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Голосуємо за мир
25-ГО червня В день уро

чистих проводів до лав 
Радянської Армії студенти 
ВПІ за закликом Вінниць
кого міського комітету 
ЛКОМУ проголосували за 
мир.

В анкеті «Я голосую за 
мир» студенти розповіда
ють про те, що спонукало 
їх взяти участь в цій ан
тивоєнній акції.

Ось декілька конкретних 
висловів:

А. Плетушенко:
— Мир — це найдорож

че, що є у людей і що їм 
необхідно зберегти. Збере
жемо мир, збережемо ци
вілізацію людей.

А. Покотило:
— Людина створена для 

щастя, як птах для польо
ту. Без миру немає життя, 
немає щастя, тому голо
сую за мир.

К. Костерей:
— Жахи другої світо

вої війни, фашистські конц
табори, масове знищення 
людей не повинні ніколи 
повторитись.

М. Кротенко:
— Я йду на службу, щоб 

захищати нашу Батьківщи
ну від підступів імперіаліз
му. Готовий віддати жит
тя за щастя моєї Вітчизни.

Матеріали до друйу під
готувала Н. ГОРБАЧУК.

ЗА УМИ І СЕРЦЯ ЛЮДЕЙ
----------------- З ЗАГАЛЬНОІНСТИТУТСЬКИХ ПАРТІЙНИХ ЗБОРІВ--------------------

Як МИ уже повідомляли, 
23 червня ц. р. відбулись 
відкриті загальноінститут
ські партійні збори, на 
яких обговорено підсумки 
роботи червневого (1983 р.) 
Пленуму ЦК КПРС і зав
дання партійної організації 
вузу по дальшому вдоско
наленню форм і методів 
ідеологічної і масово-полі
тичної роботи. З доповіддю 
виступив секретар партко- 
му інституту тов. Мель
ник і. г.*

— Значною політичною 
подією в житті нашої пар
тії, — сказав доповідач,
— став Пленум ЦК КПРС,
який відбувся 14—15 черв
ня ц. р в м. Москві. З 
доповіддю «Актуальні пи
тання ідеологічної, масо
во-політичної роботи пар
тії» виступив на Пленумі 
член Політбюро ЦК КПРС, 
секретар ЦК КПРС тов. 
К- У. Черненко, В допові
ді висунута і всебічно об
грунтована щільова наета- 
н о в а і део л огічн ої роб от и:
«...наша партія виходить із 
того, що формування нової 
людини — не тільки важ
лива мета, а й неодмін
на умова комуністичного 
будівництва».

Глибокий аналіз сучас
ного етапу розвитку нашого 
суспільства — етапу роз
винутого соціалізму — дав 
можливість сформулювати 
основні завдання ідейно- 
теоретичного і практичного 
плану, вказати шляхи і 
засоби їх вирішення, постави
ти конкретні вимоги щодо- 
організації і проведення ма
сово-політичної роботи з різ
ними категоріями радянсь
ких людей, в тому числі 
і з молоддю. Головне зав
дання ректоратів і парко- 
мів—«...постійно турбувати
ся, щоб в кожному вузів
ському колективі панувала 
атмосфера творчого пошу
ку, взаємної поваги і ви
могливості, нетерпимості до 
будь-яких порушень за
конності і моралі».

На пленумі з великою 
промовою виступив Гене
ральний секретар ЦК КПРС 
тов. Ю. В. Андропов. Ді
ловитість і конструктивний 
характер обговорення, гли
бина і всебічність піднятих 
Питань, їхня актуальність, 
більшовицька (прямота і 
відвертість, оптимізм, аргу- 
ментованість і вагомість 
положень і висновків, що 
випливають з реальної 
оцінки стану справ — ось 
характерні риси промови 
тов. Ю. В. Андропова.

— Завдання партійної ор
ганізації інституту, — ска
зав далі тов. Мельник,
— добитися того, щоб ко
жен комуніст глибоко  ̂ і 
грунтовно вивчив матеріали 
Пленуму і доніс його ідеї 
і положення до серця й 
розуму /кожного *} .студен* 
та, кожного викладача і 
співробітника. Н а йго л о в н і -
ше ж для нас, без вагань 
і розкачки- приступити до 
реалізації вказівок Цен
трального Комітету КПРС 
в області ідеологічної і 
масово-політичної роботи.

