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У відповідь на нове зниження цін 
радянські люди множать свої трудові 
зусилля на всіх ділянках будівництва 
комунізму, ще тісніше згуртовуються 
навколо Комуністичної партії і Радян
ського Уряду, які ведуть їх вперед, до 
нових перемог.

Трудящі району палко 
вітають зниження цін

С У М Л І Н Н А  П Р А Ц Я
Нове зниження державних 

роздрібних цін на продовольчі 
й промислові товари— це новий 
яскравий прояв піклування Ко
муністичної партії і Уряду про 
благо народу, — говорять кол
госпник и артілі імені Молотова. 
На безустанне піклування пар
тії і Уряду вони відповідають 
трудовими ділами.

На сівбі ранніх колоскових 
культур щоденно перевикону
ють денні норми тт. Горенко Ва
силь, Воропай Олександра, 
Жовна Надія, Постика Віра. 
Вони добре розуміють, що вес
няний день— рік годує, а  тому 
взяли на себе зобов’язання, 
щоб до 5 квітня повністю за
кінчити сівбу ранніх ярих.

Колгоспники готуються одно
часно із посівом  к олоскових 
культур розпочати сівбу цук
рового буряка. Зараз готується 
площа для посіву цієї цінної 
технічної культури.

Своєю сумлінною працею во
ни вносять гідний вклад у вико
нання сталінської п 'я тирічки.

С. ПОДУРЕЦЬ,
секретар парторганізації  
колгоспу ім. Молотова.

що стояла на шляху угоди 
про перемир 'я , уряд Китайської 
Народної Республіки і уряд 
Корейської Народно - Демокра
тичної Республіки, керуючись 
прагненням до досягнення миру 
і до закінчення війни в Кореї, 
зробили новий крок до остаточ
ного розв 'язання цього питання. 
Вони запропонували, щоб обидві 
сторони відновили переговори 
про перемир’я і зобов’язались 
репатріювати негайно після 
припинення воєнних дій всіх 
т и х  військовополонених, я кі 
знаходяться в їх руках і які 
наполягають на репатріації, а 
решту військовополонених пе
редати нейтральній державі з
метою забезпечення справедли
вого розв’язання питання про 
їх репатріацію. Така пропози
ція дає можливість справедливо 
розв’язати питання про репат
ріацію військовополонених і 
усунути перешкоди, що лиши
лися, до здійснення перемир’я
в Кореї.

Не може бути н іякого сум
ніву, що народи всього світу і 
всі люди , пройняті чесним праг
ненням покласти край війні в 
Кореї і сприяти зміцненню миру 
і безпеки народів Далекого 
Сходу і всього світу, зустрінуть 
цю пропозицію з гарячим спів
чуттям і подадуть їй повну 
підтрим ку.

Радянський Уряд визнає всю 
справедливість цієї пропозиції 
уряду Китайської Народної Рес
публіки і уряду Корейської 
Народно-Демократичної Респуб
л іки і висловлює готовність 
повністю сприяти її здійсненню.

Природно, що Організація 
Об’єднаних Націй могла б зро
бити більше щодо перемир’я 
і припинення війни в Кореї, 
якби в її складі були законні 
представники Китаю і Кореї.

Той факт, що китайський 
народ і корейський народ поз
бавлені свого законного пред
ставництва в Організації Об’єд
наних Націй, по-перше, підри
ває авторитет цієї організації, 
а, по-друге, позбавляє її мож
ливості належним чином сприя
ти зміцненню міжнародної без
пеки і загальному мирові.

Радянський Уряд вважає своїм 
обов’язком знову нагадати про 
те, що питання про поновлен
ня прав китайського народу і 
корейського народу в Органі
зації Об’єднаних Націй є одним 
з невідкладних питань і що 
поновлення прав Китаю і Кореї 
в ООН, особливо в теперішніх 
умовах, відповідає інтересам 
піднесення  авторитету і міжна
родного значення Організації 
Об’єднаних Націй і сприятиме 
зміцненню миру в усьому 
світі.

призначений на репатріацію, 
згідно з першим обзацом 
цієї статті, не може бути 
репатрійований проти свого 
бажання під час воєнних 
дій».
Ця стаття Женевської кон

венції стосується періоду до 
укладення перемир’я, коли воєн
ні дії ще не припинені. Оскіль
ки угода про застосування цієї 
статті тепер досягнута і може
бути підписана обома сторонами 
в найближчі дні, не лишиться 
н іяких перешкод до того, щоб 
обмін хворими і пораненими 
військовополоненими почався 
без дальших зволікань.

