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ЗБЕРЕГТИ МИР НА ПЛАНЕТІ
В ці дні в колективах ін

ституту проводяться збори 
і мітинги, на яких викла
дачі, співробітники і сту
денти, як і всі радянські лю
ди, одностайно схвалюють 
заяву Генерального секре
таря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Ю. В. Ан- 
дропова.

На факультеті автомати
ки і обчислювальної техніки 
відбувся мітинг.Його від
крив заступник секретаря 
партбюро факультету доцент 
кафедри політекономії това
риш Арапов. Декан факуль
тету С. Г. Лютворт зачитав 
текст заявц Ю. В. Андро- 
пова.

Ганьбою затаврував мілі
таристську політику США 
ветеран партії і Збройних 
сил Радянського Союзу Ми
кола Петрович Пушин.

— Добру волю Країни 
Рад зміцнювати мир на зем
лі — не слід приймати за 
ознаку слабості. Нашл. 
Батьківщина не раз давала 
рішучу відсіч усім, хто зазі
хав на її свободу і незалеж
ність. І тепер, як сказав 
Ю. В. Андропов, у нас є всі 
необхідні засоби, щоб дати 
належну відповідь будь-яко
му агресорові. Ми, радян
ські люди, усім серцем схва
люємо кожне слово цього 
документа.

— Дуже вчасно прозву
чав із зореносної Москви

голос правди і волі людсь
кої,—сказала в своєму вис
тупі студентка факультету 
Валентина Рачук. — Хай 
палії нової війни прислуха
ються до нього і схаменуть
ся. Ми, радянські студенти, 
як і вся молодь планети хо
чемо жити в мирі і дружбі, 
вчитися і працювати за 
улюбленою професією.

— Наша сила в боротьбі 
за мир, в міцній дружбі між 
всіма народами планети —, 
сказав виступаючи на мітин
гу студент факультету сірі- 
єць Джурда Абдаллах. — 
Якщо всі люди планети об’
єднаються в боротьбі за 
мир, то ніякий агресор не 
насмілиться розв’язати вій
ну. Я закликаю всіх людей 
доброї волі, що живуть на 
нашій чудовій планеті, спіль
но виступити на захист ми- 
'миру.

Збори і мітинги на захист 
миру пройшли на всіх фа
культетах і підрозділах ВПІ.

РЕЗОЛЮЦІЯ

мітингу інтернаціонального 
колективу студентів Він
ницького політехнічного ін
ституту.

Ми, студенти Вінницько
го політехнічного інституту, 

зібравшись на мітинг у зв ’яз
ку з Заявою Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голо
ви Президії Верховної Ради 
Союзу РСР товариша Юрія 
Володимировича Андропо-

о

НЕ БУВАТИ ВІЙНІ
Нещодавно група студен

тів нашого інституту здій
снила туристську поїздку по 
містах: Брест, Мінськ, Віль
нюс, Каунас, Калінінград, 
Рига, Таллін, Ленінград. 
Ми ^познайомилися з історі
єю цих міст, їх минулим і 
сучасним, заглянули в май
бутнє.

Особливе враження сприя
ла на нас поїздка в Брест
ську фортецю, в Хатинь і 
на Піскаревське кладовище 
в Ленінграді. Ці визначні 
місця нашої Батьківщини — 
символ мужності, героїзму 
і стійкості радянських лю
дей в роки Великої Вітчиз
няної війци 1941—1945 рр.

Брестська фортеця. .. Во-

*  СТУДЕНТИ і викла
дачі нашого інституту всім 
серцем схвалюють Заяву 
Генерального секретаря 
ЦК КПРС, Голови Прези
дії Верховної Ради СРСР 
товариша Ю. В, Андропо- 
ва.

Я виріс у післявоєнний 
час, про війну знаю лише 
з книг і кінофільмів, роз

повідей старшого поко-* 
ління. Та мені, як і всім 
моїм товаришам, не хоче
ться, щоб знову повторили-

на першою вступила в бит
ву з фашизмом. її захисни
ки боронили свою країну 
до останньої краплі крові.

Сто сорок дев'ять мешкан
ців білоруського села Хати
ні були заживо спалені гіт
лерівцями. Таку ж трагедію 
пережили ще сто . тридцять 
п’ять білоруських сіл.