Які ж головні завдання в 
ідеологічній роботі, що 
стоять перед партією в 
сучасних умовах? В промо
ві тов. Ю. В. Андропова їх 
виділено шість. Найголов
ніша з них — підняти ідео
логічну, виховну, пропаган
дистську роботу 'на рівень 
тих великих і складних 
завдань, які вирішує наша 
партія в процесі вдоско
налення розвинутого соціа
лізму. Це обумовлюється як 
внутрішніми, так і зовніш
німи умовами, а саме — 
зростання свідомості, куль
тури радянських людей, їх
ніх духовних запитів, різке 
загостреная ідеологічної 
боротьби на світовій аре
ні.

«Партійні комітети всіх 
рангів, кожна партійна ор
ганізація, — відзначав в 
своїй промові на Пленумі 
товариш Ю. В. Андропов, 
— повинні зрозуміти, що 
при всій важливості інших 
питань, якими їм ДОВОДИТЬ-: 

ся займатися (господарських, 
організаційних і інших), 
ідеологічна робота все 
більше висувається на пер
ший план».

П а р т к о м інсти
туту проводив і проводить 
певну роботу по перебудові 
ідеологічної і політико- 
виховної роботи. Проте 
слід відверто сказати, що 
ця перебудова, як і в ці
лому по країні , про що бу
ло сказано на черговому 
Пленумі ЦК КПРС, про
водилась недостатньо ці
леспрямовано і енергійно. 
Все це призводило до пере
вантаження комуністів пар
тійними і громадськими до
рученнями, породжувало 
формалізм в роботі, засі
дательську метушню тощо.

Одним з головних питань 
виховання у вищій школі, 
як підкреслювалось на 
Пленумі, є підвищення 
ідейного впливу на молодь 
через • викладання суспіль
них дисциплін. Для підви
щення цього впливу варто 
не лише одного авторите
ту марксистсько - ленінсь
кої науки, а » чіткості влас
ної ідейної позиції викла
дача, «привабливість по
шукової думки, моральна 
привабливість особистості».

На жаль, відвідування 
з анять суспільств озн а в ці в,
відгуки студентів свідчать 
про те, що не завжди на 
лекціях і семінарських за
няттях працює на комуніс
тичне виховання ідейна по
зиція окремих викладачів.

— Партійна організа
ція інституту, — відзначив 
далі тов. Мельник, — не 
завжди проявляє вимогли
вість до підбору і розста
новки кадрів викладачів, є 
серйозні недоліки в орга
нізації партійного і комсо
мольського політнавчання. 
Є багато невирішених пи
тань, пов’язаних з поліп

шенням політичного інфор
мування: навчання політ- 
інформаторів, організація 
проведення єдиних політ- 
днів, політінформування в 
період сесій і канікул то
що. Над вирішенням усіх

цих питань нам належить 
працювати в наступному 
навчальному році.

В своїй доповіді това
риш Мельник зупинився 
також на правовому і тру- 
д ово м у в и х о ва н н і студ ент - 
ської молоді, на підвищенні 
загальної успішності і її 
якості, на організації дієво
го соціалістичного змаган
ня. Глибоку занепоко
єність викликає у нас від
сів студентів стаціонару 
Аналіз відрахувань показує, 
що близько 70 проц. від
сіву складають студенти, 
відраховані з інституту за 
порушення, црямо чи посе
редньо обумовлені недо
ліками виховної роботи. 
На закінчення своєї допо
віді тов. Мельник сказав: 
— Для того, щоб успішно 
виконати завдання, постав
лені перед нами червневим 
(1983 р. ) Пленумом ЦК 
КПРС, нам необхідно про
йнятися духом вдосконален
ня стилю роботи, перш за 
все, неухильно добиватися 
єдності слова і діла, роз
витку ініціативи і підвищен
ня виконавської дисциплі
ни, відповідальності кад
рів за виховний ефект гос
подарської діяльності, реа
лізації положень і виснов
ків 'в доповіді Ю. В. Ав- 
дропова про те, що «фор
мування свідомості комуніс
тів і всіх громадян: нашого 
соціалістичного суспільст
ва. — це справа не тільки 
професіонал^ - ідеологів, 
пропагандистів, робітників 
засобів масової інформа
ції. Це справа всієї партії». 
Практично це означає, що

кожен комуніст, яку б 
посаду він не зай
мав, зобов’язаний вести 
ідеологічну і масово-полі
тичну роботу в своєму тру
довому колективі на рівні 
ВИМОГ червневого' Пленуму 
ЦК КПРС;

шарткому і ректорату 
необхідно виробити ефек
тивну систему організації 
і управління ідейно - ви
ховною роботою з студен
тами, викладачами і спів
робітниками;

