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Член К П Р С Галина Петрівна Завальнюк — дав
ній друг і порадник газети. А ще її знають в інсти
туті, як сумлінну трудівницю, активістку.
За підсумками соціалістичного змагання у 1984
році Галина Петрівна
вийшла переможцем серед
співробітників учбового відділу.
Фото Р. Кутькова.

Міжнародне
жіноче
свято має славну
істо
рію. Воно започаткува
лося у 1910 році як день
солідарності
трудящих
жінок у боротьбі за рів
ноправність. Вперше цей
день в Росії відмічався
у 1913 році в Петербур
зі під знаком боротьби
за економічну і політи
чну рівноправність
ж і
нок.
І ОТ тепер щорічно це
свято входить в життя
як символ весни, щастя
і радості
жінки-матері,
жінки - трудівниці, яка
ростить дітей і хліб, пле
кає рідну землю, ство
рює достаток,
вносить
свій гідний
внесок
у
справу збереження миру.
Великі заслуги жінок
перед Вітчизною в роки
громадянської
війни,
перших п’ятирічок. Вони
споруджували
фабрики
і
заводи,
створювали
колгоспи і радгоспи, не*
слії в маси нову культу
ру і побут. Під час Ве

ликої Вітчизняної радян
ські жінки заміняли в ти
лу чоловіків, які воюва
ли на фронтах, взяли на
свої плечі важку ношу
турбот про країну, її ар
мію, віддавали всі сили
на прискорення Перемо
ги над ненависним воро
гом. Вони брали участь
у боях, показували зраз
ки справжнього героїз
му. Більше 800 тисяч жі
иок було у лавах' захис
ників
Вітчизни, майже
половину всього медич
ного персоналу Збройних
Сил складали жінки. За
мужність і відвагу біль
ше 72 тисяч жінок було
нагороджено орденами і
медалями, близько 50 ж і
нкам присвоєно звання
Героя Радянського Сою 
зу, а чотири стали пов
ними кавалерами орденів
Слави. В числі тих, хто
у важкі роки війни вніс
свій внесок у
розгром
фашистських
загарбни
ків, були і наші співро
бітниці інституту 3.
У.

Постнікова. Г. Г. Кулакова, А. Ф. Стрельцова.
У нашій країні жінкам
належить велика роль в
усіх сферах громадсько
го життя. Сумлінно во
ни трудяться на заводах
і фабриках, полях і фе
рмах, в освіті і охороні
здоров’я, у сфері обслу
говування населення. В а 
гомий їх внесок у роз
виток
науки,
техніки,
культури, виховання під
ростаючого
покоління.
ГІонад 4,5 мільйона жі
цок члени К П Р С ,
1329
жінок було делегатами
X X V I-го з’їзду
КПРС,
більше мільйона обрано
їх народними депутата
ми. Десятки тисяч жінок
очолюють підприємства,
установи, партійні, про
фспілкові, комсомольсь
кі організації. За висо
ку активність, зразкову
працю кожна третя на
города Батьківщини вру
чена жінці, кожний чет
вертий Герой Соціалісти
чної Праці — жінка. Б і

льше
500
радянських і
трудівниць
удостоєні |
звання лауреатів Ленін-'
ської і Державної пре- І
мій С Р С Р .
У нашому
інституті §
добре трудяться, навча-н
ють і виховують молодь а
622 жінки, серед них 1 35викладачів. Кожна ш ос-Е
та
жінка — викладач 5
має вчений ступінь.
У день 8-го Березня, 5
в це радіане і сонячне Е
свято, від імені всіх чо- Е
ловіків нашого інституту, Е
ветеранів війни
праці. Я
Збройних Сил
бажаю 5
всім вам, дорогі жінки, Я
всім матерям, друж инам ,»
сестрам міцного здоро-Я
в’я, великих успіхів
уя
праці, радощів у житті, я
щастя вашим сім’ям, ши- я
рокого- і світлого шляху я
дітям, миру І
ЧИСТОГО я
геба над головою.
В. ГО ВОРО В.
співробітник
інституту.

