ВИЩІЙ ШКОЛ І УКРАЇНСЬКУ МОВУ
З 19 ПО 21 березня В
нашого інституту висту
Мінвузі республіки від
пили перший
проректор
булася
нарада з питань
Ю. А. Буренніков та го
впровадження
Закону
лова осередку Товариства
«Про мови в Українській
української мови М. Д.
РСР». Результат наради
Коваль. Керівники М іні
можна підсумувати
од
стерства дуже прихильно
ним реченням: « Закон —
ставляться до т іє ї прог
не
передовий
досвід,
рами впровадження
ук
який можна впроваджу
раїнської мови, яку взя
вати чи не впроваджува
ли на озброєння
ректо
ти; це
— нормативний
рат І вчена рада Вінниць
акт, що мусить підлягати
кого політехнічного.
неухильному виконанню».
Втім, про досвід
на
З цього мають виходити
нараді говорилось мало.
і ті, хто за українську
Йшлося здебільшого про
мову всіма фібрами душі,
шляхи швидкого втілення
і ті, кому вона, як
кі
Закону в життя, про те,
стка поперек горла. При
щоб тут не було форма
чому, відкладання в дов
лістики І спрощень. Уже
гий
ящик Міністерство
є випадки, що на вив
не терпітиме: чим швид
чення
іноземної
мови
шим буде цей
пронес,
відводять 400 годин,
а
тим краще для кожного
української — 40. Така
вузу і для справи загалом.
нерівноправність м ежує з
Труднощі, звичайно, є.
цинізмом. Треба
більше
Скажімо, відсутність під
уваги надавати мові
за
ручників. Однак це при
рахунок суспільних
ди
чина тільки для
того,
сциплін, викладання яких,
хто проти мови респуб
до речі, мусить у першу
ліки, а хто за неї — може
чергу
переводитись
на
в терміновому
порядку
українську.
перекладати на українсь
Нема
сумніву,
що
ку з російськомовних по
будуть перешкоди, буде
сібників. Так, між іншим,
опір, будуть навіть
пог
працюють вузи Західної
рози і випадки на зра
України. Л ьвівський
лі
зок, скажімо, таких, як
сотехнічний інститут, на
т е що в переходах киї
приклад. готує 150 спе
вського метро б’ ють фі
ціалістів з Молдавії, для
зіономію
кожному, хто
яких викладання
розпо
не знає, що таке кватир
чали не російською, а ук
ка і краватка, на зразок
раїнською. І нічого тра
прокламацій, що їх під
гічного — вчаться з пре
силали виборцям
проти
великим
задоволенням,
Юрія Васильовича Гнат
будуть духовно багатши
кевича з Київського по
ми фахівцями, бо знання
л іт е х у . « Я к щ о х о ч е т е
ще однієї мови
ніколи
спати спокійно, не голо
нікому
не
зашкодило.
суйте за Гнаткевича
у
Головне — дивитись на
Верховну раду республі
неї доброзичливими очима
інтернаціоналістів, з ша
ки».
Народ, одначе, прого
нобою і повагою, як на
лосував. Народний
де
мову рівноправного
52путат Ю. В.
Гнаткевич
мільйонного народу, без
був головою редакційної
пихи того
нерозумного
комісії наради, яка підго
шахтаря, котрий говорив,
тувала звернення
учас
що вивчив би українську,
ників до народних депу
якби від цього побільша
татів
Верховної
Ради
ло ковбаси. (До речі, на
Радянського Союзу, щоб
нараді повідомлялось, що
вони ні в якому разі не
той донецький шахтар
і
дали ходу законові, яким
досі одержує з усіх кін
ців України
посилки
з
має проголоситись право
ліверною ковбасою — на
російської мови на
за
род дотепно відреагував
гальнонаціональну, тому
що це буде не тільки да
на це відверто манкурт
ство).
льшим утиском українсь
кої, а, можливо, навіть ї ї
На нараду в Мінвуз бу
смертю.
ли запрошені проректори
з
навчальної
роботи,
Нарада звернулася та
керівники організацій То
кож до Ради
Міністрів
вариства української мови
Союзу РСР з проханням
імені Т. Шевченка та ре
вернути Україні Харків
дактори вузівських
ба
ський та Дніпропетровсь
гатотиражок Вів нараду
кий університети, а також
міністр вищої і середньої
всі сільськогосподарські
освіти УРСР В. Д. Пар
вузи, які всупереч логіці і
хоменко.
навіть здоровому
глуз
Основна форма роботи
дові
передані у відання
— «круглий стіл», себто,
Москви (готують же спе
запрошення до відвертої,
ціалістів на 95 процентів
довірливої розмови. Від
для села),