головною ланкою іде
ологічної іі масово-політич
ної роботи з студентами 
є наставники академічних 
груп. Тому нам необхідно1 
створити кураторам всі 
умови для роботи, звільнив
ши їх від інших дору
чень, наділити відповід
ними правами і повнова
женнями організаторів і ке
рівників студентських груп;

необхідно підвищити 
відповідальн ість кер івникїв 
і партгрупоргіїв кафедр, 
відділів служб, наставни
ків і активу груп, усіх ко
муністів за рівень політич
ної свідомості і трудової 
активності колективу;

треба поліпшити на всіх 
структурних рівнях пла
нування і організацію ідео
логічного забезпечення ос
новних видів діяльності ву
зу і підрозділів.

Товариш Мельник висло

вив вепвненість в тому, що 
комуністи, весь колектив 
В інницького політехнічного 
інституту докладе всіх зу
силь для успішного вико
нання постанови червнево
го (1983 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, положень і виснов
ків в доповіді на Пленумі 
Генерального Секретаря ЦК 
КПРС товариша Ю. В. Ан
дропова.

На трибуні професор ка
федри політекономії В. О. 
1 Ітущенко,

— В арсеналі засобів 
виховання людини комуніс
тичного майбутнього вели
ка роль відводиться ви
щій школі. І особлива роль 
в цій справа, — сказав то
вариш Гітущенко, — відво
диться суспільним наукам.

В нашому інституті пра
цює чисельний загін сус
пільствознавців, здатний 
вирішувати ряд теоретич
них і практичних проблем, 
перш за все регіонального 
характеру. Тому доцільно 
на кафедрах переглянути, 
виходячи з вказівок червне
вого Пленуму ЦК КПРС, 
плани науково - дослідної 
роботи, • наблизивши всю 
тематику досліджень до 
практичних, реальних за
вдань, що вирішуються пар
тією на сучасному етапі. 
Мова іде перш за все про 
дослідження проблем, пов’я
заних з підвищенням ефек
тивності вироіоництва, пе
реводу його на переважно 
інтенсивний тип розвитку, 
про. впровадження нових 
форм організації і оплати 
праці, про вдосконалення 
управління виробництвом в 
зв'язку з створенням агро
промислових оо єднань, про 
дальше вдосконалення всьо
го господарського механіз
му.

Товар иш Птущеніко вка
зав також на необхідність 
р аніона льнішого підбору 
викладацьких кадрів, по
силення партійного керів
ництва кафедрами суспіль
них наук.

Про підвищення ефектив
ності ідеологічної роботи, 
Віключаюч и контрпрола -
ганду та дієвість інститут
ської преси, говорили в 
своїх виступах декан по 
роботі з студентами-іно- 
земцями В. В. Степурін та 
зава дуючим кафедрою по
літекономії Б. 1. Пономаг 
ренко.

— Однією із складових 
частин комуністичного ви
ховання молоді є естетичне 
виховання. Паші (Майбутні 
інженери, — сказав в своє
му виступі завідуючий ка
федрою обчислювальної тех
ніки професор О. П. Стахов, 
повинні нести високу 
культуру в маси, а значить 
повинні сами бути високо- 
ос відчепи ми людьми. На
стала пора і в технічних 
вузах ввести в учбові плани 
викладання етики і естети
ки.

З обговореного питання 
партійні збори прийняли 
відповідне рішення,

ПРОЩАЛЬНА НОРА
Юность проходит. ее

не вернуть,
В жизни так много

путей.
Ввібрав свой путь,

не позабудь
Дружбу студенческих

дней.
Випускники. Який вуз 

не пишається ними? По 
всій країні їх сотні тисяч. 
Це ціле покоління завзя
тих, талановитих і турбот
ливих, закоханих в свою
професію, загін будівників 
комунізму.

Завтра в нашому інсти
туті відбудеться урочистий 
вечір, присвячений сту-
дентам-випускникам. Це 
вже стало традицією. Що
року гарно одягнені, з 
пишними букетами квітів,
збираються випускники в 
актовому залі інституту. І 
якесь щемляче, хвилююче 
почуття закрадається кож
ному в серце. Щ и р о  дя
кують студенти своїм вик. 
задачам, вслуховуються в 
їхні останні напутні слова. 
Гул овацій і усміхнене об
личчя ректофа. Ще вчора 
він здавався таким суво
рим. а сьогодні по-домаш
ньому простий і теж тріш
ки схвильований.

