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НабираючиЗ ИМОВА екзаменацій

на сесія, як ка
жуть, набирає обертів. 
Напередодні Нового ро
ку в її орбіті опинилися 
студенти п’ятих курсів, 
7 січня — четвертокурс
ники. а чеюез кілька 
днів до екзаменаційних 
столів почнуть виходи
ти студенти 1, 2, 3-го 
курсів.

Настала відповідальна 
пора в житті інституту.

Про те, як підготува
лися викладачі і сту
денти до сесії, що ново
го у цій справі — на
ша розмова з начальни
ком учбового відділу 
В. П. Омелянчуком.

В. П. — Насамперед слід 
нагадати, що нині почало 
діяти нове положення про 
організацію і проведення 
екзаменаційних сесій, в ос
нову якого покладена вимо- 
га до студентів наполегли
во працювати не під час 
екзаменів, а перед ними.

Кор, — Значить, голов
ним мірилом що вплива^- 
тиме на екзаменаційну оцін
ку, буде успішність про
тягом семестру?

В. П. — Саме так. І в 
зв’язку з цим хочу позна
йомити з табличкою, яка 
показує, як підготувалися 
до нинішньої сесії студен
ти різних факультетів.

5 курси:

77%
Отже, ці факультети доб

ре попрацювали, — лічені 
студенти отримали двійки і 
трійки. На жаль, на четвер
тих курсах радіотехнічного 
та інженерно-будівельного 
факультетів двієчників і не- 
допущених нараховується 
відповідно 26 і 33 процен
ти.

Кор. — Василю Проко- 
повичу, чи справді відміне
ні екзамениі з філософії і 
політекономії?

В. П. — Так. На підста
ві постанови Держкомітету 
СРСР з народної освіти від 
20 жовтня і рішення вченої 
ради інституту від 27 груд
ня 1990 року відмінено ек
замен з філософії на трьох 
факультетах — РТФ, ФАМ 
і ФСТ, а з політекономії — 
на машинобудівному, енер
гетичному та Інженерно-бу
дівельному,

Кор. — А що замість 
цього?

В. П. •—• Екзамени замі
нені підсумковою атестацією, 
тобто, оцінка виставляється 
спеціально створеною атес- 
таційною комісією на осно^- 
ві одержаних студентом 
оцінок з політекономії, філо
софії і теорії проблем су
часного соціалізму.

Якщо студент не погод
жується з виведеною оцін
кою або бажає ї ї  підвищи
ти, він звертається в дека
нат з заявою і через де
який час, отримавши кон
сультації, допускається зно
ву на атестаційну комісію.

Кор. — При здачі курсо
вих екзаменів практикує
ться, так зване, автоматич
не виставлення оцінок. Як 
ця форма використовується 
у нас?

В, П. Пробуємо. Торік на 
екзаменах студентів-вечір- 
ників я автоматично поста
вив десять відмінних оцінок 
шестикурсникам трьох груп 
без здачі екзаменів. Прста- 
вив їх тим, хто протягом 
всього семестру не зробив
жодного прогу/іу, - вчився 
тільки на п’ятірки і старан
но виконав всі завдання ви
кладачів.

На знімку: йде екзамен з основ обчислювальних процесів у групі 
5 ЕОМ. Фото С. Лісового.

СТУПІНЬ НАДІЙНОСТІ
Все тут до болю знайо- 

ме:стіл екзаменатора з 
букетом квітів у вазі, гірка 
екзаменаційних білетів і 
кілька схилених над папера
ми голів. Час на обдуму
вання минає і комусь уже 
треба йти відповідати...

Назвати такий день свя
том, як дехто з газетярів 
полюбляє писати, на мою 
думку, недоречно. Навіть 
круглий відміннику, 1 (той хві*- 
люється, ставши перед очі 
вимогливого професора, до
цента чи Іншого фахівця. Се 
сія не стільки свято, скільки 
своєрідна Інспекція, ревізія 
знань.

В аудиторії 0429 того дня 
йшов екзамен з 'організа
ції І планування виробни
цтва, управління підприємст
вом. По одну сторону, так 
би мовити, «барикади» бу
ли студенти п’ятого курсу 
4-ої групи РТФ, по другу 
— завідуючий кафедрою 
економіки, доцент В. О. 
Козловський. Але це не кон
фронтація протилежних сто
рін, а їх взаємодія. Неваж
ко було побачити, яке за
доволення приносила Воло

димиру Олександровичу 
правильна відповідь студен
та, або яку впевненість все
ляли в душі юнаків і дів
чат доброзичливість, мора
льна підтримка з боку ек
заменатора.