В згаданому вище листі Вер
ховного командуючого Корей
ської народної армії Кім Ір 
Сена і Командуючого к итай
ськими народними доброволь
цями Пин Де-хуея не тільки 
висловлюється згода з пропо
зицією генерала Кларка від 
22 лютого в питанні про обмін 
хворими і пораненими військо
вополоненими, але й пропонує
ться відновити переговори про 
перемир’я, щоб покласти край 
війні в Кореї.

Слід звернути особливу ува
гу на те, що і в заяві Міністра 
Закордонних Справ Чжоу Ень- 
лая від 30 березня, яка виробле
на спільно урядами КНР і КНДР, 
пропонується не т ільки здій
снити обмін хворими і поране
ними військовополоненими, але 
також розв’язати питання про 
репатріацію військовополонених 
в цілому, що веде до укладення 
угоди про перемир’я і до при
пинення війни в Кореї. З свого 
боку уряд Китайської Народної 
Республіки і уряд Корейської 
Народно-Демократичної Респуб
л іки пропонують, слідом за
розумним врегулюванням пи
тання про хворих і поранених 
військовополонених, розв’язати 
все питання про військовопо
лонених з тим, щоб обидві 
сторони керувалися щирим 
прагненням досягти перемир’я 
в Кореї в дусі взаємного ком
промісу.

Зрозуміло, питання про ре
патріацію  військовополонених 
в цілому також повинно бути 
розв'язане у відповідності з по
ложеннями Ж еневської конвен
ції, на чому природно наполя
гали як Радянський Уряд, так 
і уряди КНР і К НДР. Проте, 
ні тривалі переговори в Пан ь- 
миньчжоні, ні багаторазове об
говорення нього питання  на 
Генеральній Асамблеї ООН, як 
відомо, не дали позитивних 
результатів.

Оскільки це питання зали
шилось єдиною незгодою між 
воюючими сторонами в Кореї,

З А Я В А
Міністра Закордонних Справ СРСР В. М. Молотова

в корейськом у питанні
з боку народів усього світу. 
Радянський Уряд висловлює 
також певність, що цю пропо
з ицію правильно зрозуміє уряд 
Сполучених Штатів Америки.

Радянський Уряд незмінно 
підтримував усі кроки, спрямо
вані на встановлення справед
ливого перемир 'я  і на припи
нення війни в Кореї.

Початок цьому був покладе
ний у відповіді глави Радян
ського Уряду Й. В. Сталіна на 
звернення Прем’єр - Міністра 
Індії п. Неру ще в липні 1950 
року.

Як відомо, виступ по радіо 
в Нью-Йорку в червні 1951 
року представника СРСР у Раді 
Безпеки був основою для по
чатку переговорів про переми
р 'я  в Кореї. Ці переговори про 
перемир’я , як і проходили спо
чатку в Кесоні, а потім у Пань- 
миньчжоні, привели до угоди 
в усіх умовах перемир’я, за 
винятком питання про репат
ріацію військовополонених. Але 
переговори про перемир’я  були 
перервані генералом Кларком у 
жовтні минулого року, що за
гальмувало укладення пере
мир’я.

Китайсько-корейською сторо
ною прийнята пропозиція ге
нерала Кларка про те, щоб об
мін хворими і пораненими вій
ськовополоненими був проведе
ний у відповідності з статтею 
109 Ж еневської конвенції 
1949 року про поводження з 
військовополоненими.

Ця стаття говорить:
«За винятком випадків, 

передбачених в абзаці 3 ці
єї статті, сторони, що пере
бувають в конфлікті, будуть 
зобов’язані, у відповідності 
з абзацом 1 дальшої статті, 
відправляти на батьківщину 
тяжко хворих і тяжко пора
нених військовополонених, 
незалежно від їх  звання і 
к ількості п ісля того, як  во
ни будуть приведені до стану, 
я к ий допускає їх  переве
зення.

Під час воєнних дій сторо
ни, що перебувають в кон
флікті, старатимуться, при 
сприянні відповідних ней
тральних держав, організу
вати госпіталізацію в ней
тральних країнах поранених 
і хворих військовополонених, 
вказаних в абзаці 2 дальшої 
статті. Вони можуть, крім 
того, укладати угоди про 
репатріацію або про інтерну
вання  в нейтральній країні 
здорових війс ь ковополоне
н их , які пробули довгий час
у полоні.

