо йому щас
тя, творчої наснаги.

І. ЛОЗИНСЬКИЙ.

СУД НЕЗАЛЕЖНИЙ 
! НЕУПЕРЕДЖЕНИЙ

Серед законів, прийнятні сесією Верховної Ради СРСР, < 
І Закон «Про статус суддів в СРСР». Чому! Адже цей доку
мент на пов'язаний прямо, наприклад, з економікою, соці
альною політикою. Проте він прийнятий одним з перших. 
Це можна пояснити. Побудова правової держави неможли
ва без суду як головного гаранта захисту законних прав і 
свсбод громадян. Невипадково тому обговорення законо
проекту на сесії було таким бурхливим. Багато запитань 
було поставлено не тільки керівникам комітету, де попе
редньо розглядався законопроект, а й Голові Верховного 
суду СРСР Євгену Олексійовичу Смоленцеву.

Законопроект став Законом. Прийняти хороший Закон ще 
півсправм, головне, як зін працюватиме. Кореспондент ІАРн 
звернувся з проханням до Голоеи Верховного суду СРСР 
прокоментувати деякі положення документа.

— Євгене Олексійовичу, в 
чому полягають найважливіші 
характеристики нового Закону?

— Він містить перелік ос
новних гарантій незалежнос
ті судів. Підкреслюється, що 
незалежність їх забезпечу
ється встановленим Законом 
порядком обрання і увільнен
ня від посади, недоторканістю 
суддів і народних засідателів, 
суворою юридичною процеду
рою здійснення правосуддя, 
таємницею наради при вине
сенні рішень і забороні вима
гати її розголошення, відпо
відальністю за неповагу до су
ду або втручання у вирішен
ня конкретних справ.

— У принципі ці положення 
були і раніше. 1 все ж довгі 
роки в нашій країні значення 
суду було дуже принижене.

— Так. До останнього "(асу 
бували часті випадки, коли 
перевага віддавалась матеріа
лам попереднього слідства. 
А функції суду зводились до 
того, щоб переписати у вирок 
обвинувальний висновок. Но
вий Закон головною метою 
ставить піднесення автори
тету суду до такого рівня, 
який йому по суті відведено 
Конституцією. Щоб вій був 
справді останньою інстанці
єю, яка давала б оцінку тому
— винна людина чи ні. 1 ні
хто інший — ні органи попе
реднього слідства, ні проку
рор, ні засоби масової інфор
мації — не мали б права на
звати людину злочинцем, поки 
немає вироку, який набрав би 
законної сили. Ми тепер пра
гнемо робити все, щоб суддя? 
ми ставали професіонали, які 
могли б глибоко розібратися 
в будь-якій справі і підняти
ся до самостійної оцінки ма
теріалів попереднього слідства.

— Вимоги до суддів у За
кону високі, а оплата? Адже 
в цьому відношенні наші суд
ді перебувають просто в жа
люгідному становищі.

— На жаль, поки що не 
так. І тому при обговоренні 
проекту цього Закону на се
сії Верховної Ради СРСР бу
ло запропоновано доповнити 
цей перелік ще й тим, що не
залежність суддів повинна га
рантуватися також «матері
альним і соціальним забезпе
ченням суддів, яке відповіда
ло б їх високому статусу». 
Отже, про статус матеріальний.

Не буде перебільшенням 
сказати, що у своєму цьому 
виразі він призвів буквально 
до катастрофічних результа
тів: до весняних виборів на
родних суддів ще далеко, а 
сьогодні вже чотири тисячі 
їх. тобто кожний четвертий 
подали заяви про те, що во
ни не будуть знову балотува
тися. До виборів таких заяв 
буде ще більше.

— / все-таки, яка зарплата 
суддів?

— Соромно сказати: народні 
судді на селі одержують 
170—180 карбованців, у містах
— до 200. Кому ж хочеться 
за цю мізерну плату брати на 
себе відповідальність за чи
їсь життя і долю? А взявши.

нести цей тягар з усім ста
ранням? Скажу більше: внас
лідок цього ж судовий кор
пус формувався за залишко
вим принципом. Ті, хто з 
будь-яких причин не були 
прийняті або не змогли пра
цювати в органах МВС, про
куратури, КДБ, йшли до нас. 
А до роботи в судах вони бу
ли не завжди підготовлені. 
Звідси — і помилки в рішен
нях, необгрунтовані вироки.

— Що зміниться в цьому 
відношенні?

— Прийнятим рішенням Ра
да Міністрів СРСР повинна 
вирішити не питання протя
гом найближчих півтора-двох 
місяців. Тим більше, шо ми 
внесли на розгляд уряду, на 
мій погляд, цікаві пропози
ції, які дають змогу розв'я
зати це питання, практично не 
залазячи в державну кишеню 
Йдеться про дуже незначіе 
підвищення ставок державно
го пита та інших зборів, по
в'язаних з юридичним обслу
говуванням населення.

— А як бути з твердженням, 
що гне хлібом єдиним...»?

— Безумовно, вирішенням 
самих тільки матеріальних пи
тань не розв’язати всього 
комплексу проблем. Важливим 
гарантом незалежності суду є 
визначене Законом положен
ня про порядок обрання і 
звільнення суддів. Судді пер
шої і другої ланки обирати
муться вищестоящими Рада
ми народних депутатів, а суд
ді Верховних судів — відпо
відними Верховними Рада
ми. Обиратимуться вони стро
ком на 10 років, замість ни
нішніх 5-ти. Підбір і рекомен
дація кандидатів у судді здій
снюватиметься органами юс
тиції з урахуванням думки 
колективів, в яких працюють 
кандидати і при позитивному 
висновку кваліфікаційної ко
легії. Це поняття введене За
коном уперше. Колегії форму
ватимуться з суддів і створю
ватимуться, починаючи від су
дів обласної ланки і до Вер
ховного суду СРСР. В їх 
обов’язки входить атестація 
суддів, при необхідності ви
рішення питання про достро
кове відкликання судді. Нова 
процедура обрання суддів 
(плюс робота колегій), напев-ч 
но не буде формальною. Свід
чення того — досвід роботи 
Верховної Ради СРСР по ви
борах Верховного суду СРСР. 
А значить можна вважати, 
що формування суддівського 
корпусу в країні буде гаран
товане від випадковостей.

— А ^телефонне право»? 
Адже від нього ніяка зарпла
та не охоронить?

— Звичку вельможно ви
давати «цеу» відразу не зжити. 
Що ж, Законом передбачено, 
що за втручання в судову ді
яльність встановлюватиметься 
відповідальність аж до кримі
нальної, до адміністративної 
притягатимуться особи, які 
виявили неповагу до суду. 
До речі, додатково до Зако
ну «Про статус суддів в 
СРСР» до Верховної Ради

СРСР подано проект Закону 
«Про відповідальність за не
повагу до суду і за втручання 
в судову діяльність».

— Євгене Олексійовичу, як 
новий Закон пов'взується з 
республіканськими законодав
ствами?