Побачивши все' це, хочеть
ся сказати: люди, не забу
вайте про війну! Пам’ятай
те про захисників Бреста, 
про жертви Хатині і Ленін
града... про тих 20 міль
йонів радянських людей, що 
загинули в години лихоліт
тя. Зробіть усе, щоб ніколи 
не повторилися кошмари ми
нулої війни.

Наш народ виступає бор-

ся ті жахливі страхіття.
Злочинні дії американсь

ких мілітаристів на чолі з 
президентом США Рейга- 
ном намагаються нав’язати 
всім людям планети світо
ву ядерну катастрофу. ' Ми, 
радянські люди, повністю 
засуджуємо цю безглузду 
політику і рішуче вимага
ємо припинити нестримну 
гонку озброєнь.

В нашому інституті крім 
радянських студентів нав-

ва, одностайно схвалюємо 
і підтримуємо миролюбну 
зовнішню політику КПРС і 
Радянського уряду, спря
мовану на відвернення заг
рози війни, на встановлен
ня тривалого і міцного ми
ру, на взаєморозуміння між 
народами.

Ми гнівно засуджуємо 
агресивний мілітаристський 
курс, імперські амбіції і 
авантюризм в політиці ад
міністрації Рейгана, спрямо
вані проти СРСР, соціаліс
тичних країн, проти всіх 
прогресивних сил у світі. 
США створюють і роздува
ють збройні конфлікти в 
багатьох країнах світу, під
штовхують людство до сві
тової термоядерної катастро
фи.

Ми категорично ВИМА
ГАЄМО:

— покласти кінець зло
чинним діям і замислам ім
періалістичних кйп США, 
спрямованих на підрив ми- 
ру;

— зупинити безумну гон
ку озброєнь;

Закликаємо к р і п и т и  
єдність всіх прогресивних 
миролюбивих с,ил на Землі. 
Як і весь радянський на
род, ми заявляємо, що до
кладемо всіх зусиль для 
приборкування паліїв вій
ни, для встановлення спра
ведливого і тривалого миру 
для всіх народів планети 
Хай живе МИР в усьому 
світі!

цем за мир в усьому світі. 
Це ще раз підтвердив у сво
їй Заяві Генеральний сек
ретар ЦК КПРС, Голова 
Президії Верховної Ради 
СРСР Ю. В. Андропов: 
«Наші помисли і прагнення 
втілюються в конкретних 
пропозиціях, спрямованих 
на те, щоб добитися вирі
шального повороту в поліп
шенні міжнародної обста
новки.

Радянський Союз буде й 
надалі робити все можливе, 
щоб відстояти мир на зем
лі».

На кураторській годині в 
нашій академгрулі ми обго
ворили миролюбну зовнішню 
політику нашої партії і уря
ду і в один голос заявили: 
«Не бувати війні».

І. Карліцький, 
комсорг гр. 1 ТМ-79

чаються юнаки і дівчата 
багатьох країн Азії, Афри
ки і Латинської Америки. 
Усі вони теж хочуть жити 
в мирі і дружбі, здобути 
улюблену професію, працю
вати на користь своїх на
родів.

На мітингах, що прохо
дять в ці дні в нашому ін
ституті, молодь планети рі
шуче заявляє: «Не бувати 
війні!», «Нас не залякати!»

О. СУВОРОВ, 
студент.

Конституція— радість 
і щастя.
Це народ наш великий 
створив.

Всі ми маємо 
право на працю

Право на працю — одне 
з найвищих завоювань ра
дянського народу. Робітни
ки і службовці складають 
85% усього населення кра
їни. В даний час більше 
93% всіх працездатних жі
нок СРСР зайняті суспільно 
корисною працею. Жінки у 
нашій країні складають 51% 
всіх робітників і службовців. 
Понад 70% лікарів і педа
гогів Радянського Союзу — 
жінки, серед наукових пра
цівників їх 40%.

Тисячі дівчат і жінок нав
чаються і працюють в на
шому інституті.

Конституція СРСР дала 
могутній імпульс дальшомумт

розвитку і поглибленню со
ціалістичної демократії, все 
більш широкій і активній 
участі трудящих в управ
лінні державними і громад
ськими справами.