В
складних
умовах
доводиться
працювати
сьогодні вузівським вик
ладачам —
суспільство
знавцям. Перехід на нові
учбові програми
відбу
вається при
фактичній
відсутності
нових
нав
чальних посібників. Зна
чно підвищився критичний
підхід студентів до кож
ного слова викладача на
лекції і семінарі. Нама
ганнями декого під пра
пором критики
неспра
ведливо
звинувачується
в усіх негативних явищах
радянської
історії
і
бідах нашого сьогодення
марксизм - ленінзм.
З метою обміну думка
ми про роботу в нових
умовах і зібрались
16
березня у
Вінницькому
політехнічному
інституті

тів від нашого інституту
до міської Ради. Колектив
факультету
автоматики
й мікроелектроніки вису
нув до цього органу до
цента кафедри
КіПРА
В. Г . Р у ц ь к о го і стар
шого наукового співро
бітника кафедри АІВТ
Б. П. З е л я, колектив ін
женерно - будівельного
факультету — професо
ра. завкафедрою техно
логії будівельного вироб
ництва М. Ф . Д р у к о в а н о 
го, пленум МК ЛКСМ У—
заступника секретаря ко
мітету комсомолу ВПІ

викладачі суспільних наук
Вінницького
вузівського
регіону (Вінницька,
Ж и
томирська,
Хмельницька
області). Нараду-семінар
вступним словом відкрив
Від імені ради ректорів
регіону професор Б.
І.
Мокін — ректор
ВПІ.
З доповідям и про
ак
туальні проблеми перебу
дови роботи кафедр сус
пільних наук виступили
голова науково-методич
ної ради кафедр суспіль
них наук регіону доцент
А. Д. Ткаченко, началь
ник управління викладан
ня суспільних наук М інвузу УРСР В. І. Дани

ленко.
Для учасників семінару
були
прочитані
лекції
«Неформальні об'єднан
ня молоді» (Ю. Б. Гай
сановський, лектор
Він
ницького
обкому
КП
України),
«Релігія
і
атеїзм в умовах оновлю
ваного суспільства» (Т. В.
Мотренко —
заступник
уповноваженого ради в
справах релігій при Раді
Міністрів УРСР по Він
ницькій області).
Відбулись
засідання
опорних кафедр, на яких
викладачі
поділились
досвідом викладання
в
нових умовах та у відпо

ДО 45-РІЧЧЯ П Е РЕ М О ГИ

ЧЕРЕЗ ВСЕ Ж И Т Т Я
На фронт
Микола
Кириченко
потрапив
влітку сорок четверто
го йшов йому тоді
двадцять перший рік.
його ровесники, ті, яких
обійшла німецька оку
пація, мали за плечи
ма вже два, а то й три
роки війни. Пройшли
від Сталінграда до Дні
пра. Стали
досвідче
ними воїнами. Але ба
гато з них вже тоді за
гинули в боях, не поба
чили жаданої Перемов
ги.
Але на війні швидко
стають
справжніми
солдатами. Так було і
з Миколою. В березні,
після звільнення Куси
ківець, що в Літинському районі, польовий
райвійськкомат напра
вив Кириченка в запас
ний батальйон Та не
минуло і двох місяців,
як став Микола бійцем
окремої
кулеметної
роти стрілецької диві
зії, що входила до скла
ду 1-го Українського
фронту. На той час
фронт стояв в обороні,
йшла підготовка до
липневого наступу, який
згодом отримав назву
Львівсько - Бродівсь
кої операції.