— Хочу відзначити ось яку . 
особливість прийнятого акта. 
Ного можна назвати основа
ми законодавства. Дуже бага
то його положень надалі ма
тимуть розвиток і розв'язан
ня в загальносоюзному законо
давстві і республіканських за
конах про судоустрій. Таких 
відсильних норм у новому 
Законі дуже багато тому, що 
ми прагнемо максимально да
ти республіканським законо
давцям можливість розв'язу
вати багато питань самостійно 
без звичного диктування з 
центру з урахуванням націо. 
нальних особливостей.

— Тепер часто порушується 
питання про необхідність за
провадження у нас Інституту 
присяжних засідателів. При
хильники його твердять, що, 
як тепер можна говорити, в 
усіх цивілізованих країнах 
він існує.

—- Особисто я проти Інсти- 
туту присяжних засідателів, 
вважаю, що це крок назад. 
Щодо «цивілізованих країн», 
то практично в усьому світі 
від нього відмовилися: в США 
з участю присяжних розгляде, 
єіься всього. 4 проценти справ, 
в Англії — один. У Франц і 
після другої Світової війни су
ду присяжних більше не існує. 
Цей інститут там назвали 
«інститутом вулиці», маючи на 
увазі, шо на довгій лаві при
сяжних при їх великій кіль
кості можуть виникати най
суперечливіші думки, а пере
вагу треба віддавати все ж 
професійним суддям. Це, мені 
здається, необхідно і у нас, 
особливо враховуючи різка 
зрослу складність багатьох 
справ, яких ше років 10—20 
тому і не виникало.

У Законі «Про статус суд
дів в СРСР» обумовлено, що 
найскладніші справи, припус
тимо у Верховному суді, мо
жуть розглядатись у складі 
двох коронних суддів — чле
нів Верховного суду — і трьох 
народних засідателів. Це пе
редбачено для того, щоб уни
кнути помилок з иайскладиі. 
ших справ, дати можливість, 
якщо хочете, змагання двох 
юристів-професіоналів, а на
родним засідателям — право 
підтримувати думку того чи 
іншого судді. Щодо республі
канських судів, то стосовно 
них у Законі є така норма — 
ці суди вправі обрати будь- 
яку форму участі представни
ків народу у відправленні 
правосуддя.

— Який вигляд тепер має 
наше правосуддя на міжна
родному рівні?

— Почну з того, що підго
товка цього Закону збіглася з 
заходами світової громадсь
кості, присвяченими 40-річ- 
чю «загальної декларації прав 
людини», ратифікованої і на
шою державою. Нею висуну
та і захищається теза про 
те, що «кожна людина... має 
право, на підставі цілковитої 
рівності, на те, щоб її справа 
була розглянута гласно і з 
додержанням усіх вимог спра
ведливості незалежним і без
стороннім судом». До створен
ня саме такого суду ми і пра
гнемо. Прийнятий Закон «Про . 
статус суддів в СРСР» покли
каний відіграти головну роль 
у його формуванні.

Розмову вів Н. ДЕМИДОВ.

За законами братерства
У селищі міського тилу Гніздичеві, що У 

Жидачівському районі, споруджується цех 
сантехнічного обладнання, який стане одним 
з філіалів Львівського заводу газової апара
тури. На будівництві цього промислового 
об’єкта поруч з радянськими будівельниками 
трудяться робітники з братньої Польщі. Се-

ред них — водій фірми «Енергополь» Ста
ніслав Стецінський. Своїм самоскидом мар
ки «КрАЗ» він доставляє на будову найріз
номанітніші вантажі.

На фото: водій польської фірми «Енерго
поль» Станіслав Стецінський.

Фото Я. Гулкевича.

и
Не чекатимуть 

три роки
Колись просьба дирекції Пі- 

кулсвицької середньої шко
ли прискорити будівництво 
корпусу, в якому мають роз
міститися одинадцяті класи, 
видалася б нам такою, яку 
просто неможливо виконати. 
Фахівців у бригадах не вис
тачає, з матеріалами сутужно, 
темпи виконання робіт напру
жені, тож зрозуміло, що не 
могли собі дозволити розки
датися обіцянками, на вико
нання яких, говорять в наро
ді, потр.бно три роки чекати.

Перехід на роботу в умовах 
колективного підряду, нор
мативних меюдів б/Дізництва, 
самофінансування відкрив у 
низових колективах, можна 
сказати, друге дихання. Те
пер людям виг дно працюва
ти напружено, приводити в 
д.ю резерви, які трималися 
в запасі. f

Отож, порадившись, муля- 
ри та столяри з бригади Се
верина Івановича Низького 
порадували нас своїм рішен
ням: на честь 50-річчя Воз
з'єднання ввести в ехсплуа- 
тац ю школу не до 1 липня 
1990 року, як заплановано ра
ніше, а уже в четвертому 
кварталі цього року.

Колектив Пустомитівського 
райагробуду підтримав ініціа
тиву. На всіх об'єктах економ
ляться матеріали, вишукують
ся можливості, як допомогти 
бригаді С. І. Низького.

Усп шно трудяться в ці дні 
Я. М. Тиман, В. С. Гец, П. М 
Поперек», І. І. Гураль, О. В. 
Тургенев та інші. Цьому сприяє 
і застосування коефіцієнта 
трудової участі. Передовики 
змагання заохочуються мате
ріально, інші підтягуються до

Є. БОЙЦУН.
Гогева Пустомитівського рай
агробуду.

Вісті
з Кемеровського 

району
І негода

не заважатиме
У колгоспі імені Лесі 

Українки споруджується 
машинно - тракторний дв;о 
кошторисною вартістю
один мільйон триста тисяч 
карбованці з. Кошти чималі, 
та в господарстві вирішили 
не економити на здоров» 
механізаторів, водіїз, які 
досі в осінню негоду та в 
зимову заметіль працювали 
у нелегких умовах. Двір 
матиме ремонтну майстер
ню, пункт техн’чного об
слуговування, диспетчерсь
ку з надійним зв’язком, га
ражі автопарку, комбзйчів 
і складної техніки, їдаль
ню. душові.

Це сучасне містечко ме
ханізаторів стане до ладу 
мии:щнього року.

Шиють для себе
У селі Нацичі (колгосп 

імені К, Маркса) почав 
працювати цех шкіргалан
терейних виробів. Місцеві 
майстрині виготовляють 
спецодяг і носилки для 
станцій швидкої допомоги 
Львова, а також шкіряні 
жіночі сумки, які будуть 
продавати тільки у сільсь
ких магазинах.

Колгосп уже має підсоб
ні промисли — цехи швей
ний і по виготовленню шла- 
коблок'в, столярний. У пер
спективі тут планують від- 
коити цехи по виготовлен
ню сухофруктів, дубильний.

Пам’ятають
Хмеля

Старовинний Нестеров- 
(колишня Жовква) береже 
пам’ять про Михайла 
Хмельницького, батька слав
ного сина свого народу, геть
мана України Богдана Хме
ля. як любовно називали 
його козаки. Тут жив бать
ко, тут, імев'рко, провів 
дитячі роки і Богдан.