І
Я
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=До XII В сесвітнього фестИ
Ю
Л
А
В
іу г О Л О Д Ь і мир неподільні. Ц е істина, що пере*
живає віки. Адже доки іс
нуватиме світ, доки світи
тиме сонце над нашою пла
нетою одвічним лишатиме
ться високе і щире прагнен
ня юнаків і дівчат різного
кольору шкіри, з різних кон
тинентів приєднати свої го
лоси до великого хору бор
ців за світле майбутнє люд
ства.
Сьогодні, коли прогреси
вна молодь
планети готу
ється до X II Всесвітнього
фестивалю молоді і студен
тів, що відбудеться в М ос
кві, цікаво пригадати і іс
торію зародження цього ін
тернаціонального руху, йо
го традиції й особливості,
як від форуму міцніло ба
жання молоді згуртуватися
в боротьбі за мир, демок
ратію, національну незале
жність і соціальний прогрес.
Отже, X II Всесвітній... На
якому «грунті» він народ
жується? Нашій великій П е
ремозі над фашизмом випов
нилося півроку, минуло три
місяці, як розвіявся атом
ний гриб Хіросімі й Н ага
сак і, а
в лондонському
Альберт - холі збираються
на міжнародну конференцію
представники молоді шістде
сяти трьох країн усіх кон
тинентів, для кого друга сві
това війна була часткою їх 
ньої біографії. Вони покля
лися тоді, що «умілі руки,
гострий розум і ентузіазм
молоді ніколи більше не ви
трачатимуться на війну», і
заснували Всесвітню федера

цію демократичної молоді.
Саме
на цій конференції
народилася
ідея провести
Всесвітній
фестиваль
як
грандіозне міжнародне свя
то молодості, як огляд сил
молодих борців за мир і
демократію.
Місцем проведення фес
тивалю була названа сто-

тами, досягла кульмінації.
Патріоти Кореї вели жорс
токі бої проти американсь
ких агресорів. Тривала ви
звольна боротьба в’єтнамсь
кого народу проти францу
зьки х колонізаторів.
Складні
дороги випали
тоді на долю багатьох. Ска
жімо, молодий (в’єтнамсь

молоді і студен тів

хідноберлінська поліція вчи
нила напад на мирну демон
страцію юнаків і дівчат і
понзвірячом|у розправилася
з ними.
Але вже ніщо не могло
зупинити фестивального по
току. У день закриття Бер
лінського форуму, його де
легати поклялися «віддати

Багато * незабутніх вра
жень подарував Четвертий
фестиваль своїм учасникам.
Фестивальний рух продов
жував
тріумфальну ходу.
П ’ятий Всесвітній зібрав у
серпні
тисяча
дев’ятсот
п’ятдесят п’ятого року в .В ар 
шаві тридцять одну тисячу
учасників з ста чотирнад

мИ єдністю сильні
иця Чехословаччини — П р а
га. Гасло першого фестива
лю «Молодь будує мир сво
їми руками» об’єднало де
сятки мільйони юнаків і
дівчат планети, які делегу
вали у Прагу сімнадцять
тисяч кращих своїх ровес
ників.
Через два роки після П р а
зького, незважаючи на під
ступи імперіалізму і реак
ції, всупереч їхнім спробам
не допустити на фестиваль
демократичну молодь з ка
піталістичних і колоніаль
них країн, незважаючи на
переслідування
делегатів
першого фестивалю, на Д р у 
гий Всесвітній у Будапешті
зібралося вісімнадцять ти
сяч юнаків і дівчат, послан
ців вісімдесяти двох країн.
1951
року естафету фес
тивального
руху прийняв
Берлін. Тоді «холодна вій
на», розв’язана імперіаліс

кий машиніст з Хайфона Л і
Д ук Фо півроку йшов піш
ки, аби потрапити до фес
тивального Будапешта. П ря
місінько з в’язниці прибув
на форум Врік Мол, гол
ландський юнак, що відмо
вився воювати в Індонезії.
А хіба можна забути дра
матичну долю грецької дів
чини Должніки Хераноусіан? Під час розгону демон
страції, щоб зупинити танк,
вона кинулася
під нього.
Втратила обидві ноги, жерт
вуючи собою в ім’я свобо
ди. Должніка
приїхала в
Берлін на Третій фестиваль.
Відгукнувшись на запрошен
ня західноберлінеького се
нату, тисячі німецьких юна
ків і дівчат, учасників Все
світнього фестивалю, перей
шли в західні сектори Бер
ліна,
щоб зав’язати добрі
стосунки
з населенням і
розповісти про мету фору
му. Насправді це запрошен
ня було провокацією, За-