І знову-вибори
Отже, попереду у нас
третій тур виборів у тих
округах, де у першому й
другому турах не виз
начились
переможці.
Нові вибори відбудуться
в неділю
22
квітня,
знов іде висунення кан
дидатів у народні депу
тати. Міська організація
Товариства
української
мови
ім. Т. Шевченка
назвала своїм кандида
том до обласної Ради
викладача кафедри тео
рії і історії
культури
О. І. Нижника.
Найбільше претенден

Семінар суспільствознавців

відності з новими учбови
ми програмами з
дис
циплін «Політична історія
XX століття»,
«Філосо
фія», «Політична
еко
номія», «Проблеми тео
р ії сучасного атеїзму»,
«Історія релігії і атеїзму»,
« Історія і теорія вітчиз
няної і зарубіжної куль
тури». Вироблені
кон
кретні рекомендації
по
дальшому
удосконален
ню роботи кафедр і ви
кладачів.
В роботі семінару взяв
участь заступник
заві
дуючого
ідеологічним
відділом Вінницького об
кому Компартії
України
Г. Г. Фесун
В БОНДАР,
завідуючий кафедрою
наукового комунізму
ВПІ

С. А. Коцяра,
пленум
міської організації Това
риства української мови
— наукового співробіт
ника
обчислювального
центру А. М. Малигіна і
лаборанта кафедри фі
лософії М. Д. П р и щ а к а .
Пленум
Ленінського
райкому партії висунув
кандидатом в
депутати
районної Ради заступни
ка секретаря
парткому
інституту
О. І. Медве
ц ь к о го , а колектив
ін
женерно — будівельного
факультету — студента
С. М. Онуфрійчука.

Готуючись до
неї,
полк в якому служив
Кириченко, діяв актив
но, вимотуючи сили
противника. Щораз ви
никали бої місцевого
значення.
В один з таких днів
кулеметників стали ін
тенсивно обстрілювати
ворожі снайпери.
Д і
сталось і обслузі «Мак
сима», де другим номе
ром був М. Кириченко.
Тоді він отримав перше
фронтове поранення в
перенісся. Щ е
один
сантиметр
і
життя
обірвалося б миттю.
Кров заливала обли
ччя, але поруч лежав
важко поранений кома
ндир обслуги. Тільки
діждавшись
санітара,
юнак залишив позицію
Не забув, правда, за
хопити з собою куле
мет, коробки з стріч
ками і два автомати.
Діяв, як вимагав того
статут.
Вже в наступі у на-

прямку Луцька моло
дий кулеметник був
вдруге
поранений.
Двадцять днів гоїв ра
ну в санчастині полку.
Коли
повернувся
в
роту, в ній залишилося
тільки дві обслуги. Ре
шта сім були виведені
зі строю.
Та наказ — гнати
ворога. Під вечір зали
шки роти зайняли ху
тір, кулемети встано
вили на залізничному
насипі. Не минуло й
години як фашисти пі
шли в контратаку, при
крившись самохідними
гарматами,
замаско
ваними снопами ско
шеної пшениці, і від
крили по наших пози
ціях вогонь.
Почулося
поруч:
«Рус!
Хенде
ХОХІ»,
Схоже, що
підрозділ
потрапив в оточення. І
це було дійсно так.
Фашистські піхотинці
просочилися через наш
передній
край.
Та,

завдяки сміливим діям
ротного
командира,
кулеметники,
корис
туючись нічною тем
рявою,
організовано
відійшли і закріпилися
на новому рубежі. Під
час відходу німці по
силили артобстріл. Са
ме у цей час поблизу
Кириченка розірвався
снаряд і солдата си
льно контузило.
— Коли б не Яків
Юрець, який на пере
довій був за старшого
брата не зостався б у
живих. Він
підхопив
мене, вивів з оточення,
а старшина відправив
у дивізійний медсан
бат, — згадує Микола
Іванович. — Звідти в
госпіталь, що розміща
вся в Ярославлі. Кон
тузія виявилась дуже
важкою. Я
втратив
мову і слух. Не міг
рухатися. Цілий місяць
відходжували
лікарі,
сестри, няні.
Потім воєнна
доля
по-своєму розпоряди
лася молодим кулемет,
ником. Після
курсів
радистів потрапляє до
взводу управління, у
винищувально _ проти
танковий артилерійсь
кий полк.
В одному з числених
ворожих танкових на
ступів Микола Кири
ченко відзначився при
забезпеченні управлін
ня артвогнем. Коман
дир з’єднання нагоро
див тоді мужнього со
лдата медаллю
«За
бойові заслуги».
Далі фронтові доро
ги артилериста— зв'я
зківця пройшли Поль
щею, потім —
Чехо
словаччиною. День Пе
ремоги зустрів під Пра
гою.
Нині Микола Івано
вич трудиться в інсти
тутському гаражі. Сво
їм «уазиком» сумлін
но обслуговує профіла
кторій-санаторій, вико
нує його господарські
замовлення.
Д. Б О Р И С О В ,
Фото Р . Кутькова.