До 400-оіччя з дня народ
ження Б. Хмельницького 
вдячні нестерозці планують 
встановити у місті пам’ят
ник. А поззл?ння районної 
організації Українського то^ 
вармства охорони пам’яток 
історії та культури, відда
ючи данину сив'й давнині, 
випестило у св:т каталог 
пам’яток історії та культу
ри Нестеровщини — їх у 
районі понад двісті,

Допомагають 
науковці

Агропромисловий ком
бінат «Нестеров», дбаючи 
про кращу віддачу полів, 
підтримує тісні зв’язки з 
науковцями області, рес
публіки, країни.

Оброшинський науково- 
дослідний інститут земле
робства і тварчнництва за
хідних областей УРСР ре
комендував нові техноло
гії в льонарстві. З допо
могою вчених Всесоюзно
го науково-дослідного ін
ституту кормів імені В. ₽. 

Вільямса одержано перспек
тивні сорти багаторічних 
трав, закладено їх насінни
ки. Науковці відділу хіміч
ної генетики Інституту хі
мічної фізики AH CPC? 
для збільшення врожайно
сті зернових запропонува
ли хліборобам біологічні 
стимулятори росту рослин.

Щоб здорові 
були

Тісною, перевантаженою 
відвідувачами була Несте- 
ровська поліклініка, тому 
й вирішили реконструюва
ти її, розширити. Тепер 
тут і пацієнтам зручніше, і 
персоналу. Є нове, сучас
не обладнання.

Дбають у районі про по
ліпшення матеріально-тех
нічної бази закладів охо
рони здоров’я. У райцент
рі триває будівництво по
логового будинку, у Раві- 
Руськ'й — корпусу рай- 
лікарні, у Биткові — амбу
латорії. Торік у населених 
пунктах району збудовано 
і реконструйовано дев’ять 
фельдшерсько - акушерсь
ких ПУНКТІВ, стільки ж 
передбачено авести в дію 
до кінця п’ятирічки,

Рава-Руський 
народний

Свого часу в Раві-Руській 
народний театр міського 
Будинку культури зажив до
брої слави, а згодом пішла 
смуга застою, невдач. Ко
лектив дістав друге дихан
ня з приходом сюди на 
посаду оежисера Ірини 
Адамової, випускниці Львів
ського культосвітнього учи
лища.

Напружена праця при
несла й перші оплески гля
дачів — найвищу нагороду 
акторам. В репертуарі ко
лективу тепер п’єси О. Афі- 
ногеновв «Машенька», Т. Г. 
Шевченка «Мар'яна-черни- 
ця», йде підготовка до ос
воєння нових драматичних 
творів. Театр підтвердив 
звання народного і з успі
хом виступає як у оайоні, 
так і за його межами.

С. КУЗІВ.
Власкор «Вільної Украї
ни».

Оце 
картопля!
Три роки підряд на сорто- 

ділянках Львівської області 
випробовувався новий ранньо
стиглий сорт картоплі Зов, 
виведений на Поліській дос
лідній станції імені А. Н. За- 
сухін-а. Сорт цей — столово
го призначення, відзначається 
ранньою віддачею врожаю та 
високою товаоністю клубків. 
Вже на 45-й день після поя
ви повних сходів товарна йо
го врожайність становила 136 
— 172 центнеои з гектара, 
а на 65-й — 266—321 центнер. 
Клубні у нового сорту білі, 
округлі, вирівняні за формою, 
при розоізанні не темніють. 
Високими є і сАакові якості.

Виробничі випробування сор
ту Зов не полях С аоосамб о- 
ського району п дтвердили 
його високу Продуктивність — 
з кожного гектара накопали 
313 центнеои клубнів.

Та ще більш врожай-іим ви
явився новий сорт картоплі 
Л/гсзська, виведений в Укра
їнському науково-дослідному 
інституті картопляного госпз- 
даоства. У конкурсному випро- 
б ванні на різних сортоді- 
лянках його воожайність ста
новила 411—596 центнерів на 
гектарі, а у виосбничому ви- 
пообчяанні на Старосамбірсь- 
кій сортоділянці — 445 цент
нерів. І за смаковими якостя 
ми цей сорт, що має великі 
рожеві клубні, перевершує 
Зов.
Агентство преси «Карпати».



ЛЮДИНА I ПРИРОДА

БІЛЬ І ТРИВОГИ КАРПАТ
Роками створюваний міф 

про наше екологічне благопо
луччя, активно поширюваний 
серед народу і розрекламова
ний на весь світ, надовго 
приховав справжній стаи 
справ. Там, де.іде кілька ро
ків чи десятиріч тому можна 
було усунути -причини еко
логічних катастроф, сьогодні 
ми змушені ліквідовувати їх 
наслідки.

Тривогу викликають не ли
ше Арал, Байкал, Ладога. Під 
загрозою —Дарпати, і справа 
їх порятунку насамперед 
наша справа.

Скільки і--що..ми не гово
рили б про Карпати, на пер
ший план завжди висувається 
їх екологічна функція. Тут 
формується третина ресурсів 
місцевого річкового стоку ре
спубліки. Неоціненна їх клі- 
маторегулююча роль, особли
во у формуванні мікрокліма
ту. лісостепових і степових 
районів України.

Карпати належать до най
більш перспективних районів 
щодо розвитку санаторно- 
курортного лікування, туриз
му і відпочинку. Тут налічу
ється майже 600 пунктів мі
неральних вод (чверть ре'- 
публіканської кількості) з су
марним добовим дебітом 57.5 
мільйона літрів. Серед них 
унікальні й .підкісні, високо
ефективні шодо лікувальних 
властивостей води.

У регіоні, розвідані й ви
користовуються великі покла
ди лікувальних торфогрязей 
та озокериту.

Рік у рік зростає популяр, 
ність Карпат серед туристів, 
яких приваблює неповторн,сть 
І своєрідність побуту і куль
тури місцевого населення, на
родних промислів. За кількі
стю історико-культурних і ар
хітектурних' 'пам'яток карпат
ський регіон не має рівних у 
республіці. ' • ;

За оцінками фахівців, кар
патський регіон входить д> 
числа п'яти, особливо сприят
ливих у нашій величезній кра. 
їні для санаторно-курортного 
лікування і чотирьох особли
во сприятливих для оздороз- 
чого туризму, відпочинку зон. 
Тож розумно господарюй на 
багатій землі! Будуть прибут
ки, збережеться і природз 
Але... . .

Розвиток регіонального гос
подарського комплексу йш JB 
традиційним для тих часів 
шляхом. Переважно за раху
нок екстенсивних факторів 
нарощувалося промислове ви
робництво. поглинаючи все 
нові території і породжуючи 
чергові екологічні проблеми 
Майже не зростало сільсько
господарське виробництво, 
відставала соціальна сфера 
Збільшувався розрив у роз
витку гірських районів та 
рівнинної частини регіону. 
Внаслідок цього гіпертрофо- 
ванрї форми набули міграцій
ні процеси. Досить сказати, 
що показник трудової маятни, 
кової міграції сільських жи
телів у міста тут у чотири 
рази перевищує середньоре;- 
публіканський. Еколого-рек
реаційна специфіка регіону 
не знаходила відображення у 
тенденціях його розвитку. Пе 
викликало протиріччя в реалі
зації економічних і соціаль
но-екологічних завдань. Нав
колишнє середовище поступо
во втрачало свої природні вла
стивості, значно погіршилися 
екологічні умови проживання 
населення, втрачено багато 
специфічних традицій життє
діяльності та господарювання. 
Тепер лісистість тут_ зменши
лась проти природної, первіс
ної майже удвічі.