всі сили боротьбі за те, щоб
перешкодити розв’язанню но
вої війни...»
Столицею Четвертого фе
стивалю став Бухарест. Влі
тку 1953 року там зібралися
тридцять тисяч юнаків і ді
вчат з ста одинадцяти кра
їн. То був час, коли почи
нався розпад найбільших ко
лоніальних держав. І це від
чувалося в офіційній прог
рамі заходів, в загальному
настрої
представницького
зібрання молоді планети.
Якою
напруженою, ска
жімо, була боротьба за ви
ведення французьких військ
з В ’єтнаму! Приклад моло
дого француза Андре М ар
тена, котрий відмовився вби
вати в’єтнамських одноліт
ків, наслідувало чимало йо
го земляків. Справжнім свя
том на фестивалі став день,
коли надійшло повідомлен
ня про припинення війни в
Кореї.

цяти країн. Фестиваль був
забарвлений теплим почут
тям поваги, захопленням пра
цею польського народу, який
зумів підняти з руїн, від
родити
ще кращою свою
зруйновану столицю. У де
сяту річницю бомбардуван
ня Хіросіми делегати, зіб
равшись на мітинг, заяви
ли: «Ми вимагаємо заборо
ни атомної
та
водневої
зброї. Наше прагнення ми
підкріплюємо
мільйона м и
підписів, зібраних під звер
ненням Всесвітньої Ради Ми
ру. Ми хочемо миру, хоче
мо згоди всіх народів, роз
зброєння, мирного
співро
бітництва і використання ге
ніальних відкриттів людсь
кої думки для добробуту і
щастя народів».
Півмільйона юнаків і дів
чат зібрала міжнародна ма
ніфестація тисяча дев’ятсот
п’ятдесят сьомого’ року під
час Шостого фестивалю у М о
скві. їх об’єднав девіз «За мир

і дружбу!» Багато учасників
фестивалю наочно перекона
лися в тому, що стало нор
мою життя радянських лю
дей: вільна праця, відсут
ність безробіття, національ
на рівність, безплатне нав
чання і медичне обслугову
вання.
На форумі
була
проведена маніфестація мо
лоді за мир, вогнище со
лідарності з молоддю коло
ніальних країн, багато інших
політичних заходів, диску
сій, двадцять студентських
семінарів. За два тижні від..булоєя близько п’ятисот зу
стрічей між різними делега
ціями, в яких взяли участь
понад сорок тисяч юнаків і
дівчат.
Сьомий фестиваль вперше
проходив у капіталістичній
країні — у Відні. Н езваж а
ючи на перешкоди, це зіб
рання довело, що
успіх і
популярність попередніх фе
стивалів неможливо затьма
рити, воно ще раз стверди
ло непорушність устремлінь
МОЛОДІ Д о
миру^ дружби,
рівності.
Хельсінкі — місце прове
дення Восьмого Всесвітньо
го фестивалю молоді і сту
дентів. Вулицями фінської
столиці під захопленим пог
лядом посланців усього сві
ту проходив перший косміч
ний син планети Юрій Гагарін. Щ е задовго до при
буття літака з космонавта
ми на борту в хельсінському аеропорту зібралося мо
ре людей, які скандували
російською: «Га-га-рін! Г а 
га-рін!».
(Закінчення на 2-й стор).
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МИ єдністю СИЛЬНІ
(Закінчення. Початок на
1-й стор.)
«Ідеям фестивалю нада
ний більш конкретний зміст,
яким є солідарність. Справ
ді, сьогодні, як ніколи, соідарнїсть необхідна. Це гріз
на зброя проти імперіаліз
му», — підкреслили у своїй
заяві представники африкан
ських та арабських моло
діжних
організацій, члени
міжнародного підготовчого
комітету IX фестивалю, який
зібрав тисяча дев’ятсот ші
стдесят восьмого року в С о 
фії двадцять тисяч молодих
борців за мир, Він знамену
вав початок нового етапу в
розвитку фестивального ру
ху,
продемонстрував полі
тичну зрілість молодіжних
виступів і їхню гостру спря
мованість.
Найактуальнішим питан
ням часу §ула присвячена
робота Десятого фестивалю
молоді та студентів у Бер
ліні, що пройшов під гас
лом «За антиімперіалістич
ну солідарність, мир і друж
бу». Свято молоді світу бу
ло зігріте міжнародним по
теплінням у політичних сто