Радянські люди знають, 
що головна гарантія наших 
прав і свобод — це могут
ній розквіт Батьківщини. 
Вони самовіддано і наполег
ливо трудяться над вико
нанням рішень XXVI з'їзду 
КПРС, планів одинадцятої 
п’ятирічки.

Вагомий вклад у виконан
ня цих грандіозних накрес

лень вносять і вихованці 
Вінницького політехнічного 
інституту. Зведений студен
тський будівельний загін 
ВПІ кількістю понад 700 чо
ловік працював нинішним 
літом на різних народно
господарських об’єктах об
ласті, республіки, країни. 
Руками будзагонівців, за по
передніми підрахунками, ос
воєно близько трьох мільйо
нів карбованців капітало
вкладень.

На фото: вінницькі полі
техніки на студентській бу
дові.

на дозвілля,

Піклуванням і турботою 
про людей пройняті статті 
Конституції СРСР про від
починок, охорону здоров’я, 
соціальне забезпечення.

До послуг викладачів і 
студентів, всіх співробітни
ків інституту чудовий про
філакторій, стадіон, спортив
но-оздоровчий табір «Су
путник» на мальовничому 
березі Ладчжинського водо
сховища.

культуру 1 СПІВ..

Самодіяльні колективи 
аматорів сцени ВПІ корис
туються заслуженою попу
лярністю серед мешканців 
обласного центру, міст і сіл 
Вінниччини. Нести культуру 
в маси студенти вважають 
своїм прямим обов’язком.



2 стор.

П А Р Т К О М
В парторганізації інсти

туту триває звітно-виборна 
кампанія. Це відповідальна 
пора в житті комуністів, 

своєрідний огляд бойовитості 
партійних рядів. І цей ог
ляд, як наголошується в 
партійних документах має 
пройти на високому орга
нізаційному і політичному 
рівні, сприяти дальшій ак
тивізації партійної роботи, 
трудової діяльності колек
тивів з тим, щоб успішно 
завершити 1983 рік, п’яти
річку в цілому. Які ж пер
ші уроки важливої кампа
нії? Які попередні підсум
ки? Які настанови дає пар- 
тком інституту, .оглядаючи 
зроблене, перед черговим 
туром зборів? З цим та ін
шими запитаннями наш ко
респондент С. Федотов звер
нувся до заступника секре
таря парткому інституту 
Олекс<андр(а Йосиповича 
Леська.

ЛЕСЬКО: — Коротко 
можна охарактеризувати ни
нішню звітно-виборну кам
панію так: збори демонстру
ють високу політичну зрі
лість і зрослу активність ко
муністів, одностайну під
тримку ними внутрішньої і 
ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КПРС, 
плодотворної діяльності її 
бойового штабу — ленінсь
кого Центрального Коміте
ту, Політбюро ЦК КПРС.

У проведенні звітно-вибор
ної кампанії відчувається 
благотворний вплив листо
падового (1982 р.), червне
вого (1983 р.) Пленумів ЦК 
КПРС. Проходить вона в ат
мосфері настроєності кому
ністів на конкретні діла. 
Менше стало у звітних до
повідях, виступах загаль- 
щини, більше пропозицій, 
критичних зауважень, спря
мованих на поліпшення ор
ган^ аторсьїкої,, мж,_ово-по
літичної, ідеологічної робо
ти, вдосконалення навчаль
ного процесу, зміцнення тру
дової дисципліни, ефектив
ніше використання резервів.

На більшості зборів, що 
вже пройшли комуністи са
мокритично оцінювали здо
буте, не тільки називали 
«вузькі» місця, а, й запро
понували, як їх усунути, 
вдізначили у цій справі своє 
особисте місце. Так кому
ністи кафедр обчислюваль
ної техніки, автомобілі і ав
томобільне господарство, 
технології металів та дея
ких інших в своїх виступах 
зосередили увагу на посилен

ня ідейно-виховної роботи в 
академгрупах, підвищення 
особистої відповідальності' 
за формування марксис-
1 тсько-л ецінсьікоГО СВІТОГЛЯ
ДУ у вихованців інституту. 
Саме так і працюють ко- 
муністи-кураторц груп В, 
Кожем’яко, Н. Сапон, в! 
Кузьменко. та інші.