Змінився й видовий склад 
карпатських лісів. Сучасні ме. 
тоди господарювання призве
ли до порушення гармонійних 
взаємовідносин між елемен
тами лісових екосистем.

Українські Карпати — ре
гіон підвищеної зволоженості. 
Окремі місцевості тут отри
мують середньорічно півтора
метровий шар атмосферних 
опадів. На всю їх територію 
за рік випадає 30 мільярдів 
кубічних метрів вологи. При 
корінному рослинному покриві 
майже 95 процентів опадів 
затримувалося кронами і ви 
паровувалося. просочувалося в 
насичений кореневими систе
мами грунт іг поступово жи
вило ріки і» лише 5.2 процен
та опадів безпосередньо пе
реходило у поверхневий стік. 
Про це детально можна діз
натися з книги «Українські 
Карпати», в якій член-корес- 
пондєнт АН УРСР М. А- Голу
бець описує тривожну кар
тину. Поверхневий стік зріс 
майже в три рази. Звідси різ

ке посилення інтенсивності па- 
водків, селевих потоків. сні
гових лавин, які завдають чи
малих збитків. За останні 50 
— 60 років частота катастро- 
Їічних паводків подвоїлась, 

епер вони повторюються в 
середньому через кожних З 
— 4 роки. Середньорічні збит
ки господарству і населенню 
від паводків становлять май
же 40 мільйонів карбованців.

Небачені раніше катастрофіч
ні паводки — найбільш наоч
ний прояв наслідків намагань 
перехитрити природу. взяти 
ВІД неї максимум, нічого не 
віддавши. Зміни рослинного 
покриву Карпат викликали й 
інтенсивну ерозію грунтів, при
звели до значної захворюва
ності лісів. В окремих лісни
цтвах збудниками різних хво
роб уражено 50—80 процентів 
лісонасаджень.

Чи може в таких умовах 
карпатський ліс нести той 
вантаж лісосировинних, еко
логічних, рекреаційних функ
цій, який ми на нього покла
ли? Може, але треба йому 
дати можливість зміцніти, 
підлікуватись. Треба поно
вити його там, де він так 
безжально знищений і де ні
чого, крім лісу, й не може 
бути.

Нерідко «господарі» кар
патських лісів і в центрі, і 
на місцях твердять, що з лі
сом у Карпатах усе гаразд. 
Обсяг лісозаготівель проти 
періоду до 1960 року зниже
ний чи не втричі, лісовіднов
лення ведеться. проблеми 
.розв'язуються. .Може, це й 
так. але впадає у вічі інше. 
Бачимо варварський у гір
ських умовах метод трактор
ного трелювання деревини, 
внаслідок чого еоозія грун
тів, за даними вчених, вимі
рюється сотнями кубічних 
метрів практично непонов- 
люваної родючої землі на 
гектар, а збереженість підро
сту не перевищує 50 процен
тів. І не бачимо нових еко
логічно не шкідливих тех
нічних засобів заготівлі лісу, 
які широко використовують 
за кордоном. Бачимо тут і. 
там пролисини на вирубках 
— і свіжих, і давно закину
тих. Тому н не переконують 
рекламовані показники лісо
відновлення у Карпатах.

Спробуйте завести мову 
про необхідність скорочення 
обсягу лісозаготівель у Кар
патах, і відразу почуєте, що 
йде вирубування розрахун
кової лісосіки (тобто обсяг 
щорічного приросту) й не 
більше. Але як рубаються і 
де вирубують, про це воліють 
не говорити. І чи треба, чи 
по-господарськи, по-держав
шому вирубувати щорічно 
понад 4 мільйони кубометрів 
карпатського лісу, екологічна 
та потенційна рекреаційна 
цінність якого сягає 4 мільяр
дів карбованців річно, у той 
час, як у східних районах 
країни щороку втрачаються v 
вигляді невикористаних від
ходів, залишаються на лісо
сіках, гниють не вивезені зі 
складів 35-40 мільйонів ку
бометрів лісосировини, коли 
питома вага макулатури у 
випуску паперу в нас в 1.5— 
2 рази нижча, ніж у промис
лово розвинутих країнах? 
До речі, використання дере
вини в регіоні доведене до 
95—96 процентів, шо наба
гато перевищує союзний по
казник. Ось де резерви замі
ни дорогоцінного карпатсько
го лісу!

У нас не викликає сумніву, 
що, частково вивільнившись 
з-під пресу плану заготівлі 
деревини, лісогосподарські ор
ганізації Карпат більше ува
ги приділять упорядкуван
ню своїх лісів, оптимізапії 
структури лісонасаджень, по
вернуть сюди хоч кілька 
десятків зниклих видів тва
рин, збережуть і примножать 
ті 86 видів карпатських рос
лин, які на гнані зникнення 
і занесені в Червону книгу, 
знайдуть нові джерела дохо
дів від лісокористування, роз
ширять мережу заповідних 
територій.

Або візьмемо природні на
ціональні парки. Одна з голов
них їх функцій — раціональ
на організація рекреаційної 
справи з одночасним збере
женням природи. Перша така 
ластівка з'явилася тут 1986 
року — Карпатський держав
ний природний національний 
парк. Але належним чином 
своїх природоохоронних та 
рекреаційних функцій він не 
виконує і навряд чи зможе 
виконати Пого площа проти 
пропонованої екологічно об
грунтованої зменшена у вісім 
разів У положенні про парк 
наголошено, що його головна, 
роль полягає в забезпеченні 
збереженості природних еко
систем v поєднанні з органі
зацією відпочинку трудящих.

Але такі завдання важно реа
лізувати хоча б тому, що во
ни суперечать завданням гос
подаря парку — Мінліспрему 
УРСР. Чи не правильніше бу
ло б весь заповідний фонд, у 
тому числі й національні пар
ки. віддати під опікх Держ- 
комприроди УРСР? Активізува
лась було робота по створен
ню у регіоні другого націо
нального парку — СколівськІ 
Бескиди. Але чомусь усе стих
ло.

Повернемось до карпат
ських вод, які часто зав
дають багато лиха при па
водках. Несуть вони тепер і 
набагато підступнішу загрозу: 
промислове, агрохімічне, по 
бутове забруднення. Ареал 
забрудненості вод катастро
фічно піднявся у гори, аж до 
перевалів. Про передгір'я й 
казати нічого. Сучасну ситуа
цію можна охарактеризувати 
коротко — для розбавлення 
(до допустимого вмісту речо- 
вин-забрудників) промислових, 
тваринницьких і побутових 
стоків, що їх скидаємо v рі
ки регіону, всього поверхне
вого стоку Карпат може не 
вистачити. А за водоносністю 
річок ней регіон перший у 
республіці.