Репортаж

Ось, приміром, відпові
дає М. Присяжний. Вже 
перші його твердження, умо
виводи про ринкову еко
номіку викликають схвальні 
репліки викладача, і чим 
далі, тим виразніше вима
льовується неабиякий багаж 
знань цього студента. Зна
чить, прийде він на вироб
ництво не сірим пташе
ням, а справді зрілим спе
ціалістом, котрий з перших 
кроків знатиме, куди і як 
ступати, із задоволенням 
поставив В. О. Козловсь
кий п ’ятірку і студенту 
М. Семенюку.

Однак, були й такі, хто 
відверто кажучи, дуже сла

бко розбирається в питан
нях економіки. Не будемо 
називати їх прізвищ, бо за
галом вони вчаться непо
гано. Але не може не на
сторожити те, що п ’ятикурс 
ник не знає таких елемен*- 
тарних питань, як мале під
приємство, біржа, бізнес...

Слід віддати належне ек 
заменатору —- він не поспі
шав виносити свій нега
тивний «вирок» такому сту
денту, а терпеливо підво
див до правильної відповіді 
і, врешті, допомігши розі 
братись, ставив рятівну трі
йку.

Двадцять студентів скла 
ли еказмен. Не так вже й 
довго їм вчитися. З дипло
мами про вищу спеціальну 
освіту вони очолять певні 
ділянки виробництва. Сьо
годнішній екзамен з еконо
міки, звісно, ще не може 
дати відповідь про ступінь 
їх надійності, як спеціаліс
тів, але це вже дзвінок, 
який має нагадати, що без 
глибоких знань економіки 
у наш час жити і діяти 
неможливо.

А. Н О ВІНСЬКИЙ,

Дорога і пішохід
Торік на вулицях міста 

зареєстровані 194 дорожно- 
транспортні пригоди. 18 чо
ловік загинуло, 213 — ді
стали поранення. Крім того, 
у Вінниці було ще 482 не
значні дорожно-транспортні 
пригоди.

За рік затримано 699 не
тверезих водіїв. Серед них 
— з політехнічного інсти
туту — студенти А. А. Субх 
та С. А. Шрамко.

Ну, а цей рік почався з 
трагедій. Водій політеху

Володимир Бельдій, рухаю
чись на своєму автомобілі 
по вулиці Келецькій, виїхав 
на смугу зустрічного тран
спорту, зіткнувся з тролей
бусом і загинув. Пасажир, 
що сидів поруч, поранений 
і потрапив до лікарні.

Людино! Сідаючи за кер
мо, думай не тільки про 
себе, а й про того, хто з 
тобою в машині, і про того, 
хто переходить дорогу.

Г. ТКАЧУК, 
державтоінспектор.

Нове вида нн я
Сьогодні, 18 січня 1991-го року, 

має з’явитись перший номер газети 
«Південний Буг». Цей, не
залежний від партій і
угрупувань, часопис, видається
правлінням обласної організації
Спілки Журналістів. Правда, це не 
означає, що газета писатиме тільки 
на вузько професійні теми. Вона хо
че бути цікавою для всіх категорій 
населення. Через неї, до речі, можна 
буде встановити контакти з відомими 
цілителями й екстрасенсами, замо

вити гороскоп, запропонувати й свої 
послуги людям, ЯКЩО ви вмієте їх 
подавати й організувати. Втім, уже 
перший номер «Південного Бугу»
екстрасенси «зарядили», що має іс
тотно підлікувати тих, хто іхворіє
нирками.

ч При обласній організації Спілки 
Журналістів створюється реабіліта
ційний центр традиційних і нетради
ційних методів лікування. Газета пи
сатиме про його роботу, а кожен 
бажаючий зможе одержати тут необ
хідну консультацію й допомогу.

Минулого року Мінвуз 
УРСР оголосив конкурс на 
кращий підручник і навча
льний посібник українсь
кою мовою. Від нашого ін
ституту в ньому взяли 
участь 5 авторських колек
тивів.

І ось — приємне пові
домлення: три з цих п ’яти 
здобули перемогу і відзна
чені грошовими преміями. 
Якщо врахувати, що на Ук
раїні 140 вищих учбових за
кладів, то три наших пре
мії на цьому фоні досить 
помітний здобуток.