Так, це вже стало три- 
дицією. Завтра знову про* 
лунає останній дзвінок, 
настане пора прощання з

студентською юністю, а 
попереду все життя, ба
гато різних подій. Та цей 
день для випускників особ
ливий, головний, незабутній.

Невже це все? Хіба біль
ше не зустрінемось восе
ни в аудиторії чи в гурто
житку? Не підемо разом на 
екскурсію чи в турпохід? 
Не поїдемо на студентську 
будову?.. — Ну навіщо ж 
плакати? Це ж щастя, — 
Заспокоюватиме схвильова
них дівчат хтось з виклада
чів. — Радіти треба. Попе
реду стільки цікавого, за
хоплюючого.

...Завтра знов продзвенить 
дзвінок. Прощальний. Юна
ки і дівчата розстануться 
з інститутом і підуть у 
самостійне життя, щоб 
знаннями, набутими у вузі, 
своєю працею примножу 
вати багатства рідної Віт

чизни, будувати комуністич
не суспільство. І кожен з 
них в цей незабутній і 
радісний день з особли
вою гостротою відчуває, як 
дороге все, що пов’язане з 
студентськими роками.

Тож щастя і успіхів вам 
у житті, друзі! Будьте гідни. 
ми звання радянського ін
женера, керівника і органі
затора виробництва!

С. ФЕДОТОВ, 
наш. кор.

Звітують дипломанти
Ось і завершився один з 

напруженіших і найвідпо
відальніших періодів в жит
ті кожного студента — 
захист дипломних проектів.

Державні екзаменаційні 
комісії (ДЕК) очолювали 
провідні спеціалісти відпо
відних галузей народного 
гоіопіоідарствіа, В період ро
боти ДЕКів відбувся Пле
нум ЦК КПРС, присвяче
ний питанням посилення іде
ологічної роботи, та сесія 
Верховної Ради СРСР. 
Ці важливі події в житті 
нашої країни сприяли про
веденню роботи ДЕКів на 
високому ідейнр-політично
му рівні і спрямували но
ве поповнення інженерно- 
технічних працівників на 
виконання завдань, визна
чених рішеннями партії та 
У.ряду.

Відрадним є те, що кі
лькість реальних дипломіїВ' 
росте з кожним роксЯії. Ці 
дипломні проекти виконані 
на основі реальних вихід
них даних, одержаних під 
час переддипломної практи
ки. На енергетичному фа
культеті дипломні проекти 
студентів А. Дереневсько- 
го, О. Черкаеова, О. Сидор- 
чука, В. Голоіватюка (спе
ці альність « Електр останці ї») 
виконувались за замовлен
нями підприємств, а дип
ломна робота А. Деренев- 
ського «Розробка електро
магнітного фільтра для 
очистки промислового кон
денсату потужністю' 1000 
куб.м./год». частково впро
ваджена на Черкаській 
ТЕЦ з економічним ефек
том 72,5 тисяч црб. в рік. 
Особливо варто відзначи
ти виконання комплексних 
дипломних проектів. Так, 
студент М*. Ратудщий 
спроектував систему елек

тропостачання Вінницько
го хімічного заводу імені 
Я. М. Свердлова, а С. Вес
на лов на базі одержаного 
ним авторського свідоцтва 
розробив систему компен
сації ємністних струмів в

цих мережах , яку кафедра 
енергетичних систем планує 
впровадити на згаданому
підприємстві в 1984 році.

Комплексну дипломну 
р о б о т у  з роз
робки технічних пропози
цій по підвищенню ефек
тивності і надійності елек
тричних мереж виконали
студенти І. Войтко та 
С. ЙКащук (спеціальність 
«Електричні мережі і сис
теми»).

При виконанні всіх ди
пломних проектів' викорис
товувалась сучасна обчис
лювальна техніка, і студен
ти енергетичного факуль
тету разом з дипломом 
одержують посвідчення про 
те, що вони мають навич
ки самостійної роботи з 
основ програмування на
електронно-обчислювальних

машинах.
Разом з застосуванням 

стандартних програм для 
розрахунку оптимальних 
режимів багато студентів
розробили свої програми
для вирішення поставлених 
завдань.

Успішно пройшов захист 
дипломних проектів і на 
факультеті автоматики і 
обчислювальної техніки. 
На кафедрі АСУ дипломи 
захистили всі 45 дипло
мантів, з них 37 одержали 
«відмінно», а 7 чоловік — 
дипломи з відзнакою. Всі 
дипломні проекти реальні. 
Всі студенти при розра
хунках використовували 
електронно - обчислюваль
ні машини.