Ні один поранений або 
хворий військовополонений,

28 березня був опублікова
н ий лист-відповідь Верховного 
командуючого Корейської на
родної армії Кім Ір Сена і Ко
мандуючого китайськими на
родними добровольцями Пин Де- 
хуея, адресований Головноко
мандуючому збройни ми силами 
ООН у Кореї генералові Кларку, 
— відносно обміну хворими і 
пораненими військовополонени
ми .

В цьому листі висловлюється 
згода на обмін хворими і по
раненими військовополоненими 
обох сторін і вказується, що 
в цьому питанн і фактично вже 
була досягнута договореність в 
ході переговорів про перемир’я 
в Кореї і що лише припинен
ня переговорів у П аньминьч- 
ж оні перешкодило раніш  про
нести цей обмін. При ньому 
в иявлена згода провести обмін 
хворими і пораненими військо
вополоненими у відповідності з 
полож еннями статті 109 Же
невської конвен ції , що сто
сується періоду воєнних дій. 
Одночасно з ним у листі під
креслюється, що такий обмін 
хворими і пораненими військово
полоненими повинен привести
до безперешкодного врегулю
вання  всієї проблеми про вій
ськовополонених і, тим самим, 
до досягнення перемир’я  в Ко
реї. З цією метою за пропоно
вано негайно відновити пере
говори в Пан ьмин ьчжон і.

Слідом за  цим у Пекіні вис
тупив Прем' єр Державної ад
міністративної ради і Міністр 
Закордонних Справ Китайської 
Народної Республіки Чжоу Ень- 
лай і в П хеньяні— Голова Ка
бінету Міністрів Корейської 
Народно-Демократичної Респуб
ліки Кін Ір Сен. Як уряд Ки
тайської Народної Республіки, 
так і уряд Корейської Народно- 
Демократичної Республіки за
явили, що вони згодні з про
позицією про обмін хворими і 
пораненими військовополонени
ми і, як і ран іш , виявляють го
товність прийти до з годи про 
невідкладне врегулювання всі
є ї проблеми військовополоне
них і, таким чином, до при
пинення в ійни в Кореї.

Тим самим уряди Китайської 
Народної Республіки і Корей
ської Народно - Демократичної 
Республіки знову проявили іні
ціативу в справі досягнення 
угоди про перемир’я  і припи
нення війни в Кореї.

Я уповноважений заявити, 
що Радянський Уряд вислов
лює свою цілковиту солідарність 
з цим благородним актом уря
ду КНР і уряду КНДР і не 
сумнівається в тому, що цей 
акт дістане гарячу підтримку

Відповідь на піклування 
Партії та Уряду

Механізатори Ново-Миргород
ської МТС та колектив ММКР, 
як  і всі трудящі нашої країни, 
палко зустріли постанову Ра
ди Міністрів Союзу РСР та 
Центрального Комітету Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу про нове зниж ення роз
дрібних цін на продовольчі та 
промислові товари .

На мітингу, присвяченому 
цій величній події, виступило 
багато товаришів.

— Наші трудові діла будуть 
кращим подарунком Вітчизні, 
що безустанно турбується про 
нас, — сказав т. Бондаренко.

Колектив МТС і ММКР взяв 
на себе нові конкретні під
вищені  зобов’язання.

В. ПЕТРЕНКО.

Слово слухачів 
педучилища

Новим яскравим проявом без
устанного піклування Кому
ністичної партії і Радянського 
Уряду про максимальне задо
волення постійно зростаючих 
потреб радянських людей, про 
невпинне піднесення культури 
і добробуту нашого народу є 
постанова Партії і Уряду про 
нове зниження цін на продо
вольчі й промислові товари.

Слухачі педучилища, всі, я к 
один, на своїх зборах заявили:

— Спасибі рідній Комун істич
ній партії, Радянському Уря
дові за велике піклування про 
народ, про наше щасливе ж иття.

Р. ШЕВЦОВА.
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Партійне життя

Посилити агітаційну 
роботу

Історичні рішенн я  ХІХ з 'їзду 
партії, геніальна праця Й. В. 
Сталіна "Економічні проблеми 
соціалізму в СРСР» і його 
промова на з 'їзді накреслили 
розгорнуту програму будівни
цтва комун ізму в нашій країні. 
В цих важливих документах 
зокрема поставлено конкретні
завдання по підвищенню уро
ж айності всіх сільськогоспо
дарських культур. Виконання 
цієї вказівки повинно стати 
непорушним законом для всіх 
комуністів і безпартійних.