Залишається назвати пе
реможців. Це доценти М. Є. 
Іванов, В. С. Павленко, 
Б. Ф. Ліщинський; П. Г. 
Білоконний і В. О. Козлов
ський; В. В. Чижик і П. В. 
Гель.

* * *

Ректор ВПІ професор 
Б. І. М окін подарував Ін
ститутській бібліотеці свою 
монографію «Математичні 
методи в задачах контролю і 
управління в енергетиці». 
Оригінальність книги поля
гає в тому, що вона видана 
в Польщі і написана спіль
но з польським ученим Юзе- 
фом Корбичем.

Монографія подає аналіз 
відомих моделей, викорис
товуваних для опису проце
сів, що протікають в ядер
них енергетичних реакторах, 
здійснює їх оригінальну
модифікацію, на основі якої 
одержано ряд результатів,
котрі є цікавими для теорії 
] практики оптимального уп 
Правління об ’єктами такого 
класу. Книга розрахована 
на Інженерно-технічних пра
ц івників, зайнятих дослід
женням, проектуванням і 
експлуатацією ядерних та 
інших установок.

* * *

Підведено підсумки робо
ти серед служб цивільної
оборони вузів міста за ми
нулий рік. Наш Інститут 
відзначений серед кращих* 
за підготовку постійного 
складу колективу і студен
тів. З окремих формувань 
цивільної оборони ставили 
за приклад пост радіацій
ного і хімічного нагляду 
СКТБ «Модуль» (начальник 
поста А. Д. Гладковський), 
сандружину номер 1 (ко
мандир С. А. Колеткова).

На «добре» оцінено всі 
минулорічні вчення і трену
вання. Серед студентських 
груп кращими визнані 
2 ААГ-86 (викладач О. В.
Кравцов). 2 ЕОМ-86 (ви
кладач В. Ф. Сакевич).



2 стор, «ЗА ІНЖЄНЄРНІ КАДРИ»

І

18 січня 1991 року.

Початок у номерах
33, 34, 35, 36, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 2.

Завдяки надійності облад
нання, високій культурі об
слуговування та вільному
доступу кожного громадя
нина для огляду, нема про
тестів проти експлуатації 
існуючих та будівництва но
вих АЕС ні в Японії, ні в 
Німеччині, ні у Франції,
навіть незважаючи на чор
нобильську катастрофу.

і ще одну думку вислов
лю -— досить крамольну для 
сьогоднішньої України — 
відмовившись від будівницт
ва ядерних станцій, ми про
граємо економічно, не ви
граючи в той же час ні в 
екології, ні в безпеці, тому 
що залишаємося заложни
ками тих АЕС, які побудо
вані в інших республіках та 
сусідніх державах вздовж 
кордонів з Україною. Сьо
годні ми знаємо, що Біло
русія постраждала не мен** 
ше України* хоч ядерна 
катастрофа сталась не на ї ї  
території.

Після огляду Дарлінгтон- 
ської АЕС відвіз мене Бе- 
резовський до Торонто і 
знову передав Івану Вінни
цькому, який повіз мене до 
пластового дому — це 
щось подібне до наших 
Палаців піонерів.

«Пласт» — це організа
ція, головна мета якої—зро
бити все. щоб діти канад
ців українського походжен
ня не забули, що вони є 
українцями. В пластових 
домах дітей вчать українсь
кої мови, української куль
тури, виховують почуття 
любові до України. Вихову
ють молодших (подібно на
шим піонервожатим) старші 
юнаки — одним з них є 
Михайло Вінницький. Я по^ 
бачив, з якою любов’ю до 
дітей та з якою відповіда
льністю до своєї місії він 
працював з хлопчиками ро
ків восьми—десяти за ві
ком і з яким захопленням 
вони разом з ним вчились 
вірно висловлювати свої 
думки українською мовою. 
Все, що робиться в пласто
вому домі або на природі 
організацією «Пласт», не за
безпечується державним фі
нансуванням — все фінан
сується за рахунок пожерт
вувань багатих канадців ук
раїнського походження.

