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Помните также, что так или иначе, а нам
необходимо вернуть Украину России. Без
украинского угля, железа, руды, хлеба, соли,
Черного моря Россия существовать не может,
она задохнется, а с ней и Советская власть,
и мы с вами... Ни на одну минуту не забывайте,
что Украина должна быть нашей, нашей она
будет только тогда, когда будет советской,
а Петлюра вышиблен из памяти народа
навсегда
Л..Троцький (1919)

Нам потрібна сама Україна,
людність не потрібна
X. Раковський (1920)

[...] крестьянство представляет основную
армию национального движения, [...]
национальный вопрос есть по сути дела
вопрос крестьянский
Й. Сталін (1925)

То, что голодание не научило еще очень
многих колхозников уму-разуму, показывает
неудовлетворительная подготовка к севу как
раз в наиболее неблагополучных районах
С..Косіор (1933)

Останній рік [1933] був роком розгрому
націоналістичної контрреволюції
П.Постишев(1934)
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