Партійні організації колгос
п ів всю свою агітаційно-масову 
і політичну роботу повинні 
направляти на виконання по
ставлених XIX з'їздом завдань 
в галузі розвитку сільського 
господарства.

Маючи на увазі повне забез
печення виконання історичних 
завдань, поставлених XIX парт- 
з ’їздом, партійна організація 
району провела в сільрадах ку
щові наради агітаторів, район
ну нараду сількорів і редколе
гій стінгазет, семінари агіта
торів тощо. І це дало свої 
позитивні наслідки. Політичній
агітації в колгоспах надано 
наступальний характер. В ці 
дні сотні агітаторів на полях 
підіймають хліборобів на бо
ротьбу за високу урожайність.

Так працюють агітколективи 
при парторганізаціях колгоспів 
імені Сталіна (с. Мартоно- 
ша), імені Куйби шева та ін
ші. Тут агітатори закріплені 
за окремими ланками і брига
дами, очолюють передтравневе
соціалістичне зм агання, доби
ваються значного перевиконан
ня змінних і денних норм. 
Разом з тим вони несуть у 
колгоспні маси правдиве слово 
партії Л еніна— Сталіна. Прове
ли бесіди про нове зниж ення 
ц ін.

Але у нашому районі є ряд 
партійних організацій, які недо
статньо приділяють уваги роботі 
своїх агітаційних колективів. 
Взяти, наприклад, колгосп імені 
Жданова. Тут агітколектив май
же нічого не робить, агітатори
рідко бувають на полі, не ви
ступають застрільниками зма
гання, мало провадять бесід з 
хліборобами. А секретар парт
організації т. Кубай нічого 
конкретного не вжив, щоб п о
жвавити агітац ію в масах.

Це ж саме стосується агіт
колективів при парторганізаціях 
колгоспів імені Сталіна, Пур- 
пурівської сільради, (секретар 
т. Похилюк), імені Шевченка 
(секретар т. Логвиненко), іме
ні Кагановича (секретар т. Шев
ченко) та інших.

Названим парторганізація м
необхідно різко виправити ста
новище з політичною агітацією 
в масах. Вони повинні доби
тись, щоб агітатори повсякден
но бували на полі, роз'яснювали 
колгоспникам зобов’язання де
яких колгосп ів нашої області, 
підіймали хліборобів на нові 
трудові подвиги, поп уляризува
ли досвід передовиків землероб
ства.

Велике значення в проведенні 
агітаційної роботи мають агіт- 
к ультбригади. Їх в нашому рай
оні повинно прац ювати вісім. 
Але внаслідок того, що відділ 
культосвітньої роботи райвикон
кому бездіяльничає , вони жод
ного концерту не дали для 
колгоспників на полі.

Партійні організації колгоспів 
агітаційно-масовій роботі по
вніші приділяти максимум ува
ги. Від цього залеж ить своє
часне проведення усіх весняно- 
польових робіт.

О. ЦИБУЛЬСЬКИЙ, 
завідуючий відділом пропа
ганди і агітації райкому 
КП України.

Нова Каховка. Виконуючи ди
рективи XIX з’їзду партії, бу
дівники Каховського гідровуз
ла все ширше розгортають ро
боту на дільницях основних 
споруджень. Будівники готую
ться до укладки бетону в судно
плавний шлюз, будують причали 
порту, залізничні під’їздні путі, 
готують плошадки під потужні 
портальні крани.

На знімку: розвантаження ме
талоконструкцій потужних кра
нів, які будуть встановлені в 
порту.

Фото Ю. Ліхути 
(Прескліше РАТАУ).

Провадять посадку 
жолудів 

З настанням теплих погожих 
весняних днів члени лісомелі
оративної ланки колгоспу імені
Чкалова приступили до посад
ки жолудів. Не гаючи жодної 
хвилини, колгоспники закін чи
ли цю роботу за 2 дні на 
площі, відведеній в колгоспно
му л ісі.

Сумлінною працею на посад
ці нової лісосмуги відзначили
ся тт. Лабза Д., Могилевич А., 
Коваленко В., Стоянов П. та 
інші. Вони систематично ви
конують і перевиконують нор
ми.

Успішно проходить посадка 
жолудів також у колгоспі «Пе
ремога" та в ряді інших.

П. НЕЧУЙ ВІТЕР,
агролісомеліоратор Ново- 
Миргородської МТС.