«ЗА

2 стор.

ІНЖЕНЕРНІ

КАДРИ»

ЗО березня 1990 року.

НАШ

Нинішній час склад
ний для всієї країни.
Відчуваємо це і ми —
працівники
правоохо
роних органів.
Зростає злочинність,
зростає кількість дорожно транспортних
пригод.
Мікроклімат
па вулицях В ін н и ц і та й
на
дорогах
області
значно погіршився. Во
дії, пішоходи
стали

СВ ІТ Л О Ф О Р

чекаючи, коли проїдуть
машини, почав
пере
хід, Двоє водіїв всти
гли
об'їхати його,
третій загальмував, а
от четвертому не було
куди дітися. Машиною
ЗІЛ
Пилипчак Ю. І.
був збитий. З важкою
травмою голови потра
пив до лікарні.
Це непоодинокі фак
ти. З прямої вини пі

совісті до 50 процентів
усіх аварій. Часто до
пускаються перевищен
ня швидкості, переїзди
перехресть навіть на
червоне світло. Люди
скаржаться, що водії,
особливо індивідуаль
них машин, їдуть через
перехід і, замість того,
щоб пропустити пішо
ходів, подають звуко
вий сигнал.

ЯК ЗУПИНИТИ ПОРУШНИКА?
В
нашому
інституті
відкрилась
фотовистав
ка. Радісно і сумно.
Радісно, бо всі труд
нощі, нарешті, позаду і
виставка все-таки
є
студенти й
співробіт
ники можуть
побачити
кращі роботи
фотомай
стрів Вінниччини,
краї
ни, Польщі.
Сумно,
бо 150-річчя
фотографії
світ відзна
чав минулого року,
а в
інституті ця подія про
майнула непомітно. Со
ромно ще й тому,
що
нинішня виставка могла
відбутись 10 років тому,
коли був живий завка
федрою ЕПП В. П. Дуб
ровський, а очолюваний
ним фотоклуб мав славу
наймасовішого
у
Він
ниці і таку виставку, як
оце наша, організували
б швидко і, по суті, без
труднощів. Мали ми то
ді фотолабораторію біля
актового залу, де кожен

студент
міг у зручний
для нього час проявити
пл!вкй, віддрукувати фо
тографії.
Хочеться
«подякува
ти» всім, хто зробив усе
можливе в боротьбі
за
підсобні приміщення, щоб
такої лабораторії
не
було. Ті, хто хоч
раз
друкував знімки, знають,
скільки часу витрачаєть
ся на організацію робо
чого місця, коли
цим
місцем має стати ванна
чи туалет. І скільки б ми
сьогодні
не
говорили,
що у нас створені
всі
умови для студента, посправжньому
займатися
фотосправою він не може,
Комп’ютеризація,
ка
жуть, це друга
грамот
ність. Може, й так,
але
бачити в довколишньому
світі красу, з мого пог
ляду, не менш важливо.
Впевнений, що
якби
були
заняття з техніки
фотомистецтва, на
них.

студентів заганяти
си
лою не довелося б. Крім
того, для них ке треба
дорогих, дефіцитних- ком
п'ютерів, а віддача була
б реальною — все таки
непогана, коли технічна
інтелігенція бачить і вміє
цінувати в довколишньо
му світі прекрасне,
Від душі хочу подяку
вати всім, хто докладав
зусилля, щоб наша ви
ставка відкрилась.
Це
проректор А. С. Васюра,
старший виконроб А. М.
Пузаєнко, столяр
В. А.
Кривоніс,
співробітники
кафедри
АІВТ
В. В.
Злотник
і О. і. Гаври
люк, кафедри ЕПП
—
С. В. Клепзцький і В. М.
Вітюк, члени туристичноальпіністського
клубу
«Одісєй»,
працівники
бібліотеки.
Сподіваюсь, що
ця
виставка в інституті
—
не остання, що невдовзі
ми таку ж або
подібну
до неї зможемо влашту
вати силами власних спів
робітників
і студентів,
відроджуючи славу того
фотоклубу,
який, уже
мали.
ЄВГЕН МЕЛЬНИК,
науковий
співробіт
ник кафедри АСУ.
На фото — два знім
ки автора, що демонст
руються на інститутській
виставці — «І ринка»
і
«Зустріч в горах».