сунках між країнами, що
настало внаслідок ініціати
ви і послідовності Радян
ського уряду в боротьбі за
мир. Перехід від політики
«холодної війни» до взаємо
розуміння
у міждержав
них відносинах став життє
вим підтвердженням Прог
рами миру, висунутої С Р С Р .
Перша соціалістична краї
на західної півкулі — Куба
— стала господарем Одинад
цятого Всесвітнього. На фа
саді аеропорту імені Хосе
Марті гостей зі ста п’яти кра
їн зустрічали слова: «М о
лодь і студенти за мир в
усьому світі, за розрядку,
міжнародну безпеку і спів
робітництво, за припинення
гонки озброєнь, загальне і
повне роззброєння».
Кожен фестиваль особли
ве, неповторне свято. Недар
ма ж люди назвали фести
валі) яскравою
сторінкою
життя молоді планети X X
століття. Благородні фести
вальні гасла немов смолос
кипи, осявають світ. З та
кими гаслами в різних ре
гіонах нашої планети відбу
ваються фестивалі окремих
угрупувань, політичні мані

фестації та естафети, мис
тецькі конкурси та спортив
ні змагання. Рік у рік мно
жаться лави молодих бор
ців за світле м-айбутнє всьо
го людства, коло прихиль
ників фестивального руху.
І ось Москва знову го
тується до побачення з мо
лоддю планети. Комсомоль
ці та піонери країни висту
пили з ініціативою створи
ти Всесоюзний сад миру і
дружби. Двадцять сьомого
липня, в день відкриття фе
стивалю в Москві розчинить
двері Палац молоді,
Там
розташується музей історії
ВЛКСМ ,
приміщення для
зустрічей та занять за ін
тересами. Сьогодні Палац —
велика будова, на якій пра
цюють бійці загону «Д р уж 
ба», посланці всіх союзних
республік. Юнаки і дівчата
нашої республіки беруть ак
тивну участь у підготовці
до фестивалю, присвячено
му сорокаріччю Перемоги.
В усіх областях триває рух
«Діти Країни Рад — учас
никам фестивалю».
В. Ч ЕР Н ІК О В А ,
заступник секретаря ко
мітету комсомолу.

Ш РТ.УШ ІШ РОВТ

Завершився
зимовий
етап спартакіади «Здороїв’я», який проводився
3 шести видів
спорту.
Особливістю спартакіади
було те, що до традиці
йних учасників змагання
приєдналася команда ка
федр суспільних
наук.
Змагання проходило по
двох групах. Д о колек
тивів фізкультури пер
шої групи
відносилися
факультети автоматики і
обчислювальної техніки,
машиноб у д і в н и й ,
женернобудівел ь н и й ,
радіотехнічний, обчислю
вальний центр, кафедри
суспільних наук. У дру
гій груш брали
участь
адміністративно - госпо
дарське управління, ад
міністративно - управлі
нський підрозділ, СК ТБ
«Модуль»,
підготов ч е
відділення.
Першими у
боротьбу
вступили баскетболісти.
Сильнішими
виявилися
команди факультетів ма
шинобудівного — 18 очків, автоматики і обчис
лювальної техніки — 16,
радіотехнічного —
12,
обчислювального центру
— 12. енергетичного — 11,
кафедр
суспільних на
ук — 9, інженерно-буді
вельного факультету —
4 очка.
У змаганні волейболь
них команд
перемогли
співробітники факульте

ту автоматики і обчис
лювальної техніки,
на
другій позиції — коман
да кафедр суспільних на
ук, третє місце
посіли
спортсмени
обчислюва
льного центру. А от си
льна к° манДа інженернобудівельного
факульте
ту не зуміла організува
ти свої ряди
(фізорг
Борис Цицерошенко).
У настольному тенісі
лідирували співробітни
ки обпилювального цен
тру, другими були фаотівці, на третьому місці
— співробітники
інже
нерно-будівельного
фа
культету, за ними — спів
робітники кафедр суспі
льних наук, радіотехніч
ного факультету, маши
нобудівного,
енергетич
ного.
Сонячного дня 16 лю
того проходили змаган
ня по лижних гонках. В
них взяло участь більше
ста чоловік. Перемогли
ьоманди інженерно-буді
вельного факультету, ав
томатики і обчислюваль
ної техніки, СК Т Б «М о
дуль».
В особистій першості
серед чоловіків до
ЗО
років перемогли В. Глинський (Ф АО Т), М . Гадзира (енергофак), А. Пащенко (СКТБ «Модуль»),
Д о 40 років — О. Коро-