Повідомлення Міністерства 
Внутрішніх Справ СРСР

Міністерство Внутрішніх Справ 
СРСР провело старанну пере
вірку всіх матеріалів поперед
нього слідства та інших даних 
в справі групи лікарів, які об
винувачувалися в шкідництві, 
шпигунстві і терористичних діях 
у відношенні активних діячів 
Радянської держави.

В результаті перевірки вста
новлено, що притягнуті в цій 
справі професор Вовсі М. С ., 
професор В иноградов В. М ., 
професор Коган Б. Б ., про
фесор Є горов П. І., професор 
Ф ельдм ан А. І., професор 
Е тін гер  Я. Г., професор В а
си л ен к о  В. X . , професор Грін- 
ш тейн А. М., професор З е 
л ен ін В. Ф ., професор П р ео-  
б р а ж е нський Б. С ., про
фесор П опова Н. А ., професор 
З а к у с о в  В. В., професор Ш е- 
р е ш е в с ь к ий М. А ., лікар 
М айоров Г. І. були арешто
вані колишнім Міністерством 
Державної Безпеки СРСР не
правильно, без будь-яких закон
них підстав.

Перевірка показала, що об
винувачення, висунуті проти 
перелічених осіб, є хибними, а 
документальні дані, на які 
спирались працівники слідства, 
безп ідставними. Встановлено,

що показання арештованих, які 
нібито підтверджують висунуті 
проти них обвинувачення, одер
жані працівниками слідчої час
тини колишнього Міністерства 
Державної Безпеки шляхом за
стосування недопустимих і як 
найсуворіше заборонених ра
дянськими законами прийомів 
слідства.

На підставі висновку слід
чої комісії, спеціально виді
леної Міністерством Внутріш
ніх Справ СРСР для пере
вірки цієї справи , арештовані 
Вовсі М. С., Виноградов В. М., 
Коган В. В., Єгоров П. І., 
Фельдман А. І., Василенко В. Х., 
Грінштейн А. М., Зеленін В. Ф., 
Преображенський Б. С., Попо
ва Н. А., Закусов В. В., Ше- 
решевський М. А., Майоров Г. І. 
та інші притягнуті в цій справі 
повністю реабілітовані в пред’яв
ленні їм обвинуваченням у 
шкідницькій, терористичн ій і 
ш пигунській діяльності і, у
відповідності з ст. 4 п . 5 Кри
мінально - Процесуального Ко
дексу РРФСР, з - під варти 
звільнені.

Особи, винні в неправильному 
веденні слідства, арештовані і 
притягнуті до карної відпові
дальності.

У  П Р Е З И Д І Ї  В Е Р Х О В Н О Ї  Р А Д И  С Р С Р
Президія Верховної Ради 

СРСР постановила скасувати 
Указ від 20 січня 1953 р. про 
нагородження  орденом Леніна

лікаря Тимаш ук Л. Ф. як
неправильний, у зв 'язку  з дій
сними обставинами , як і тепер
виявилися.

Виведено 5 100 курчат
Майже місяць минув як в 

Ново-Миргородській інкубатор
ній станції розпочався вироб
ничий сезон. За цей час уже 
виведено 5.100 курчат, які були 
закуплені колгоспами імені 
Ворошилова, імені Молотова, 
імені Чкалова та іншими.

В поточному виробничому се
зоні буде виведено 117 тисяч 
голів молодняка курей, гусей,ка
чок та індиків. Він п іде на попов
нення колгоспних птахоферм.

К. ПОВАГА,
зоотехнік інкубаторної 
станції.

Про походж ення і суть пасхи
У далекому минулому люд

ської історії, коли людина тіль- 
к и-но виділилася з царства тва
р ин, релігійних свят з овсім не 
було .

З появою релігії ви никли 
релігійні обряди, що виявляли
ся в жертвопринош еннях і ін
ш их подібних діях, необхідних
з точки зору віруючих, щоб 
задобряти духів і вимолити у 
них підтримку в боротьбі за 
існування. Одним з таких об
рядів є релігійне свято пасха.

Примхлива природа Аравії, 
де населення змушене було го
лодувати, породила серед ско
тарських племен віру в існу
вання могутніх духів пустині.
Племена ці влаштовували бен
к е т и  на яки х  різали худобу, 
призначену в жертву духам. 
Кро в 'ю жертовних твари н вони 
сподівалися відвести від себе і 
своїх стад "божественний" гнів 
неіснуючих духів пустині і  
умилостивити їх. Зазначений ре
л ігійнйй обряд мав назву «пас
ха», що означає «умилостив
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лення ». Пасха швидко пошири
лась серед племен, що населяли 
узбережжя Середземного моря.