Забруднюють води і проми
слові гіганти, і невеликі під
приємства. Ппиклади? Та їх 
сотні. 1 Варварське ставлення 
до водойм стало явищем пов
сюдним. •

Не скажеш, ШО про ОХОрО: 
ну ВОД V регіоні зовсім не 
дбають. На відповідні заходи 
все ж витрачалося в останні 
десять років по 40—65 мільйо,- 
нів карбованців щорічно. Та 
віддача залишає бажати кра
щого. Водоочисні споруди 
працюють переважно неефек
тивно, а більшість невеликих, 
локальних не діє взагалі. Чо
му? За занапащення вод (які 
землі, повітря. інших при
родних компонентів) ніхто у 
відповідному обсязі не пла
тить. Точніше, платимо ми всі: 
здоров'ям, викинутими на ві
тер коштами, які взяті в нас 
же і ні в кого іншого, втра
ченою флорою і фауною, а 
найгірше — втратою культури 
відносин з природою. еколо
гічною аморальністю, яку 
Уперто н послідовно Формує
мо в покоління, що підростає.

Чи завжди було так? Старо
жили кажуть, іцо у кожному 
карпатському, та й ке лише 
карпатському селі була люди
на. яка отримували від гро
мади певні кошти й перед нею 
відповідала за стан ріки. Ріки 
та потоки дозволялося перехо
дити лише на суворо визначе
них бродах, категорично забо
ронялося (й суворо каралося) 
скидання сміття, нечистот, за
гиблих тварин v ріку, випас 
біля неї . худоби. В разі по
треби силами громади прово
дили бегегомкріплення. булм. 
вали системи невеликих во
дойм у верхів’ях гірських рік 
і потоків для гамл'вання павод- 
ків. Залиття таких споруд 
можна побачити в селах Су- 
шиці, Спасі. Тисовий!. Тур'ї 
Старосамбірського району, Ли- 
бохорі. Верхньому PyCHKOMV 
Турківського району та інших.

Чомм ж виховувана протя
гом сторіч культура життя на 
землі/ життя у згоді й гар
монії з природою. так швид
ко зникла? Схаменімося, до
сить назбиткувалися над при 
ропою, пора перепросити її.

Корінь зла. очевидно, треба 
шукати у відчуженні людей 
від землі, v спотворених по
требах і невмінні раціонально 
управляти їх задоволенням. 
Візьмемо земельні ресурси. У 
Львівській області за останні 
роки значно зросла площа 
еродованих земель. Тепер на 
них припадає майже четверта 
частина всієї ріллі. На цих 
землях, як і раніше, сіємо. їх 
розорюємо. А результати міні
мальні.

Розв'язання екологічних про
блем. неможливе без ВІДПОВІД
НОЇ інформованості громадсь
кості, без гласності. Та ось 
споруджується у верхній те
чії ріки Стрий на Львівщи
ні водосховище. Вартість бу
дівництва сягає чи не 100 міль
йонів карбованців. Водосхо
вище проектувалося як проти
паводкове. Напевно, воно й 
потрібне. Хоч перевагу, на 
наш погляд, слід віддавати 
заходам, які усувають пер
шопричину паводків. — лісо
відновленню; а також малим 
гідротехнічним спорудам, ко
лись традиційним, які вже 
продемонстрували свою ефек
тивність. Але чому гро
мадськості невідомо, чи вра
ховано, що сейсмічність тут 
досить висока, що в зоні 
затоплення є пам'ятки історії, 
культури, побуту, шо геологіч
ні породи цього району не
стійкі проти зсувів, шо поруч 
унікальні за цілющими влас
тивостями мінеральних вод 
родовита «Нафтусі» і курорт 
всесоюзного значення?

Слід подбати також, щоб 
не повторилася аналогіч
на Стрийеькому водосхо
вищу ситуація з карпатсь
кими сланцями. Періодично 
порушується питання про їх 
освоєння. Запаси сланців тут 
справді чималі — півтрильйо- 
иа тонн, та в цій гігантській 
масі 85 процентів — зола, 
сірконасичена порода. Хто бу
вав у Верхньому Синьовидно- 
му на Сколівшині, де містить
ся дослідна установка для пе
реробки сланців. може собі 
уявити катастрофічні для при
роди Карпат наслідки слание- 
видобутку і переробки. Навіть 
за їдким на диво запахом цю 
мізерну за потужністю уста
новку чути за багато кіло
метрів. У разі промислової 
переробки повітря буде отру
єне для всього ГІередкарпаття 
і Карпат. Не варто забувати 
й про те, шо Трускавець — 
всесоюзна оздоровняця, де що
року лікується понад 200 ти
сяч людей. — від верхньоси- 
ньовидненської ДІЛЯНКИ слан
цевого родовища лише за 
ЗО кілометрів. А перевозити 
сланці для переробки при ко
рисному вмісті горючої речо
вини v породі не вище 15—20 
процентів економічно абсурд
но.

Розв'язуючи проблеми Кар
пат. насамперед, на наш по
гляд. необхідно відрегулювати 
т.ериторіа.іьно-галузеву струк
туру господарського комплек
су.' В ЯКОМУ одне з провідних 
місць повинна зайняти рекре
ація. У гірських районах за 
кордоном вона є головним 
джерелом доходів та госпо
дарського благополуччя. У 
найближчій перспективі потік 
відпочиваючих в Українські 
Карпати може зрости в 4—5 
разів. Враховуючи також по
треби місцевого населення, 
місткість рекреаційних зак та
лів повинна збільшитись у де
сять разів. Необхідна природ- 
но-песурсна база в Карпатах 
є. Розвіданих запасів міне
ральних вод достатньо для оз
доровлення кількох мільйонів 
людей. Усього ж рекреацій
ний потенціал гірських та пе- 
редгігських ландшафтів Кар
пат. виходячи з їх стійкості 
проти антропогенних наван
тажень, враховуючи зарубіж
ний досвід, зокрема Альп, за
безпечує можливість тривалого 
лікування, туризму, відпочин
ку 10—12 мільйонів осіб за 
рік. Використовується не біль
ше десятої частини цих мож
ливостей.

Звичайно, створити нову 
«Швейцарію» не так просто. 
І ресурсів обмаль, і відповід
них стимулів, зацікавленості 
немає. Тому треба шукати но
ві форми організації рекреа
ційного господарства. Відкри
ти и пій сфері дорогу госпроз
рахунку,. кооперативному та 
й приватному секторам.

Важливим a/том у справі 
збереження поиро.ти Карпат 
було б офіційне надання цій 
території рекреаційно еколо
гічного охоронного статусу і 
проголошення регіоном особ
ливого режиму природокорис
тування із запровадженням 
відповідного механізму еколо- 
гізації господарювання.

Карпатська природа служила 
людям віки і ще довго слу
житиме. А для цього потрібне 
відновлення v нас, v народі 
почуття господаря своєї зем
лі. Потрібна гласність. 
Діяльні компетентні люди в 
органах, які формують еко
логічну політику І МОЖУТЬ її 
по-державному втілювати. По
трібні засоби економічного 
впливу на будь-якого забруд
нювача сепедовиша. Поки еко
логічні збитки не відшкодо
вуватимуться конкретними 
винуватцями і поки ці вину
ватці не стануть перед загро
зою банкрутства через таке 
своє «господарювання», ми ні
чого СУТТЄВО не змінимо.