ии;ненер ньіе кадрьі» — орган парткома, ректората,
« « чицьчл обласна друкарня управління у справах

!іін
(кафедра
історії
І\П РС), Л .
Макаревич
(СКТБ «Модуль»),
В.
Матвійчук (кафедра опо
ру матеріалів). Д о
45
років — М.
Литвинов
(А С У ), В. Іванов (СК ТБ
«Модуль»), А. Головченко (СКТБ «Модуль»).
В особистій першості
серед жінок до ЗО років
— В. Колесник (обчис
лювальний центр), І. Бадкж (СКТБ «Модуль»),
С. Криво,ручко
(СК ТБ
«Модуль»). Д о 40 років
— В. Попруга
(СКТБ
«Модуль»), І. Стукаленко (М Р В ), Л . Григор’єва (кафедра опору мате
ріалів). Д о 45 років —
Н. Слободянюк (СКТБ
«Модуль»). Д о 50 років
Г. Котл ярова (кафедра
х ім ії).
Серед шахістів сильні
шими виявилися коман
ди факультетів автома
тики і
обчислювальної
техніки, машинобудівно
го, енергетичного, обчи
слювального центру, ка
федр суспільних наук та
інженерно - будівельного
факультету. На
жаль,
минулорічний чемпіон по
шахах — команда радіо
технічного
факультету
(фізорг Володомир Магозін) не взяла участі в
змаганнях.
О. М РИ Щ УК,
голова спортивного
клубу ВПІ.

профкомові,
видавництв.

ш .

М О ЛОДЕЖ Ь
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А Ж Е непродолжительное, весьма поверхностное прикосновение к истории боевого содружества народов нашей
странн, усиления их интернациональной
сплоченности в ходе Великой Отечественной войньї, раскрьітие героического
подвига, совершенного сьінами всех национальностей в имя защитьі своей Р о 
дини, играет
исключительно важную
роль в деле коммунистического воспитания советских людей, и особенно нашей
молодежи будущих и нинешних» воинов
армии и флотаі в укреплениии их друж 
би с воинами братских социалистических
стран — участниц Варшавского договора.
н іАктуальность зтой пррблсміьі определяется также необходимостью аргументированного разоблачения буржуаз
них фальсификаторов истории, которне
извращая суть национальньїх отношений
Советского многонационального государсгва, клевещут на нерушимое единство
социалистических наций в период Вели
кой Отечественной войньї.

Д
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теме мероприятии по идеино-политическому воспитанию студентов как в ходе
учебного процесса, так и вне его ми
должньї показать нашей молодежи на
конкретних примерах всю несостоятельность и лживость буржуазной пропаган
ди, которая стремится фальсифицировать историю Великой Отечественной
войни.
Родился и вьгрос я на Кавказе, преДСта.
вляю один из народов Кавказа, повто
ру мне ближе внутреннее рдинство/закавказских народов, построенное на принци
пах ленинской национальной политики,
пролетарского интернационализма, узах
дружби и братства, а также общности
социалистического, зкономического и политического строя, отсюда и проте на
конкретних примерах показать ту огромную работу по мобилизации людских и материальннх ресурсов для фрон
ти и разгрома фашистов, особенно при
битвах за Кавказ, которая била прове
дена в республіках Закавказья.