Особливо цікавими з науко
вої і практичної точки зо
ру були проекти В. Голу- 
бєвої, А, Борзиіцькото, 
В. 'Коренчука, В. Рудень
кого, Т. Замороки, М. Бі- 
(ланіа\, Н. Паланського, 
М. Черкаса, А. Касьянсько- 
го, С. Алпатової. Ці проек
ти виконані під керівниц
твом доктора технічних 
наук професора І. В. Кузь-

(Закінчення на 2-й стор.)
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Працюємо по -  ударному
Всім прігємніо ходити гар

ними, упорядкованими ву
лицями, всі ми користує
мось .послугами міського 
транспорту, тому слухачі 
підготовчого відділення ін
ституту гаряче відгукну
лися на- заклик міськвикон
кому допомогти в будів
ництві нової трамвайної лі
нії по вулиці Келецькій. 
Швидко були організовані 
бригади, підготовлений ін
вентар для роботи.

Завдання. було склад
не —в стислі строки вико
пати 20 ям загальним 
об’ємом грунту по 5 куб. м. 
кожна.

Комсомольці вирішили

закінчити роботу раніше 
встановленого терміну. Фі
зична і виробнича закал- 
ка сприяли вчасному вико
нанню завдання.

Керівник . роботи, началь
ник господарського відділу 
інституту тов. І. М. Ткачук 
із задоволенням разповідає 
про роботу хлопців з під
готовчого:

— Молодці, працювали 
по- стахановськи, по-ком
сомол ьськи.

Є. СТРАШЕВСЬКИЙ, 
зав. підготовчим від
діленням,

Д, МЕЛЬНІКОВ, 
секретар парторганіза- 

ції.

Звітують
дипломанти

(Закінчення. Початок на 
1 стор.).

міна, кандидатів технічних 
наук доцентів Л. М. Ко- 
шека, Л. А. Шарейка, 
В. Н. Лисогора, В. А. Се- 
верілова та кандидата тех
нічних наук старшого ви
кладача А. В. Колесника.

Роботи цих випускників 
присвячені актуальним пи
танням автоматизації до
слідження психофізіологіч
ного стану людини-опера- 
тора і групи операторів в 
АСУ, розробці тренажерів 
для навчання операторів 
дослідження і розробки 
оптимальних Структур об
числювальних мереж і 
мереж передачі даних, роз
робки автоматизованої сис
теми управління міським 
електротранспортом, обгрун
тування і розробки авто
матизованої системи науко
вих досліджень. Ці диплом
ні проекти рекомендовані 
Державною екз а мен а дійною 
комісією на конкурс. Так 
само успішно захистились 
дипломанти інших кафедр 
факультету, а також радіо
технічного, машинобудівного, 
та інженерно-будівельного 
факультетів.

А. ВАСЮРА,
М. СВИРИДОВ.

На знімку зліва направо: 
слухачі четвертої групи 
В. Мосенз, В. Орлов, 
В. Дмигренко і П. Кравчук 
за роботою.

Запорука успіш ності
Подвоїти, потроїти зусил

ля у боротьбі за високу 
ефективн ість вир обництв а
— такою є настійна вимо
га часу, найголовніше зав
дання трудових колекти
вів, кожного працівника.. 
На кожному підприємстві, 
установі, організації наявні 
внутрішні .резерви зростан
ня. Насамперед, це зміцнен
ня трудової дисципліни і 
порядку. На скільки важ
лива і актуальна ця про
блема, видно хоча б з то
го», ще через прогули, «не
явки та інше втрачається 
багато людиноднів; кожна 
хвилина робочого часу по 
країні дає результати ден
ної праці приблизно двох
сот тисяч робітників.

Сучасні студенти — це 
міайбутні організатори со- 
ціа л іст ич ног о в п роб ни цтв.а, 
керівники цехів, інженери, 
тобто ті люди, від яких за
лежатиме ефективність ви
робництва.. Виховання у них 
почуття відповідальності за 
доручену справу, дисцип
ліни праці — одне з голов
них завдань, яке стаївить 
»а. сьогоднішній день пар
тійна організація і дека
нат і н ж е не р н о - б у д і в ел ь н о
го факультету. В минулі 
роки з причин об’єктивно
го» і суб’єктивного харак
теру наш факультет дещо 
відставав від середніх до
каз ників навчання по ін
ституту. Тому з самого 
початку навчального ріоку 
бюро партійної організа
ції і деканат «взяли курс