Віримо, що важлива цього
річна постанова уряду СРСР 
щодо Карпатського регіону зі
грає свою практичну роль.

Одне слово, потрібна пере
будова в наших відносинах з 
природою. Вона нерозривна з 
перебудовою в економіці й 
системі політичного життя.

В. КРАВЦІВ. 
П. ЖУК.

Кандидат» економічних наук. 
С. БРУХАЛЬ.

Член Спілки журналістів 
СРСР.

СПОРТ

За всіма 
компонентами 

«Карпати» — «Спартак» 
(Тамбов) — 4:0

Гості лише на початку дру
гого тайму додали обертів і 
перехопили ініціативу. Але 
швидко з'ясувалося, що три
валий час підтримувати висо
кий темп вони не В ЗМОЗІ. 
Значною мірою завдяки вда
ло проведеним замін-ам наші 
земляки вирівняли Гру. А ос
танні 15 хвилин вже проходи
ли під диктовку господарів.

Загалом захисники спарта- 
ківців можуть записати в се й 
актив те, що виключили з гри 
центрфорварда львів ян Сни- 
лика і в другому таймі він був 
замі'нений. Втім, винні в цьому 
насамперед півзахисники «Кар
пат» Вони рідко використо
вували верхові передачі, і Снм- 
лику дуже важко було про
демонструвати своє вміння 
діяти на «другому поверсі». 
Оскільки до перерви практично 
не виходив на ударну пози
цію й інший нападаючий «Кар-

пат» — Забранський, то не 
дивно, що воротам гостей за
грожували переважно лише 
півзахисники. І не без успіху. 
Спочатку н.а 15 хвилині гостру 
флангову передачу Леськіва 
замкнув Лаба, спрямувавши 
гарматним ударом м’яч під 
перекладину — 1:0. А ще че
рез 20 хвилин порадував ви
сокою виконавчою майстер
ністю сам Леськів. М’яч піс
ля його навісного удару влу
чив точно у «дев’ятку».

У другому таймі в цемтоі 
уваги опинився Юрчишин. 
Спочатку на 75-й хвилині віч 
реалізував пенальті, забивши 
свій десятий гол в чемпіона
ті, що зовсім непогано для 
захисника. Не встигли гості 
оговтатися, як після дальньо
го «пострілу» Юрчишина м’яч 
влучає у Батича і, змінивши 
напрям, влітає у ворота — 4:0.

Хоча загалом «Карпати» не 
продемонстрували всього, на 
що здатні, це не перешкоди
ло їм здобути свою найпере
конливішу перемогу в сезоні. 
А це вже свідчить про чима
лі потенційні можливості • ко
манди. Записавши в свій ак
тив чергові даа очка, футбо

лісти «Карпат», таким чином, 
зробили гарний подарунок 
начальнику команди !, Куль- 
чицькому, якому в день мат
чу виповнилося 48 років.

Наші земляки набрали 34 
очка і займають четверте міс
це. 16 серпня вони приймати
муть сусіда по турнірній таб
лиці — липецький «Металург».

В. МИХАЙЛОВ.

Зробили собі подарунок
П’ятнадцятого серпня Львів

ській легкоатлетичній дитячо- 
юнацькій спортивній школі 
№ 8 виповнюється десять ро
ків. Два роки тому за досяг
нення успіхів у всесоюзних і 
республіканських змаганнях 
вона стала спеціалізованою.

Звісно, керівництву школи 
і нашим юним землякам — 
легкоатлетам дуже кортить 
відзначити цей ювілей успіш
ними виступами. І це їм вда
ється.

У Дніпропетровську, де від
бувся фінал республіканської 
першості серед вихованці 
спеціалізованих спортшкіл і 
ДЮСШ, львів’яни вибороли 
почесне друге місце у за-

гальнокомандному заліку. Мо
гли здобути й перше, коли 
б у вирі боротьби, за якихось 
50 метрів до фінішу, не було 
дискваліфіковано за порушен
ня стилю їх представника у 
спортивній ходьбі Ю. Пивова
рова.

Серед львів'ян переможця
ми стали Регіна Касюга (тре
нер — майстер спорту Л. Во- 
робець) у семиборстві — 4600 
очок і Сергій Коровченко (тре
нер — Д. Заболотнов) у стриб
ках в довжину — 6 метрів 74 
сантиметри.

Друге місце завоювала пі
допічна тренера Д. М'ясоєдо- 
ва Світлана Сиратська у штов
ханні ядра — 13 метрів 40 
сантиметрів. І, нарешті, третім 
фінішував Руслан Ліба серед 
десятиборців. Він тренується 
у Л. Степанової та С. Терю- 
хова.

Тепер на черзі в наших зем
ляків в-иступ на всесоюзних 
змаганнях.

М. ВАСИЛЕНКО.

Редактор
М. ІЛЬНИЦЬКИЙ.

ДОВІДКОВИЙ ВІДДІЛ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

15 серпня
І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 

ПРОГРАМА ЦТ

6.30 — *120 хвилин».
S.33 — Мультфільм.
9,05 — Телефільм «Спрут- 

2». З серія.
10.05 —- Виступ фольклорно

го ансамблю «Ерірей» м. Кара
чаївська.

10.35 — Дон. фільм «Ноша».
10.55 — Поему О. Пушкіна 

«Полтава» читає С. Шануров.
12.10 — «Це було... було...».
12.30 — «За дружбу. Оулу — 

Одеса». Дон. фільм
15.35 — Грає симфонічний 

оркестр Національної філармо
нії Варшави.

16.10 — Док. телефільм «Ди
ректор гарячої точки».

17.00 — «Хор плюс ми».
17.50 — Мультфільм.
18.00 — «Наука: теорія, ек

сперимент, практика».
18.45 — Сьогодні у світі.
18.55 — До національного 

свята Індії. «Індія; разом в но
ве століття». Кінопрограма.

19.55 — «Утсав» — гість Ін
дії прекрасної».

21.00 — Про. рама «Час».
21.40 — Телефільм «Спрут- 

2». З серія.
22.40 — Сьогодні у світі.
22.55 — «Телевізійне знайом

ство». Народний артист СРСР 
диригент Ері Клаас.

0,10 — Телефільм «Сімнад
цять миттєвостей весни». 9 се
рія.

1.30 — Новини.
1.35 — Спортивна програма. 
2,05 — «Незвичайний кон

церт*. Фільм-вистава.

УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

9.00 — Новини.
9.15 — «Доброго вам здоро

в'я!»
9.55 — М. Ояійнин. «Судний 

день». Телезистава.
12.10 — Новини.
16.30 — Новини.
16.40 — Для дітей. «Веселка».
17.10 — Співає народний ар

тист УРСР Н. Яремчук.
17.30 — «Народовладдя». Де

путати і екологія.

18.00 — Теніс. Командний 
чемпіонат країни серед моло
ді. Фінал.

13.30 — Мультфільми (Л).
18.45 — Інформаційна про

грама- «Екран дня» (Л).
19.00 — «Актуальна . каме

ра».
19.30 — «Усе про кіно».
20.40 — Реклама.
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — Програма «Час».
21.40 — «Пого пісні — це 

ціла епоха». Концерт пам'яті 
П. І. Манбороди. В перерві — 
«Вечірній вісник».

II ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 
ПРОГРАМА ЦТ

8.00 — Гімнастика.
5.15 — «Біле море — не бі

ла пляма».
8.45 — Співає В. Костім.
9.15 — Французька мова. 1 

рік навчання.
9.45 — О. Уайльд. «Вірний 

ДРУГ».
10.15 — Поради чемпіонів 

слортсменам-початківцям.
11.00 — Новини.
11.10 — Телефільм ‘Чотиои 

танкісти і пес». 11 серія.
12.10 — «Тіні старого міста». 

Док. фільм.
12.30 — Французька мова. 2 

рік навчання.
13.00 — Новини.
13.10 — Ритмічна гімнасти

ка.
13.40 — А. Ремез. «Шлях». 

Фільм-вистава Московського 
Художнього театру Імені М. 
Горького.

15.05 — «Антом Макаренко, 
учитель». Док. фільм.

17.00 — Новини.
17.10 — Фільми студій со

юзних республік. Телефільм 
«його відпустка».

18.30 — Ритмічна гімнастика. 
19.00 — «Крила Вітчизни».

Док. телефільм. Фільм 2 «Ли
царі неба».

20.00 — Вечірня казка.
20.15 — «Про час І про се

бе». О. Прокоф'єв.
20.30 — Чемпіонат Європи з 

водних видів спорту. Стрибки 
У воду.

21.00 — Програма «Час».
21.40 — Екран документаль

ного фільму. «Повість про му
жицького наркома».

22.30 — Держтелерадіо Ка
захської РСР.

23.20 — Чемпіонат Європи з 
водних видів спорту. Плаван
ня.

Показує Варшава
(Час московським)

Вівторок, 15 серпня
ПЕРША ПРОГРАМА

10.55 — Програма дня.
11.00 — Фільм «Хлопці з на

шого мікрорайону», 4 серія 
(Угорщина).

12.30 — Фільм «Ріка - лю
доїд» (Англія).

13.30 — Репортаж.
14.30 — Дон- фільм.
14.55 — «Запрошує Марен 

Сєроцький».
15.25 — «Родом з Польщі».
15.55 — «За вітром І проти 

вітру».
16.05 — Телееистава. Р. Не- 

віревич. «Де диявол не може».
17.25 — Док. фільм «З по

лів. з лук зелених».
18.15 — Музич з програма.
18.35 — Док. фільм.
19.15 — Тялеекспрес.
19 30 — «Де плівки мину

лих років?».
19 45 — Худ. Фільм «Поль

ські дороги». 5 серія (ПНР).
21.00 — «На добраніч, діти!»
21.30 — Новини.
22.05 — Худ. Фільм

• Гдагськ-39», 1 серія (ПНР).
23.00 — Хпоніна «Так було». 

23.15 — «Школа майстрів». 
23.30 — Розважальна про-

Сєрєда, 16 серпня
ПЕРША ПРОГРАМА

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

фільм «Легенда про жартівни
ка, якого називали Куренте», 
1 серія.

12.00 — Новини.
12.10 — Фільм «Слон» (Угор

щина).
18.45 — Програма дня.
18.50 — «Спортлото».
18.55 — Телевізійний видав

ничий інформатор.
19.15 — Телеенспрес.
19-30 — Худ. фільм «Польсь

кі дороги», 6 серія (ПНР).
21.00 — «На добраніч, діти!*.

КІНО
ДИВІТЬСЯ

у кінотеатрах Львова
з 15 по 17 серпня

«МИР» — «Горобець — також 
пташка» (сатирична кіноко
медія. Угорщина) (10, 12, 14, 
15.45, 17.30, 19.10, 21.10).

«ЛЬВІВ» — Кінопрограма «Те
ма насильства в американ
ському німо» (10. 12, 14.10,
16.20, 18 30, 20.30).

«ОКТЯБРЬ* — «Горобець — 
також пташка» (10.30. 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30. 20.20).

їм. ДОВЖЕНКА — малий зал: 
«Хвороба нохання» (15.хи.
17.40. 20).

«УКРАЇНА» — «Уолл-стріт» (9,
11.20, 13.40, 16. 18.30, 20 50.

«ДНІПРО» — «Хвороба кохан
ня» (9.30, 12.20, 15, 17.50,
20.30).

їм. КОПЕРНИКА — «Кохаємо 
тільни раз» (9, 11, 13, 15,17, 
19, 20.50).

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

їм. ГАЛАНА — «Хвороба мо- 
хання» (10, 12.30, 15, 17.30, 
20).

«МАЯК» — «Танцюй, танцюй!» 
(10. 11.40, 15.20. 18, 20.40).

їм. ЩОРСА — «Райська яблу

РАДІО
ВІВТОРОК, 15 серпня 

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

7.20 — 7.40 — «Новини
Львівщини». 11.40 — 11.45 — 
Огляд газет. 11.45 — 12.00 — 
Муйика. Оголошення. Анонс. 
13.40 — 14.00 — «Пошта ра
діо!. 15.15 — 16.00 — «Сатира 
і гумор». Свої твори читає Ва
силь Мартинов. 18.10 — 18.30
— «Нові умови — нові підхо
ди». Передача для. працівників 
промисловості. 18.30 — !’•
— «Новини Львівщини». 19.45
— 20.05 — Радіопрограма
«Сільські зустрічі». 20.05 —
20.15 — Оголошення.

ПОГОДА
Сьогодні по Львову та об

ласті передбачається мінлива 
хмарність, без опадів, ранком
— місцями туман. Вітер пів
денно - західний, 3—8 метрів 
за Ісекунду. Температура по 
області 23 — 28, по місту — 
25-Г-27 градусів тепла. Види
мість на автошляхах Львова 
та області добра, у тумані — 
місцями 300 — 500 метрів.

Колектив фінансового уп
равління Львівського облви
конкому висловлює співчут
тя начальникові відділу 
Анатолію Антоновичу Дани- 
лишину з приводу смерті 
його батька

АНТОНА ГРИГОРОВИЧА.

ЗАПРОШУЮТЬ
ШКІЛЬНІ 
БАЗАРИ

грама. Співає Хелема Вондрач- 
нова.

0.15 — Публіцистична про
грама.

ДРУГА ПРОГРАМА

15.10 — Конкурс мільйонів.
15.55 — Програма дня.
15.00 — Дон. фільм «Дорога 

на Рим».
17.10 — «Красиве небо*.

Концерт Марка Грехутм.
17.40 — «Коли вертаються

птахи...».
13.15 — Фільм з архіву

1936 року «Додем на Фронті» 
(ПНР).

19 40 — «Віолетта. Портрет
актриси».

20 00 — «Я цен Мєжегвськии 
у Національному музеї».

20.40 — «Бути тут». Бесіда 
процесора В. ЗІ на.

20.55 — Телефільм «Домаш
ня війна», 14 серія (ПНР).

21.30 — «Близько до неба». 
«На крилах».

22.00 — « Ланьцут-89».
23.00 — Студія «Спорт».
23-30 — Панорама дня.
23.45 — Худ. Фільм.
0.45 — Студія «Солідар

ність».
1.30 — Новини.