Оце і є те, що ми назива
ємо особистим прикладом 
комуніста, його конкретним 
внеском в підготовку висо- 

, кокваліфікованих спеціаліс
тів, ефективністю партійної 
роботи.

* -КОРЕСПОНДЕНТ: —,
Олександре Йосиповичу, хо
тілося б дещо детальніше 
почути про критику і само
критику на зборах.

ЛЕСЬКО: — Якщо порів
нювати звітно-циборну кам
панію минулого року, то за 
уважень дещо більше. Прос
тежується така тенденція: 
все менше залишають кому
ністи поза увагою своїх так 
званих пасивних товаришів. 
Знову ж таки пошлюся на 
факти. На зборах партгру- 
пи IV курсу енергетичного 
факультету комуністи по
рушили питання про зміц
нення партійної дисципліни 
і відповідальності кожного 
комуніста за доручену спра
ву. Критикували, зокрема, 
молодого комуніста О. Чер
воного за низький рівень ви
конання партійних дору
чень.

Така критика сприяє зміц
ненню партійної дисциплі
ни, залученню до активної 
роботи всіх комуністів, а 
отже й підвищенню бойо- 
внтості партійних осередків, 
повнішому охопленню своїм 
впливом всіх ділянок робо
ти. Взагалі партійний комі
тет інституту прагне до то
го, щоб поза увагою не за 
лишився жоден виступ, жод
на висловлена пропозиція. 
Може навіть виступаючий у 
дечому помиляється, не так 
розуміє суть справи — йо
му належить тактовно по
яснити, щоб зрозуміла лю
дина, щоб не відпало у неї 
бажання виступати на збо
рах. А якщо є у роздумах 
хоч одна раціональна зер
нинка — хай прислужиться 
справі. Адже активність у 
комуніста як розвивається? 
Раз побачив у ділі свої про
позиції, два і вже додаєть
ся настрою, вже ініціатив
ніше підключається він до 
громадської роботи. Так і 
створюється атмосфера твор-

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ* 1
ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ: 
ЗВІТИ і ВИБОРИ

чості, діловитості. І навпаки: 
відмахнулися від товариша 
— от і підштовхнули його 
до так званого пасиву.

Партком оперативно уза
гальнює критичні зауважен
ня і пропозиції комуністів. 
Це дає нам змогу постійно 
тримати руку на пульсі жит
тя, вчасно вживати заходів 
для усунення недоліків. Зо
крема, ряд серйозних про
позицій висловили комуніс
ти по поліпшенню навчан
ня партгрупоргів кафедр, 
курсів.

Це насторожило парт
ком. Ми подбали про не
гайне усунення недоліків. 
Ці та інші подібні критич
ні зауваження комуністів 
на особливому контролі 
парткому інституту.

КОРЕСПОНДЕНТ: —
Очевидно при проведенні 
звітно-виборних зборів не 
обходиться без недоліків, 
упущень. Як і настанови 
дає партком перед черго
вим туром зборів?

ЛЕСЬКО: — Окремі не
доліки і упущення, що до
пускаються при проведенні 
звітно-виборних зборів, ми 
регулярно аналізуємо, не
гайно вживаємо заходів, 
щоб не допустити їх у по- 
подальшому. Зокрема, по
декуди надто почали за 
хоплюватися господарськи
ми питаннями, мало при 
цьому приділяючи уваги 
організаційно - партійним, 
ідеологічним. Ми застері
гаємо: проводяться не за
гальні збори колективу, а 
партійні. Тому й належить 
вести грунтовну розмову 
про партійне керівництво 
усього навчального і вироб
ничого проце.су. А мож
ливості тут великі. Кому
ністи не можуть, не мають 
права розслаблятися, адже 
на них дивляться безпар
тійні.