на зміцнення трудової дис
ципліни серед студентів, 
попередження правопору
шень, які процвітали 
на. факультеті. Так, за 
1981---і982 навчальний рік 
їх нараховується 11. Пар
тійна організація проана
лізувала! становище, розро
била відподні конкретні за
ходи по вихованню право
вої свідомості серед сту
дентів, ці заходи на сьогод
нішній день втілюються в 
життя. В березні цього року 
дане питання слухалось на 
засіданні парткому,. де бу
ло звернуто» увагу партій
ної організації, деканату 
на вдосконалення роботи 
по попередженню правопо
рушень, виховання у сту
дентів. комуністичного став
лення до «своїх обов’язків. 
За пройдений час значно 
поліпшилася робота по пра
во вихованню. Були прочи
тані лекції серед студентів 
на тему «Закон і ми» ви
кладачем кафедри охорони 
праці тов. Г; В. Горшечни- 
ковим. На семінарі курато
рів, викладачів поділи
лися методами виховної 
роботи куратори кращих 
груп по успішності і пове
дінці. Оформлені стенди і 
куточки правопорядку в 
корпусі факультету і гур
тожитку. ,

Поряд з виховними за
ходами а»кти візував робої- 
ту і деканат по адміністра
тивній лінії. Жоден факт 
порушення правопорядку і 
трудової дисципліни не про

пускався без покаран
ня. За ц е й  навчальний 
рік було відчислено з ін- 
ститу 24 студенти, за пору
шення правил «соціалістич
ного співжиття винесено 
суворі догани 14 студен
там, значно поліпшено ін
дивідуальну роботу серед 
студентів. Товариський суд 
розглянув 5 справ.

З боку партійної органі
зації поліпшилось керів
ництво громадськими орга
нізаціями. Взаєм'Одія цих 
заходів' дала свої наслідки. 
Значно «скоротилися про
гули занять на« факультеті; 
в строки, встановлені ка
федрами, йшла здач«а курсо
вих проектів і підготовка 
до дипломного1 захисту, і 
ніай ос повніше — знизилась 
кількість правопорушень.

Відповідно до рішень 
листопадового (1982 р.)
Пленуму ЦК КПРС партій
на організ ація інженерно- 
будівельного факультету в 
своїй повсякденній роботі 
і нада»лі удосконалюватиме 
форми і «методи виховної 
роботи серед студентів і 
викладачів' в дусі ділови
тості і принциповості, не
примиренності до поруш
ників громадського порядку, 
дисципліни і організова
ності колективу, здатного 
вирішувати поставлені пе
ред ним завдання.

В. КАЗМІРЧУК, 
голова комісії по попе
редженню правопору
шень на інженерно- 
будівельному факультеті.

За лаштунками

РЕ11Г
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Хто і з якою метою нама
гається видати кривавого 
ката за священномученика.

Загострення з впни аме- 
риіка ніс ько'го чмп ері аліізіму 
міжнародного становища 
на рубежі 80-х років» зу
мовило' посилення антико- 
м ун істинної а рр ©співності
цілого ряду підрозділів 
буржуазної надбудови, в 
тому числі і клерикаліз
му. При цьому певне міс
це їв ідеологічних та, полі
тичних підступах реакції 
проти соціалістичної сніві- 
дружіності ВІДВОДИТЬСЯ й
зарубіжним уніатським 
решткам, які підмовилися 
визнати рішення Львівсько
го собору 1946 року про 
скасування Бр»естської унії. 
Нині в»они. животіють на 
Заході під облудною наз
вою — Українська като
лицька церква (УКД).

Останнім часом з метою 
п ідбурюва нвя зарубі жн их 
уніатів і заохочення їх до 
антирадяніської діяльнос
ті вороги інашої країни 
пускають у хід вигадки 
•піро існування якоїсь мі- 

, фічніоГі ««катакомбної ка
толицької церкви» на Укра
їні, віруючі і священно
служителі якої начебто 
зазнають жорстоких пе
реслідувань.

Г оворіячи та пишучи 
про «українську церкву», 
(різномасті аіктикоімуністи 
та клерикально-буржуазна 
преса мають на увазі ко
лишню гр екочкатол иньку 
(уніатську) церкву . Захід
ної України. При цьому

намагаються видати її, 
всупереч загальновідо
мим історичним' фактам, за 
,«уособлення» українського 
ніароду, твердять, буцімто 
впродовж віків, тобто мало» 
не з моменту .введення хри

стиянства їв Київській Русі, 
вона «охороняла-» його ду- 
ховн у ку льту р у, тез а леж- 
ність, виступала проти іно
земного поневолення, що 
«споконвічна віра україн
ського народу — като«лиць- 
ка».