більше нехтувати пра шоходів в м. Вінниці
щорічно
трапляється
вилами руху — цією
азбукою поведінки на половина всіх автоава
рій. Це треба пам'ята
дорогах, внаслідок чо
ти, над цим треба за
го під колеса машин
кожен день -потрапля мислитися. Адже не
хтування
правилами
ють і доросли і Діти.
Що робити? Як до переходу вулиці може
коштувати життя
нести до свідомості
Правила для пішо
людей, що кожен тран
ходів
нескладні.
їх
спортний засіб — це
вивчають у дитсадку,
джерело
підвищеної
школі, ПТУ, техніку
небезпеки?
Всі знають, що ма мах. Державтоінспекція
шину раптово не зупи сповіщає про них по
радіо, друкує в пресі.
нити. В Ленінському
Щ е раз нагадуємо,
районі 80-90 % від
всіх дорожнь
о - транс що переходити дорогу
треба по спеціальному
портних пригод — це
переходу, а там,
де
наїзд на пішоходів.
його нема — по лінії
Причини:
пішоходи
схрещення
тротуарів.
переходять проїжджу
Якщо ж переходите
частину вулиці будь-де,
будь-як, але не так, як Дорогу не на перехресті,
належить — на пере то треба спочатку по
ліворуч: є
ході; виходять або ви дивитись
машини — зачекайте,
бігають (дуже часто не.
коли проїдуть. Дістав
тверезими)
попереду
шись середини дороги
тролейбуса чи автобу
— гляньте праворуч:
са, що став на зупи
якщо є транспорт —
нці.
треба стати на білій
Так, 22 січня слюсар
лінії, пропустити його
заводу Ц А В. П. Ба і тільки потім рухатися
ков в нетверезому стані
далі.
переходив вул.
Келе
Ні в якому разі не
цьку, не
звертаючи
обходьте автобуса чи
уваги на «Жигулі», що
тролейбуса
спереду.
рухались — доставле
Це умова — категори
ний в лікарню і госпі
чна. Обходити автобус
талізований.
чи тролейбус можна
тільки ззаду, а трамвай
21
лютого муляр
навпаки — лише спе
БМ У - 1 тресту «Він
ницяпромбуд» Ю . І.
реду.
Щ е одним головним
Пилипчак (теж напід
учасником дорожного
питку) вийшов з тро
руху є водій. На його
лейбуса на зупинці. Не

В місцях, де рух ре
гулюється світлофором,
можна
спостерігати
таку картину: подано
пішоходу зелений, але
водій, що наближається
до переходу і повинен
зупинитись, цього не
робить.
Ось приклади.
17
березня о 17 годині
Волинець Віктор Ан
тонович, житель Він
ницьких Хуторів, ма
шиною «Москвич» на
тролейбусній
зупинці
збив стареньку жінку
Солодовникову Е. І..
Хіба він не знав, що в
цьому місці може з’я
витися пішохід?
Цього ж дня Сухов
Володимир Васильович,
житель Вінниці, їхав
мопедом
«Карпати».
При повороті з вулиці
Хмельницьке шосе в
проїзд до кладовища,
збив Панчук Тетяну
Вікторівну, яка їхала
на велосипеді.
Як же зупинити по
рушника правил руху?
Тільки самодисцип
ліною, суворим дотри
манням кожним правил
руху, повагою до наших
законів і людей,
які
поруч з нами, піклуван
ням батьків про своїх
дітей. Іншого
шляху
просто немає.
С . К У Ш Н ІР Е Н К О .
державтоінспектор
Ленінського Р В В С ,
капітан міліції.