Ознайомившись з (плас
товим домом, поїхали ми 
з Іваном Вінницьким до уні
верситету Святого Володи
мира, в якому навчаються 
діти українців із усіх країн

світу, куди тільки їх заки
нула доля. Вчаться вони ук
раїнською мовою. Універси
тет теж існує на пожертву
вання багатих українців. Він 
невеликий, але бібліотеку 
видань українською мовою 
має кращу, ніж наш інститут— 
в ній зібрані всі періодичні 
видання журнального типу, 
які видаються в країнах 
Європи та Америки. В уні
верситеті є науково-дослід
ний центр по дослідженню 
суспільних процесів та істо
рії України. Вченим секре
тарем цього центру на су
спільних засадах є магістр 
іроіда Вінницька, дружина 
професора Вінницького. За^ 
раз ї ї  головною турботою 
є збір та систематизація 
матеріалів по голодомору 
на Україні в тридцяті роки.

Ввечері я разом з под
ружжям Вінницьких поїхав 
до головного конференцза- 
лу міста Торонто, де більше 
двох тисяч українців з різ
них міст провінції Онтаріо 
зібралися для того, щоб за
слухати декілька доповідей 
з проблем голодомору трид
цятих років на Україні та 
поспілкуватися між собою.

Гостем номер один цього 
вечора був голова Львівсь
кої обласної Ради народних 
депутатів,/ депутат Верхов^- 
ної Ради УРСР Вячеслав 
Чорновіл. Коли він був пред
ставлений, зал вибухнув та
кими оплесками, яких я не 
чув з часів брежнєвських 
виступів. До речі, був пред
ставлений, але тільки, як 
ректор ВПІ, і я, і також 
доброзичливо зустрінутий 
оточенням.

Чорновіл виступив з ко
роткою промовою, тому що 
недосить добре почувався 
— в літаку в нього стало 
погано з серцем* і тому 
лікарі^ приписали йому спо
кій. Його промова виклика
ла знову шквал оплесків і 
серію виступів, В ЯКИ)<̂  він 
називався найвизначнішим 
діячем сьогоднішньої Ук -̂ 
раїни,

До речі, на цьому вечорі 
мені довелося пережити дві
чі декілька неприємних хви
лин. І на початку вечора, і 
в кінці священник читав мо
литву. Всі за ним вставши, 
повторювали її, а потім 
хрестилися. Оскільки я не 
вважаю себе віруючим, не 
знаю молитви і ніколи не 
хрестився, то не став ні 
підспівувати, ні хреститись. 
Для всіх, хто знаходився в 
залі, це фактично було ви  ̂
кликом, адже всі інші під
співували молитву і хрести
лись, а я стояв непорушно

під осудливими поглядами 
сотень очей. Але вистояв,
І тим, що заради більшої 
симпатії не покривив ду
шею, навіть сам собі сподо
бався. І повірте, шановні 
читачі, що коли ти знахо
дишся в чужій країні се
ред чужих людей, від яких 
повністю залежиш, які див
ляться на тебе очима, пов
ними осуду, набагато про
стіше було б перехрести
тись та поворохнути губами, 
роблячи вигляд, що молиш
ся, ніж вистояти непоруш
но.

По закінченню вечора, 
одержавши в дарунок книж
ку віршів дитячої поетеси 
українського походження, я 
"разом з Іваном Вінницьким 
поїхав до Ватерлоо, а пані 
Іроіда, як одна з господа
рок вечора, ще залишилася 
наводити порядок в конфе- 
ренцзалі, де було накрито 
багато столів з їжею та ви
ном.

По дорозі з Ватерлоо у 
мене виникла дуже гостра 
дискусія з Іваном Вінниць»- 
ким з приводу гостювання 
Вячеслава Чорновола. Я ви
словив своє здивування 
тим, що канадські українці 
вбачають у ньому вождя 
українського народу, месію, 
яка виведе народ України 
в світле майбутнє. Адже на 
Україні він сприймається 
зовсім неадекватно, і на
віть депутати Верховної Ра
ди УРСР від Галичини ба
чать в ньому лише розумну 
людину, керівника обласного 
масштабу, але зовсім не 
вождя народу і навіть не 
претендента на вождя.

Іван з роздратуванням по
чав мені доводити, що я 
невірно сприйняв ті оплески 
та виступи, які лунали на 
вечорі, що в Канаді взага
лі ніяких вождів не визна
ють, що ці знаки уваги зу
мовлені роками боротьби 
Чорновола проти репресій 
в ті часи, коли такі, як я, 
або вірили, або робили, ви
гляд, що вірять. начебто 
цих репресій у нас нема. 
Чорновіл ще в шестидеся- 
ті роки написав книгу «Ли
хо з розуму», яка була на
друкована в Канаді україн^ 
ською мовою, і за яку він 
був кинутий у в’язницю. І 
саме тому, що його не зла
мали табори, як багатьох 
шестидесятників, заі його 
стійкість і продовження бо
ротьби після виходу із 
в’язниці, ось за це його так 
люблять і поважають укра
їнці в Канаді.