Ми глибоко усвідомлює
мо, що в світлі рішень черв
невого (1983 р) Пленуму 
ЦК КПРС комуністам тре
ба багато попрацювати для 
дальшої активізації ідеоло
гічної роботи. Звітно-вибор
на кампанія повинна при
служитися для своєрідного 

огляду цієї роботи, виз
начення шляхів її вдоско
налення,*

На нашу думку, ще не
достатньо висловлюється 
критичних зауважень на 
адресу партбюро і партко
му. Тож націлюємо кому
ністів на те, щоб вони пов
ніше ділилися с в о ї м и  
думками щодо стилю робо
ти. Ми повинні знати всі 
слабкі місця з тим, щоб 
грунтовно обговорити їх, 
зосередитися на них і спіль
ними зусиллями вирішу
вати їх.

7 жовтня 1983 року.
НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ

НОВА СЕРІЯ
КОМЕНТАР НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

ДО 10-РІЧЧЯ ВПІ

В творчому пошуку
Кафедра електронних при

ладів в соціалістичному зма
ганні за минулий рік посіла 
перше місце серед загально- 
технічних кафедр інституту.

В цій статті ми звернемо
ся лише до однієї сторони 
діяльності кафедри — нау
кової роботи, якій приділя
лась увага вже з перших 
днів існування кафедри. 
В цьому велика заслуга за
відуючого кафедрою профе
сора В. С. Осадчука. Під йо
го керівництвом на ка
федрі склався науковий 
напрямок — дослідження 
електричних і оптичних явищ 
в твердій і газовій фазах 
та створення елементів і 
пристроїв на їхній основі. 
Елементна база — це атоми, 
з яких конструюють систе

ми обчислювальної, вимірю
вальної радіотехніки взага
лі. З іншого боку, створення 
сучасної елементарної бази 
немислиме без використання 
досягнень в галузях обчис
лювальної техніки, автома
тики, систем управління. То
му ми намагаємось знайти 
різні форми співробітництва 
з іншими кафедрами, твор
чо використати набутий ни
ми досвід. Однією з таких 
форм є комплексні госпдо- 
говірні теми. Наша кафед
ра — співвиконавець робо
ти, яку очолює професор 
І. В. Кузьмін.

Кафедра підтримує тісні 
зв’язки і має договори про 
співробітництво з інститу
тами АН СРСР і АН УРСР,

провідними підприємствами
галузі і підприємствами, міст 
країни.

Особливої уваги наш ко
лектив надає роботі студен
тів. Завдяки ентузіазмові 
студентів В. Гортавлюка, 
І. Сухобруса, В. Трикалю- 
ка, А. Браніцького та інших 
•на кафедрі створена науко
во-дослідна студентська ла
бораторія. Активну участь 
в науковій роботі беруть 
студенти В. Близьнюк та 
Л. Бабій. Велику допомогу 
в організації наукової ро
боти надають завідуючий 
кафедрою обчислювальної 
техніки професор О. П. Ста- 
хов та декан радіотехніч
ного факультету В. Г. Руць- 
кой.

О. Сергієнко, доцент,
за с т у п н и к  з а в ід у ю ч о г о  

І ффедрою ЄЛЄК'1 р о н к и х  
п р и л ад ів .

Не встигли на фасаді Бі
лого дому зафарбувати слі
ди, залишені персонажами 
відомого «Уотергейту», як 
на ньому з ’явилися бризки 
нового політичного скан
далу. І хоча у першому ви
падку крали для тодішньо
го господаря Білого дому, 
а в другому — у господаря, 
між цими справами про 
викрадення багато спіль
ного. І не лише тому, що в 
обох випадках до них при
четні представники однієї 
і тієї ж республіканської 
партії...

Що шукали у штаб-квар
тирі демократів у 1972 рЛ

Уночі 17 червня 1972 ро
ку в штаб-квартирі демо
кратичної партії, розташо
ваній у центрі Вашінгтона, 
поліція затримала п’ятьох 
суб’єктів. Як з̂’ясувалося, 
вони проникли туди в ре
зультаті елемента р н о г о 
злому за завданням най
ближчих помічників тодіш
нього президента респуб
ліканця Річарда Ніксона — 
він особисто санкціонував 
операцію. Після цього пре
зидент, як мовиться, виле
тів з крісла, а дехто з його 
підлеглих потрапив за гра
ти.

Але нас цікавить не доля, 
а мотиви героїв «Уотер
гейту». Завдань у зломщи
ків було два: по-перше,
встановити електронні при
строї для підслуховування 
телефонних розмов і, по- 
друге, викрасти документи, 
які могли б бути викорис
тані демократами у перед
виборній боротьбі проти 
Ніксона, висунутого канди
датом у президенти на 
другий строк.