З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИМВОЛІКИ
(Продовження. Початок у номерах за
16 лютого і 2 березня).
Далі національна символіка була досить політи
зована й знайшла відображення на прапорах різних
політичних угрупувань і сил.
Чи мав український народ свою
державність?
Як відомо, Маркс назвав Запорізьку Січ козацькою
республікою, яка мала вплив на політичне життя.
Більше того, після визвольно ї війни на
Україні
утворюється своя державність. Богдан Хмельни
цький і Запорізька Січ представляли
цю
нову
українську державність, яка народжувалася. Інша
справа, щ о в складі
централізованої
держави,
якою була російська імперія, така державність пер
спектив для свого розвитку не мала. Така
була
логіка розвитку подій. Що ж стосується кольорів,
то, як відмічалося, спектр був
якнайширший,
а
головний колір, під яким ішли армії Богдана Хме
льницького і здобували свободу, був малиновий.
Практично до Великого Жовтня
український
народ своєї державності не мав. Щоправда, деякі
вчені стверджують інше Так, у 1987 році в цен
тральній пресі була опублікована стаття академіка
Тру бачова, який намагався представити історичну
спадщину Київської Русі, насамперед, як спадщину
російського народу. І навіть таку фразу вжив:
«нехай українці й білоруси при цьому не обра
жаються» і т. д. До історії так підходити не можна
Київська Русь є спільною спадщиною російського,
українського й білоруського народів. І державність
Київської Русі як самостійної держави, у свій час
є також спільною Історичною
спадщиною
усіх
трьох братніх народів.
Під проблемою національної, державної
сим

воліки криються різкі підходи, зумовлені методо
логією
буржуазною і пролетарською.
Сучасна
буржуазна історіографія твердить, що нація віль
на, і державність є суто
національна. Вона
ке
класова, а є відтворенням духу цієї нації. Такий
професор історії, як
Щербачівський, написав
книгу «Формація української нації» і лічить вік
нашої української нації в п’ять тисяч років. Таким
чином вважається, що українська нація вже сфо
рмувалася на початку перших століть нашої ери.
А звідси Київська Русь (це загальновідома
теза
буржуазних істориків) начебто була витвором ви
ключно української нації. Зазначимо, що вживає
ться тільки термін «нація». Не народність, не союз
племен, а саме нація. Звідси коріння того,
чому
з’являється державна символіка — тризуб. В га
зеті «Народна воля» є стаття М. Грушевського під
назвою «Український державний герб» («Народна
воля», 28 лютого 1918 року). У ній він пропонує
державний символ — тризуб. Є інші твердження,
що це, мовляв, ідея не його. В усякому разі,
стаття за підписом М. Грушевського в
газеті
«Народна воля» вийшла. У ній проводиться основна
ідея історика, що Київська Русь — це держава
української нації. Мовляв, український народ мав
свою, державність ще за Київської Русі. І нині
(тобто,' у 1918 році) — пишеться у згаданій статті
— ми, природно, маємо відродити наш державний
символ — тризуб. М. Грушевський писав: «Украї
нська Народна Республіка, ставши наново державою
самостійною, незалежною, мусила вибрати
собі
державний герб. Найбільш натуральна річ зверну
тись до тих старих знаків чи гербів, які вживались
за старих часів. Найкращий такий знак вживався за
часів Володимира Великого. І тому натурально, що

Українська Народна Республіка, поставивши своїм
завданням об’єднати в самостійній державі укра
їнські землі і відновити дійсну повноту національнокультурного життя, бере собі за герб цей старий
знак Володимира Великого».
Перше зображення тризуба вміщене на кредит
ному білеті, випущеному Центральною радою ще в
грудні 1917 року. Таким чином, М. Грушевський,
голова Центральної ради, як історик, по
суті,
перекинув міст між УНР і Київською Руссю, об
минувши етапи нашої символіки, справді україн
ської, національної, яка найбільш повно втілилася
в козаччині. ПІД символікою
тризубу
криється
головна політична підстава протиставити
Україну
Росії.
Можна стверджувати, що тризуб до громадянсь
кої війни на Україні не був відомий в національ
ному житті українців. Центральна рада «трансплан
тувала» його в 1918 рік з XI — XX століть. У
спадщину від неї зберегли його як свій символіч
ний знак націоналістичні організації. Апелювати
тут до давніх національних традицій найменшою
мірою —
штучно;.
Зарубіжні історики, зокрема націоналістичні, ви
сувають версію, що, по-перше, коли приймалася
Центральною радою націоналістична символіка, то
практично ніяких сумнівів щодо ї ї запровадження
не було. Вона мала, мовляв, національні й історичні
традиції. Це далеко не так.
ІДЕОЛОГІЧНИЙ
(Далі

ВІДДІЛ

ОБКОМУ

буде).
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