(Далі буде.

ЩО ЦІКАВИТЬ СТУДЕНТІВ?
16. Зустрічі з заслуженими людьми

області, міста, інституту — 12
17. Проблеми педагогіки — 12
18. Патріотичне виховання — 11
ФОРМИ І МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ЗА

ХОДІВ
1. Лекції — 44
2. Інформації, бесіди — 37
3. Вечори запитань і відповідей — 35
4. Диспути — 29
5. Круглий стіл — 19
Чи бажаєте взяти участь в підготов

ці і проведенні окремих заходів?
1. Так -  28%
2. Ні — 60%
Внесені додаткові пропозиції (питан

ня) зокрема: проблеми культурного доз
вілля, масові дискотеки, проблеми еко
номіки, харчування, одягу, соціалізму, 
життя міста й області, майбутнє нашого 
інституту, про НЛО, східну медицину, 
шедеври мистецтва, життя радянських 
емігрантів в Ізраїлі, проблеми народів 
Палестини, кооперативи, юридична за
хищеність студентів та інше.

М. СИНЕЛЬНИК, 
працівник лабораторії соцдосліджень.

Лабораторія соціологічних досліджень 
ВПІ провела анкетне опитування сту
дентів 1—4 курсів усіх факультетів 
денного навчання з проблем виховання. 
Своїми думками поділилися 868 юнаків 
і дівчат. їм було поставлено запитання: 
які проблеми найбільше цікавлять?

Ось який вигляд має рейтінгова таб
лиця:

1. Проблеми статевого виховання —
82 %

2. Міжнародне становище — 77
3. Проблеми радянської молоді — 71
4. Соціально - економічне життя в

нашій країні — 67
5. Про культуру поведінки — 57
6. Моральне виховання — 52
7. Медицина — 52
8. Проблеми психології — 49
9. Досягнення в галузі науки — 49
10. Національна політика — 48
11. Правове виховання — 45
12. Проблеми релігії і атеїзму — 48
13. Проблеми соціології — 39
14. Мистецтво — 38
15. Життя славетних людей — 31

В хороводе дней
Мы актеры. В жизни,

не на сцене.
И  и гр а я  р о л ь  (д а  н е  

одну!),
Находясь во власти 

упоенья,
Забы ваем  м ы  про  ж изнь 

свою.
Натянув улыбчивые маски, 
В глубине душ и зажав 

протест,
М ы  превозм огаем  ж изни  

встряски, 
О пасаясь лиш ь за свой 

«насест».
И под маской истинные 

лица
М ы скрываем в хороводе „

 Аней.
П еред тем , кто  может 

пригодиться
,М ы  ул ы б ку  тян е м  —  д о  

ушей.
М ы  и гр а е м  —  д о м а , 

на работе, 
—  Каждый день —  

т р у д о м  и л ь  б е з  тр у д а , 
Опасаясь: «Вдруг

найдется тот, кто 
Сможет в этом уличить 

меня».
М ы  и граем . М ы  и граем  

роли..
.(М ало тех, кто  искренно 

живет).
« Б о ж е  м о й ! —  кр и ч и т  

душа. —  Доколе 
Будет длиться масок

хоровод?»
М ы  а кт е р ы . В  ж и н и , н е  

на сцене.
И играя роль (да не

одну!),
Забываем мы, по

крайней мере, 
Ч т о  ж и в е м  в с е го  —  т о  

жизнь одну.
Айна ПАРФ ЕНКЖ , 

библиотекарь.

Стежина
їдеш в електричці, а 

за вікном — одноманіт
ний краєвид зубожілої 
землі, вихльостаної заме- 
тілями й дощами, — не
ма за що оку зачепитись.

І раптом — стежечка, 
стара, сива, натоптана до 
гудронної твердості, з 
калюжками стоячої води.

І захочеться зійти з 
поїзда, податись нею ту
ди, куди заведе. І запи
туєш себе: «Звідки це
щемливе почуття?».

Звідки?
Я — дід, і грішно не 

знати — з ди-тин-ства! 
Це його поклик.

Переймаєшся прагнен
ням бодай подумки вер
нутися в неосяжну дале
чінь, де батьки були ра
ді тобі за те, що ти є на 
світі; хоча б на годину 
втекти ©ід сьогочасної 
дійсності, де за все по
трібно платити: і часом, 
і вмінням, і грішми, і... 
совістю.