Про які саме документи 
йшлося? У 1970 році муль
тимільйонер Говард Хьюз 
раптом звільнив з роботи 
свого найближчого співро
бітника Роберта Мехью. 
Хьюз, який хворів манією 
переслідування, давав
Мехью розпорядження ли
ше письмово. Мехью, аби 
помститися Хьюзові, пере
дав частину записок свого 
колишнього шефа голові 
національного комітету де
мократичної партії Лоурен- 
су О'Браену (до речі, в ми
нулому одному з найближ
чих помічників політичного 
суперника Ніксона —*■ Джо- 
на Кеннеді).

Каракулі Хьюза, проко
ментовані- Робертом Мехью, 
могли б багато чого непри
вабливого розповісти про 
політичну біографію Річар
да Ніксона, який починаю
чи з 1946 року, коли він 
уперше висунув свою кан
дидатуру в конгрес, отри
мував постійні дотації від 
Хьюза. Приміром, Хьюз пе

редав Ніксону для пе
редвиборної боротьби за 
крісло віце-президента 100 
тисяч доларів. Крім того 
мультимільйонер сплатив 
витрати, пов’язані із про
никненням до штаб-кварти
ри суперника Ніксона на 
виборах Г. Стассена. Як ба
чимо, кража зі зломом бу
ла для головного режисе
ра «Уотергейту» звичним 
методом політичної боро
тьби. Саме тому першу 
частину цього скандального 
вашінгтонського серіалу 
можна сміливо датувати 
1946 роком.

Були в записках Хьюза 
відомості й про те, як піс
ля обрання Ніксона віце- 
президентом мультиміль
йонер дав його братові 
Дональду «позику» в роз
мірі 205 тисяч доларів, піс
ля чого Бюро внутрішніх

доходів надало «Хьюз ме- 
дікел інститьюту» статус 
установи, яка не обклада
ється податками. Внаслідок 
цього, за деякими підра
хунками, Хьюз «зекономив» 
800 мільйонів доларів,

Викрасти ці компромен- 
туючі Ніксона документи 
зломщикам не вдалося. 
Відтак «Уотергейт» став ще 
однією плямою на політич
ній б іографії Річарда Нік
сона, настільки великою, що 
йому вже далі не можна 
було залишатися на посту 
президента СШ А,
ДЛЯ ч о г о  
РЕСПУБЛІКАНЦЯМ  
ЗНАДОБИЛАСЯ  
КРАДІЖКА  
У 1980 роції

Один американський ж ур
наліст, дізнавшись, як у 
Білому домі вирішуються 
питання державної ваги, ви
гукнув: «Куди поділися до
рослі?». Під час нового 
скандалу найвищі чини ад
міністрації Рейгана справді 
повелися, мов дітлахи, які, 
нашкодивши, почали зва
лювати вину одне на одно
го. Нагадуємо суть справи. 
Під час передвиборної кам
панії 1980 року помічники 
республіканського канди
дата Рейгана викрали у йо
го політичного суперника 
президента Картера, вису
нутого кандидатом на дру
гий строк від демократич
ної партії, документи, які 
й допомогли Рейганові пе
ремогти у телевізійній дис
кусії. Багато оглядачів вва
жають, що саме це спра
вило вирішальний вплив на 
передвиборну боротьбу й 
забезпечило прихід до вла
ди республіканській адмі
ністрації.

Керівник апарату співро
бітників Білого дому 
Джеймс Бейкер стверджує, 
що викрадені документи 
йому передав нинішній ди
ректор ЦРУ Уільям ,Кейсі, 
який був керівником пе
редвиборної кампанії Рей
гана. Виправдовуючись, 
Кейсі заявив: «...Це було б 
зовсім несхоже на мене». 
Ці слова американського 
шпигуна номер один про
звучали досить фальшиво. 
Тим більше, що ще не за
бувся скандал, пов,’язаний 
з фінансовими махінаціями, 
в результаті чого він ледь 
не втратив портфель ди
ректора ЦРУ на самому 
початку кар’єри в рейга- 
нізській адміністрації.