оюз нерушимий
Надример, американский историк Д.
Д ж укс в своей работе «Стдлинград —
поворотний пункт» пишет, что национальная структура С С С Р таила в себе якобн не силу, а слабость, ибо, по его ложному мнению, «Национальнне меньшинства стремились набавиться от русского
ярма». И только — де искусство советской пропаганди, сумевшей «обьіграть
творимие немцами зверства», смогло поднять патриотизм советских людей. Джукс
совершенно бездоказательно и вопреки
истине заявляет, что многие советєкие
люди находились в оппозиции к, «сталинскому коммунизму»
и в связи с
зтим не возражали сотрудничать с йемцами, считали победу Германии неизбежной».
Такой же клевегнический вивод делают западногерманские военние специалистьі, автори сборника статей «Итоги
второй мировой войни», которие пьітаются доказать, будто население Укра
йни,
Белоруссии, Прибалтики «с- радостью встречало» немецких завоевателей, что якобьі «малие» народи, как, например, народи Северного
Кавказа...»
«долучили поддержку со сторони немцев...»
Все зти неуклюжие допитки буржу
азних идеологов и фальсификаторов ис
тории минувшей войньї преследуют цель
не тодько исказить истинную картину
дружби советских народов и их боевой
сплоченности, ,но и визвать недоверие
между социалистическими нациями, а
может и ішссорить их и тем самим осла
бить С С С Р
в настоящем и будущем.
Многочисленньїе автори в империалистических государствах, и в первую очередь в С Ш А , Ф Р Г , Англии и Франции,
в своих «трудах» настойчиво стремяТся
фальсифицировать (Всенародний, классовий, освободительньїй характер Вели
кой Отечественной войньї. Они пьітаются умалить значение боевого содружес
тва народов Советского Союза в борьбе
с фашизмом, всячески принижают роль
в войне нерусских воинов. А с другой
стрронн, чтобьі как-то оправдать поражение немецко-фашистских войск в битвах гіод Москвой,
Сталинградом и
в других сражениях, они сваливают все
(как зто делается, например, в западногерманском учебнике
истории) на
якобьі имевшее место «многократноколичественное ПреВОСХО'ДСТВО
советских
войск за счет «безчисленних азиатских
орд».
Невольно здесь возникает вопрос: «На
кого 'в первую очередь расчитана вся
зта пропагандистская стряпня буржуаз
них фальсификаторов, питающихся ис
казить подлинную историю Отечествен
ной войни?». Конечно же на нашу молодежь, которая об истории Великой Отечест
венной войньї, о подвиге советских во
инов разньїх национальностей и их роли
в разгроме фашизма,
знает только из
устньїх рассказов своих отцоз и дедов
или же из учебников истории, КНИГ и
кинофильмов. Вот почему в общей сис-

комитета ЛКСМУ Винницкого политехнического института.
п о л ігр а ф ії і книжкової торгівлі: м. Вінниця, вул. Київська.

Из представителей кавказких нацио
нальностей били созданн десятки нових
соединений и частей, в том числе и национальнне формирования.
Работу по
созданию воинских соединений в республиках направляли Ц К Компартий Армении, Грузии и Азербайджана.
За каждой формировавшейся дивизией
били закрепленьї секретари Ц К , обкомов и райкомов, которне оказивали им
повседневную практическую помощь.
При самом активном участии рабочих,
колхозников и интеллигенции Азербайд
жана били созданн в августе - октябре 1941 г. несколько стрелкових дивизий.
По своєму
составу они б и л и
национальннми соединениями. На территории Азербайджана били созданьї в начале и в конце 1942 г. еще несколько
стрелкових д и в и з и й
Усилиями
трудящихся
Армении Б
1941 — 1942 г.г. также били сформировани
национальнне
стрелковие
дивизии. 76-я стрелковая дивизия била
создана в 1920 г. из партизанских отрядов и боевьіх дружин Армении. Б уду
чи кадровим национальннм соединением,
она дислоцировалась на территории республики и в начале войньї била пополнена за счет местннх ресурсов личньїм
составом и транспортом.
За успешнне боевьіе
действия 76-я
стрелковая дивизия била перейменована
в 51-ю гвардейскую.
Из представителей разньїх национальиостей на территории Армении в 1941 —
1942 г.г. било сформировано еще нес
колько дивизий. Среди личного соста
ва зтих дивизий били армяне, грузини,
азербайджанци, русские, украинцьі, и
др. Но преобладавшую часть в них составляли войньї закавказских националь
ностей.
Многие дивизии били созданьї и в
Грузии.
Трудящиеся закавказских республик
в 1941 — 1942 г.г. создали свише 10 на
циональньїх дивизий, а в 18 соединениях войньї кавказских
национальностей
составили от 70 до 40 процентов.
Однако состав республиіканских формирований не бнл постоянннм на протяжении всей войньї. Уже в 1943 году
наблюдаетея тенденция к уменьшєнию
веса национальньїх воинов в их соста
вах. Многие национальнне соединения
постепенно становятся все более многоциональними. К середине 1944 г. она
обьединяли воинов уже более тридцати
национальностей,
так как пополнение
зтих соединений уже велось главньш об
разом за счет людских ресурсов освобожденннх районов Украйни, Белорус
сии, Прибалтики.
Д. НАЛБАНДЯН,
декан чжергетического факультета.
(Окончание в следующем номере).

Редактор С. ДЖЕДЖУЛА.
БЮ 05041. Зам. 1322.