21.10 — «Бічними дорогами».
21.30 — Новини.
22.05 — XXVI міжнародний

фестиваль «Сопот-89» (1).
23.35 — Новини.
23.55 — XXVI міжнародний 

фестиваль «Сопот 89» (2).
ДРУГА ПРОГРАМА

19.55 — Програма дня.
20.00 — Хроніка.
20.30 — «Світ свят».
21.00 — Телефільм «У лабі

ринті». 33 серія (ПНР).
21.30 — Публіцистична про

грама.
22.00 — Студія «Спорт».
23.30 — Панорама дня.
23.45 — Студія «Спорт».
1.15 — Нічне телебачення. 
2.00 — Новини.

ня» (9.30, 11.20, 13.10, 15,
17, 19. 21).

їм. ЧКАЛОВА — «Дикун» (16,
18. 20).

їм. ФРАНКА — «Шарло» в Іс
панії» (9.40. 11.15. 12.50.
14.25. 16. 17.35, 19.10, 20.40).

«ДРУЖБА» — «Очі чорні»
(14.35, 16.50, 19.10).

«ОРЛЯТКО» — «Дине серце» 
(16.20. 13.25. 20.30).

«ЗІРКА» — «Коротке зами
кання» (15.30, 17.40, 20).

їм. КОРОЛЕНКА — «Божевіль
ні на стадіоні» (17, 18.30.
20.20).

їм. ШЕВЧЕНКА — «Шарло» в 
Іспанії» (15. 17. 18.40, 20.20).

«ПІОНЕР» — «Крокодил» Дан- 
ді II» (16, 18. 20).

«СУПУТНИК» — «Піжмурки» 
(14. 16. 18. 19.50).

їм. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО — «Вби
ти дракона» (10.30, 13.20, 16,
18.30, 21).

Фільми для дітей:

«ОРЛЯТКО* — «Біла троянда 
безсмертя» (10, 15). «Міо,
мій Міо» (11.20. 13.10).

«ПІОНЕР» — ♦Зломщик» (10, 
13), «Політ у країну чудо- 
висьн» (10.30. 14.30).

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

Відділ підготовки кадрів 
Львівського 

автобусного заводу 
імені 50-річчя СРСР

оголошує набір
на курси:

малярів фарбування авто
мобілів,

електрозварників,
токарів,
фрезерувальників, 
штампувальників, 
слюсарів механоскладальних 

робіт.
Приймаються особи не мо

лодші 18 років.
Стипендія — 110 крб, на 

місяць.
Термін навчання — до трьох 

місяців.
Звільнені з армії забезпечу

ються гуртожитком для оди
ноких.

За довідками звертайтесь 
на адресу: Львів, вул. Стрий- 
ська, 45, відділ кадрів.

Дирекція.

ДЗВІНОК НА УРОК, 
АЛЕ ТІЛЬКИ... ДЛЯ БАТЬКІВ!

Незабаром 1 вересня, а сьогодні —
ШКІЛЬНІ БАЗАРИ

ПО 10 ВЕРЕСНЯ
Все для школи:

А портфелі, ранці, сумки, дипломати,
А папки, обгортки, шкільно-письмове приладдя,
А калькулятори, спортивне знаряддя,
А костюми для хлопчиків, платтячка й фартушки для дів

чаток,
А літнє та осінньо-зимове взуття —

у магазинах:
«Барвінок» — пл, Міцкєвича, 5;
.«Чебурашка» — просп. Перемоги, ЗО;
«Школяр» — вул. Театральна, 9;
«Піонер» — вул. Жовтнева, 19;
«Товари для дітей» — вул. 700-річчя Львова, 95; Маякев- 

ського, 108; Сихівська, 11.
Додатково буде організовано продаж товарів шкільного 

асортименту в магазинах:
«Малятко» — вул. Галицька, 10;
«Дитячий одяг» — вул. Артема, 35-а;
«Товари для дітей» — вул, імені міста Печ, 26;
«Юний технік» — вул, Сталінградської битви, 115;
«Канцтовари» — вул, Артема, 51; Франка, 98; Миру, 9; 

Леніна, 32; 1 Травня, 212; Горелова, 23.
Можливо, завтра у вас не буде вільного часу.

ТОМУ КУПИТИ ВСЕ НЕОБХІДНЕ ВАШІЙ ДИТИНІ ДО ШКОЛИ 
КРАЩЕ ВЖЕ СЬОГОДНІ!

НОВИНКА—З ПОЛЬЩІ
Техноторговий центр «Електрон» запрошує відвідати

Львівським фірмовий магазин-салон «Електрон» (вул. 1 
Травня, 76).

Тут є у продажу касетні переносні компактні магнітофони 
марки «ПС-101», виробництво «УНІТРА» (ПНР).

Вартість магнітофона — 110 карбованців.
Необхідну інформацію про технічні дані ви зможете от

римати від спеціалістів фірмового магазину - салону.

ЗАВЖДИ НАРЯДНІ
пошиті на замовлення в кооперативі «Авто» чохли для си- 
дінь автобусів та автомобілів всіх марок.

КООПЕРАТИВ «АВТО»
пропонує вам свої послуги, а при необхідності — і тканини. 

Нові чохли:
Ж ПОМІТНО ПРИКРАСЯТЬ салон, особливо коли підібра

ти їх під колір автомобіля.
Є ПРАКТИЧНІ — захистять оббивку сидінь від пошкод

жень та бруду.
• ГІГІЄНІЧНІ — у спеку одяг не прилипатиме де оббивки 

сидінь.
Довідки телефонами: 72-40-07, 7Ї-49-05.
НОВІ ЧОХЛИ ЗРОБЛЯТЬ САЛОН ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ 

ОСОБЛИВО ЗАТИШНИМ!

НАЙНЕСПОДІВАНІША РІЧ
завжди знайдеться у спеціалізованому відділі, який відкрив
ся у комісійному магазині, що на проспекті Перемоги, ЗО.

ТУТ ПРОДАЮТЬСЯ І ПРИЙМАЮТЬСЯ НА КОМІСІЮ:
• Ручні, настінні та настільні годинники,
• імпортна та вітчизняна радіоапаратура,
• холодильники та телевізори,
О пральні та швейні машини,
• пилососи, підлогонатирачі та електронагрівальні при

лади.
СЛОВОМ, ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ЩОСЬ ВИГІДНО ПРОДА

ТИ АБО НЕДОРОГО КУПИТИ — ПРИХОДЬТЕ САМЕ СЮДИІ

ВІДДІЛ КРЕДИТУВАННЯ ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ОБ' 
ЄДНАННЯ «СПОРТТОВАРИ» переведено з магазину «Спорт
товари» (вул. Артема, 34) в приміщення магазину «Мотор» 
(вул. Каховська, 34).

Просимо організації, підприємства та громадян з питань 
сплати чергових внесків за спорттовари, куплені в кредит, 
звергатися за вищевказаною адресою.

Телефон для довідок — 62-51-02.

«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
Загальний — 35-42-61; оедактор — 35-44-04; заступники 

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: коректорська — 
35-44-02: рекламно інформаційний 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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