Під час розкручування 
ролика з черговою серією 
«Уотергейту» з ’являються 
все нові й нові епізоди, які 
ілюструють аморальні нор
ми поведінки вашінгтонсь- 
кої політичної трупи, со
лісти й статисти якої пос
тійно намагаються видати 
так званий американський 
спосіб життя за «всесвітній 
взірець демократії». Який 
буде фінал цієї чергової 
трагікомедії, сказати важ
ко. Але вже зараз можна 
висловити деякі міркування 
щодо мотивів верхівки рес
публіканської партії, яка 
ризикнула, не зважаючи на 
ганебні наслідки уотергейт- 
ського скандалу, вдруге 
спробувати щастя на поп
рищі крадіжки зі зломом.

Г амбурзький ж у р н а л  
«Шпігель» надрукував стат
тю, в якій підсумував вис
ловлювання політичних су
перників Рейгана й опози
ційно настроєних до нього 
американських журналістів 
з приводу сумнівних осо
бистих здібностей ниніш
нього господаря Білого до
му. Оглядач газети «Вашинг

тон пост» Девід Броудер, 
виступаючи по телебачен
ню, заявив: «Я не прига
дую, щоб так багато лю 
дей з тиХ; кому доводить
ся мати безпосередній кон
такт із президентом, були 
настільки зніяковілі після 
бесід з ним». Приводом 
для такого судження стала 
манера Рейгана дадати 
журналістам надзвичайно 
спрощені відповіді на за
питання, які стосуються 
складних проблем, і плута
нина в його висловлюван
нях. «Наприклад, у Бразілії, 
— пише «Шпігель», — він 
виголошує тост за процві
тання Болівії. Звертаючись 
до сенатора від штату Мас- 
сачусетс Едварда Кеннеді, 
називає його сенатором 
Массачусотсом. Плутає Л і
вію з Ліваном...»', Крім, 
того, повідомляє журнал, 
Рейган інколи дозволяє со
бі покуняти під час засі
дань у Білому домі. Все це 
дає підстави для висновку, 
підкреслюють деякі комен
татори, що шанси Рейгана 
перемогти свого суперника 
у відкритому телетурнгрі 
були б мізерними, якби Й О 

ГО підручні не вкрали від
повідні документи у Карте
ра.

Під час боротьби за пре
зидентське крісло у 1980 
році колишній голлівудсь- 
кий кіноактор Ронні Рейган 
хвалькувато заявив: «Я грав 
королів, то невже не змо
жу зіграти роль президен
та?» Пропагандистський 
апарат Білого дому прагне 
всіляко підтримати на очах 
простих американців образ 
президента, який, не зва
жаючи ні на -що, «все мо
же». Скажімо, варто було 
йому лише розпочати ру
бати дрова на своєму ран
чо, як про це негайно по
відомили репортерам. О д
нак тверезо мислячі ж ур
налісти починають дедалі 
більше сходитися на думці, 
що Рейган рубає дрова і у 
великій політиці. Ці побо
ювання підкріплюються і 
недавньою провокацією*! 
американських спецслужб 
із півдеьЗчокорейським л і
таком на далекосхідному 
кордоні СРСР.

* * *
В основі «уотергейтсь- 

ких» багатосерійних скан
далів лежать махінації вер
хівки республіканської пар
тії у боротьбі за прези
дентський пост. Однак на
ївно було б вважати, що 
брудними прийомами 'ко
ристуються лише республі
канці. Річард Ніксон, при
пертий до стіни під час 
«Уотергейту», сказав: «Усі 
так роблять». Справді ж 
бо, в країні, де шахрайство 
— норма поведінки в най
вищих ешелонах влади, 
інакше бути й не може. 
Підтвердженям цьому є, 
зокрема, те, що й серед 
високопоставлених пред
ставників /демократичної- 
партії знаходяться люди, 
які не цураються подібних 
методів. Адж е факт зали
шається фактом : не хто ін
ший, а співробітник карте- 
рівського Білого дому, пе
редав політичним суперни
кам (слід нагадати, що не 
безкорисливо!) документи 
з тактичним планом перед
виборної кампанії своєї 
партії.

В. ПУСТОВОЙТ.
(За матеріалами цент

ральної преси).
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