Іноді доходить до сміш
ного. Так, на одному ‘ збо
рищі василіан — ченців 
уніатського чернечого ор
дену — було висловлено 
«жаль, що не змогли при
їхати на нього члени 
василіанського чину з ук
раїнських земель». Хоч, як 
відоМ'О, на Україні «членів» 
такого «чину» немає. Це 
не що інше, як підступний 
спосіб для поширення ви
гадок про існування «ка
такомбної уніатської церк
ви» на Україні.

Іншим разом прозвучало 
звернення до зарубіжних 
•уніатів наслідувати «свя- 
’того ав'ящеінноіміученкка 
Иссафата», який ні/бито 
має бути взірцем любові 
до святої церкви.

Подібних підбурюваль- 
н»их закликів можна 
було б навести чимало. В 
зв'язку з цим іваїрто зга
дати тих, хто і для чого 
?сітвюріюяав горезвісну 

.уніатську церкву та ким був 
отой «священномученик 
Иоса»фат».

Друга половина XVI 
століття була важким пе
ріодом в історії українсь
кого народу. Більшу час
тину земель України за
гарбали польські феодали.

Б езпр аів7 я, тяжке еко
номічне становище, націо
нальний гніт штовхали ук
раїнських трудящих на 
боротьбу проти загарбників. 
Так, у 1591 році на Право- 
бережнД Україні спалах
нуло селжнськю^козацьке

повстання під керівництвом 
Коеинського. 11 оівет ан«ці
звернулися з проханням до. 
уряду Росії прийняти їх 
у своє підданство.

Поразка повстання і 
загибель Коеинського не 
змогли зупинити боротьбу 
українського нароДу за на
ціональне визволення. В 
1594—1596 р»оках нове пов
стання охопило Правобе
режжя України та части
ну Білорусії. Очолив його 
Се в еір ин Н а л ивай ко. Лише, 
використовуючи класове 
розшарування серед коза
ків, пО’Льському урядові з 
великими труднощами вда- 
л ося ир йду ш ити з брой н у 
боротьбу українців та біло
русів.

» Часті повстання спо
нукали правлячу верхів
ку шляхетськ онміаігн атсьхо ї 
Польщі шукати ідеологіч
них засобів для посилення 
своєї влади на загарбаних 
територіях. В умовах се
редньовіччя одним з та
ких засобів була релігія, і 
«саме католицизм. Намагаю
чись «навернути українців 
до католицизму, шляхетсь
ко-магнатські кола прагну
ли створити, з одного бо
ку, сприятливі уМОіВИ для 
їх ополячення, а» з іншого— 
реріеішкодиїти об'єднанню 
України з Росією,' оскільки 
ця віра, тобто католицька., 
внесла б у взаємовідноси
ни між українцями і росі
янами релігійні чвари.

Проте всі ©проби насади
ти католицизм на Україні 
закінчувалися поразкою. 
На католицизм переходила 
лише верхівка панівних 
класів. Селя-ни, козаки, 
міське населення тримали
ся православної віри, 
вбачаючи в ній символ ду
ховної незалежності від

загарбників. задумана як міст, через
Слід підкреслити, що який православні мали піе- 

опір католицькій експансії рейти в католицизм, 
за своєю суттю був кла- у  жовтні 1596 року в 
совою боротьбою пригно'б- Бресті частина верхівки пра,- 
лених мас проти експлуа- вославної церкви зрадила 
татар їв. Ця форма класової іВ}ру своїх предків і підпи- 
*ббротьби була зумовлена сала ,унію з Римом. Так 
причинами соціально-полі- ВИ)НИКЛ,а уніатська церква, 
тячного та історичного ха- 3 цвого видно-, що тіверд- 
рактеру. Католицизм був жеН!Ня західних клерика- 
віроіСіюв»іданням польських л| в та уН і аточна ціона л ьн о - 
магнатів і шляхти, а та- го охвістя, що «споконвіч- 
кож частини українських ною 1вір0Ю українського 
феодалів, тобто являв со- народу є католицька», не 
бою, як відзначав Ф. Ен- ВИТірИмують ніякої критики, 
гелье, ідеологію панівних .кл,аісів Унію «з а цр ст а джу в а л и

За' цих умов боротьба кРивашш насильством. Про 
проти католицизму, за збе- засо'би- які використовував 

к - ли шляхта и уніати, писав
Гола про»гресивне значення, 

вона була спрямована про
ти ідейної опори панівних

російський резидент 
лембовський в листі до 
(польського пір им ас а: «За-

класів і об’єктивно служи- бувши страх божий, -вони 
* в їжджають верхи в церк

ви, стріляють у вівтарі тала справі взаемО'Зближен 
ня й єднання російського, 
білоруського та українсь
кого народів.