Невже це почуття без 
відповіді?

Залишаються фото
знімки, котрі неможливо 
зробити, якщо нема со
лодкого, світлого болю.

С. ЛІСОВИИ.

Такое уж бывало
В аудитории большой 
студентики сидели, 
Сидели, слушали, 

порой, галдели.
А лектор мысли 

излагал, старался, 
Большие формулы 

писал —  пытался 
До их сознанья 

довести законы, 
Открыть которые 

смогли труды ученых.
А за окном; такой

простор
,такое диво,
Что затуманивает взор 

счастливо
.И возникают у ребят

такие мысли —  
Махнуть на, все

и — за окно,
В круговерть жизни.
И  ведь не первы е они 

—  такое уж бывало.,.
Учеба шла своим 

п у тем , а  и х  к асал ась  
мало

.Но ведь давно 
и звестн о  всем , что  

«время катится». 
Кто плохо грыз гранит 

наук —
Не раз спохватится.

Б. ЗЕМЛЯКОВ, 
доцент.

РЕПЛІКА НАЛЯКАЛИСЬ П ІС Н І?
Шуму З ЦЬОГО приводу 

перед різдв’яними святка
ми було достатньо. Облас
не радіо лякало людей тим, 
що зі Львова на Вінницю 
готується нашестя ідеоло
гічних диверсантів з воро
жими радянській системі 
програмами і закликало не 
пускати їх на територію 
області. Мовляв, у нас до
статньо своїх творчих ко
лективів, щоб урочисто від
значити різдво, а з Захід
ної Україну приїдуть влаш
товувати мітинги і баламу
тити народ.

Вінниця «обійшлась» вла
сними силами. Певна ріЦ, 
вона не спромоглася на 
щось цікаве — давні р із#  
в’яні традиції й обряди у 
нас забуті повністю, а про 
найосновнішу їхню оздобу 
— вертеп не знають в пе
реважній більшості навіть 
працівники культури.

Отже, треба дякувати ак
тивістам обласної організа- 
цї Товариства української 
мови імені Т. Г. Шевченка 
за наполегливість — таки 
зуміли переконати чиновни
ків, що приїдуть до Він
ниці не вороги, а нормальні 
талановиті люди, які вмі
ють і знають трохи більше, 
ніж ми.

Ці аргументи сповна під
твердилися на тому вечорі, 
що відбувся 10 січня в клу
бі політехнічного інституту. 
Тут виступили два колекти
ви з Трускавця — фольк
лорна група «Вертеп» іі хо
рова капела «Воля». Можна 
вірити чи не вірити в бо
га, але не можна не захоп
люватись акапельним спЕ 
вом «Волі».

Виявляється, що різдв’я- 
ні пісні — це цілий пласт 
культури, мало не приора
ний навіки злочинним сум
лінням ідеологічних плуган 
тарів. Така програма повин
на б виконуватися в най
більших залах обласного 
центру і дала б тільки один 
урожай — • високу гордість 
за талант свого народу. Що, 
скажіть, поганого в тому, 
що чарівне виконання «Чер^- 
воної калини», шевченків
ського «Реве та стогне» 
підняло на ноги весь зал, 
який захоплено підспіву
вав?

Іншими словами, це було 
свято щирої єдності Захо
ду і Сходу України, яку 
декому не хотілося б помі
чати або ж забивати в ї ї  
моноліт підступні клинці 
розбрату.

Українці — єдинокровні

браті, історія у них теж 
одна. Можна любити чи не 
любити в ній січових стріль
ців або кінноту Примако- 
ва, але не можна її. багато

страждальну, переінакшити 
Мусимо приймати такою, як 
є, і на цій основі вихову
вати в народу почуття тер
пимості і злагоди, а не про
тистояння.

Ніяк не збагнути — на 
якій підставі не хотіли 
пускати до Вінниці таких 
прекрасних колективів?

Відповідь може бути тіль
ки одна — командно-адміні
стративна система вироди
лась і настільки розумово 
зубожіла, що боїться навіть 
забутих пісень свого на
роду.

До речі, представляти го
стей у складі фольклорно
го ансамблю з Трускавця 
приїхала голова комісії мі
ськради з питань культури 
Галина Шиманська, Вінни
цька ж міськрада від таких 
повноважень на всяк випа
док відхрестилась.

В. ІВЧЕНКО.
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