З виникненням класового су
спільства різко змін юється со
ціальний зміст релігії. На пер
ший план виступає тут не 
безпоміч н ість людини  перед при
родою, а безсилля трудящих 
перед гнобителями. «Безсилля
експлуатованих класів у бороть
бі з експлуататорами так само 
неминуче породжує віру в кра
ще загробне життя, як  безсилля 
дикуна в боротьбі з природою 
породжує віру в богів, чортів, 
у чудеса і т. п.» (В. І. Ленін, 
Тв., т. 10, стор. 63).

Разом з зміною соціального 
змісту релігії в цілому в кла
совому суспільстві з мінився і 
соціальний зміст пасхи .

Більшість племен, що вико
нували обряд «п асхи» («уми
лостивлення ), в І віці н . е . 
опинилась під владою рабовлас
ницького Р има. Відбиваючи спо
дівання народу, який боровся 
проти римських завойовни к ів ,

народна фантазія  включила в 
пасху месіанський елемент. 
Пасха з’єдналася з віруваннями 
в скорий прихід «месії», тоб
то «рятівника» від жорстокої 
експлуатації власних багатіїв і 
римських імператорів.

Ранні християни вдержали 
свято пасхи,  з в’язавш и його з 
закінченням «земного» життя 
свого вигаданого «месії» —
Ісуса Христа, породженого фан
тазією народу, який жадав виз
волення від жорстокого рабства.

Саме цим «рятівничим» ха
рактером раннього християн
ства пояснюється масовий пе
рехід язичників у нову віру в 
II в. н. е .

Язичники внесли в христи
янство багато своїх забобон ів 
і обрядів, серед них і «пасху
воскресення», яку  вони святку
вали кожної весни па честь 
відродження природи . Протягом 
ІІ-ІІІ вв. н . е. відбувався про
цес змішування христия нської 
«скорботної пасхи» з я зичесь
к им святом весни. В результаті 
з ’явилася об’єднана пасх а , в 
якій головне місце зайняла 
«пасха воскресення». Але це

вже було не колишнє язичеське  
свято весняного відродження 
природи. Християнська «пасха 
воскресенн я» стала означати 
мниме «відродження» Христа.
Наприкінці III в. н. е. встано
вився зви чай святкувати пасху 
в першу неділю після весняного 
рівнодення і повного місяця. 
Цей звичай був закріплений 
спеціальним рішенням першого 
Вселенського собору, я кий від
бувся в 325 р. н. е . в м. Н ікеї.

При хрещенні Русі пасха у 
східних слов’ян також злилася 
з весняними святами, вклю
чивши в себе елементи остан
ніх: поминання померлих, кра
шення  я єць, боротьбу з «не
чистою силою», «очищення» 
ж ител і худоби і  т .  п .

Християнська релігія закли
кала пригноблених до терпін
ня і страждань на землі, як
«страждав» Христос, щоб по
кірливістю і смиренням заслу
жити собі рай на небі. Затур
кані і темні, втративши всяку 
віру в можливість свого визво
лення від рабства на землі, 
пригноблені маси піддалися  
цьому обману. Відвертаючи їх 

релігійними проповідями від 
революційної боротьби за своє 
визволення, експлуататорські 
класи завжди використовували 
релігію як засіб для того, щоб 
тримати в покорі маси трудя
щих. В наші дні американо- 
ан глійськ і імперіалісти поста
вили релігію на службу своїм
загарбницьким цілям, розпалю
ванн ю і підготовці нової світо
вої війни;  боротьбі проти всього 
прогресивного людства.

Я к бачимо, свято пасхи ви
гадане служителями церкви. 
Був час, коли люди не мали 
ніякого уявлення  про пасху. 
Пасха є результат тривалого 
процесу змін у віруваннях лю
дей. Успадкувавши від темних 
язичників уявлення про смерть 
і життя, «просвічена» христи
янська релігія перенесла ці 
фантастичні уявлення на свого 
вигаданого «месію».

Свято пасхи є пережиток 
далекого минулого людської 
історії, дикунства і рабства.

А. ВВЕДЕНСЬКИЙ, 
доктор історичних наук.

Редактор М. МЕЛЬНИК.
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