ікони, рвуть їх і ламають
...Вияв по- хР.ести: на ДУХОВНИХ і світських людей воїни на- 

налітичного протесту під ре- л
лігійною оболонкою, — пи- падаЮтТЬЛ ^ тк * 
сав Володимир Ілліч Ле- СМ,0Р'ТЬ убивають... . 
ній, — є явище, властиве ОСОБЛИВОЮ _ жорсто- 
всім народам на певній кістю поміж уніатіїв відзна- 
стадії їх розвитку...» чавея Иосафат Кунцевич,

Щ«об зламати опір на- епіскоп Полоцька. Литовсь- 
«садженню католизму, до кия канцлер Лев Сапєга в 
Польщі були запрошені одному з листів так ха- 
єзуїти, Вони й запропоніу- рактеризував його: «Не один
вали замість безпосаред- я> але я Г0СТР° засУД” 
нього окатоличення ввести жують те, що ксьондзь-вла- 
унію, тобто об’єднати пра- дика полоцький заіна»дто 
в о славну церкву України жорстоко почав ̂ поіво»дити- 
і Білорусії з католицькою, ся в справах віри і дуже 
Передбачалося за прав о о- набрид і остогид народо- 
лаиними залишити, їхні об- як У Полоцьку, так і 
р«яди, отже, створити для СКР13Ь>>! 
них видимість, ніби вісе Знущання Йосафаїта Кун- 
залишається по-старому, цевича над тими, хто не 
окрім того», щ«о від них ви- хотів приєднатися до 
магається визнати зверх- унії, набули такого розма
ні сть над собою римського, ху, що навіть державні ді- 
папи. Це мало полегшити ячі Речі Посполитої, по- 
введення унії, зробити її боюючись нових повстань, 
перші практичні наслідки змушені були стримувати 
менш помітними. Таким його, нагадувати про обе- 
чином, за планами єзуїтів, режність. У листі до нього 
унія мала бути тією похи- Сапєга писав: «Приз-на- 
лою площиною, ступивши юсь, що і я сам заходився 
на яку, православне укра- коло унії... але мені ніколи 
їнське і білоруське насе- й на думку не приходило, 
лення Речі Посполитої па- що ви будете притягати до 
винне було скотитися до неї такими насильницькими 
повного окатоличення. Ін- засобами... Хіба вам не- 

шими словами, унія була відоме ремство обуреного

народу і «виявлене ним 
бажання краще прийняти 
турецьке підданство, ніж 
терпіти такі утиски?... Ке
руючись не стільки любо
в'ю до ближнього, скільки, 
суєтою й особистими ко
ристями, ви зложиванням 
своєю /владою, своїми 
/вчинками... запалили ті 
небезпечні іскри, які всім 
нам погрожують згуб
ною й нищівною поже
жею».

Бажаючи вислужитися 
перед своїми римськими і 
в а»рш авським и х 3 3 я ям и,
Кунцевич дедалі більше 
скаженів. Він заковував 
)ир а в осл а в;н ия( ,у к а йд аии„ 
кидав їх у льохи.

«Богоугодні діяння Йо- 
сафата Кузнцевича за
кінчилися тим, що повста- 
аі жителі Вітебська вбили 
ката і, прив’язавши, до його 
шиї камінь; кинули труп 

у хвилі Двіни.
І ось цього ката, звірст

ва якого жахали навіть 
предст а віників іп ольської 
знаїті, кат о л ицьк а церкв а
оголошує «святим» — «за 
апостольські труди на ко
ристь унії».

Зарубіжні уніати ку
рять фіміам Кунцавичу,
3 ак ликають емігр антських 
святенників виховутати на 
його прикладі молоде по
коління українців за кор
доном, щоб «у слушний
4 ас єв анге ліз ув аги» на - 
селення України,

Проте марні надії. Укра
їнський народ добре па* 
м’ятає зрадницьку діяль
ність уніатської ієархії, і 
ніяким зарубіжним а»ш> 
логетам уніатств»а не 
вдасться виправдати антина
родну, антиукраїнську суть 
уніатської церкви — кре
атури і знаряддя чужо
земних загарбників.

(За матеріалами центра
льної преси.),

В, о, редактора 
Г. ПОЛИВАНИЙ,
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