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ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Як ви готуєтесь до весни?
Нещодавно в пресі були опубліковані со

ціалістичні зобов’язання трудівників сільсько
го господарства Радянської України, прийняті 
на республіканські й нараді передовиків сіль
ського господарства. В зобов’язаннях перед
бачено виростити в цьому році високі врожаї 
усіх сільськогосподарських культур.

Весняні польові роботи—важливий етап у 
боротьбі трудівників сільського господарства 
за високі врожаї.

Організовано проведуть весняну сівбу там, 
де вчасно і якісно підготуються до не ї. Дбай
л иві господарі і в зимовий період зразково ре
монтують сільськогосподарські машини і при
ч іпний інвентар, готують посівне насіння, 
заготовляють потрібну кількість місцевих та 
мінеральних добрив, навчають колгоспників 
передовим методам праці.

Хлібороби сільгоспартілі імені Леніна 
діяльно готуються до весняних польових ро
біт. Тут організовано вивезення гною на по
ле, доведено до посівних кондицій насіння 
ярої пшениці, ячменю, вівса, проса та інших 
культур. Готується до посіву насіння куку
рудзи. Добре допомагають колгоспникам ме
ханізатори тракторної бригади, яку очолює 
Олександр Григорчук.

Непогано провадиться підготовка до весни 
в сільгоспартілях імені Молотова, імені Бу
дьонного, імені Шевченка та інших.

Проте ряд артілей району до весняної с ів
би готується дуже повільно. Агрономи кол
госпів імені Жданова та імені Чапаєва 
С. Гончаренко та М. Довгаль безвідповідаль
но поставилися до організації підготовки по
сівного матеріалу. Тут неповністю довели до 
кондицій насіння проса, гречки, ячменю. А на
сіння кукурудзи, придатного для посіву, зовсім 
немає.

У цих колгоспах вкрай повільно вивозять 
гній на поля, мало заготовлено попелу, пта
шиного посліду, не по-господарськи зберіга
ють мінеральні добрива.

До весняної сівби залишилось небагато ча
су. У  кожному колгоспі в найкоротший строк 
треба закінчити ремонт інвентаря, вивезти на 
поля найбільшу кількість гною.

Торік у окремих колгоспах району шкі д
ники цукрових буряків завдали великої шко
ди рослинам. Це тому, що деякі сільгосп
артілі завчасно не підготувались до бо
ротьби з шкідниками. Треба серйозну увагу 
приділити ремонту і п ідготовці кінних об
прискувачів, у кожному колгоспі виготовити 
достатню кількість коритець для меляси, за
везти отрутохімікати.

Кукурудза в цьому році буде сіятись 
квадратно-гніздовим способом. Тому вже 
тепер потрібно укомплектувати сіяльні агре
гати обслуговуючим персоналом, навчити кол
госпник ів правильно працювати на сівалках.
   З араз серед трудівників села панує велике 

трудове напруження, викликане підготовкою 
до виборів у місцеві Ради депутатів трудящих. 
Первинні парторганізації колгоспів і МТС  по
винні спрямувати зусилля хліборобів на зраз
кову і своєчасну підготовку до весняних по
льових робіт.

Передовики вивезення гною
Готуючи гідну зустріч виборам у місцеві 

Ради, механізатори тракторної бригади № 11 
Панчівської МТС, де бригадиром Микита Гон
чар, широко розгорнули соціалістичне змаган
ня за вчасну і якісну підготовку до весни. 
В обслужуваному колгоспі імені Будьонного 
вони вже вивезли на поля в цьому році біля 
800 тонн гною. На цій роботі працює 2 
трактори.

С. АДОНЬЄВ, 
диспетчер Панчівської МТС.
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Шоста сесія 
Верховної Ради СРСР

9 лютого на засіданнях Ради 
Національностей і Ради Союзу 
закінчились дебати про план 
розвитку народного господар
ства і Державшій бюджет СРСР 
па 1957 рік.

З заключним словом на роз
дільних засіданнях обох палат 
виступив Перший заступник 
Голови Ради Міністрів СРСР, 
Голова Держекономкомісії СРСР 
депутат М. Г. П ервух ін .

Виступи депутатів показа
ли,— сказав він,— що план роз
витку народного господарства 
на 1957 рік знаходить повне 
схвалення з їх боку, бо він 
відповідає корінним інтересам 
нашого народу.

У  своїх виступах багато де
путатів внесли додаткові про
позиції, зокрема в питаниях 
дальшого посилення житлового, 
комунально-побутового, лікар
няного і шкільного будівництва. 
Тов. М. Г. Первухін сказав, 
що Уряд розглянув окремі кон
кретні питання, поставлені 
на сесії депутатами Верховної 
Ради СРСР і прийняв рішення 
про збільшення капіталовкла
день на житлово-комунальне, 
лікарняне і шкільне будівниц
тво.

Потім Рада Національностей 
і Рада Союзу одноголосно прий
няли Закон про Державний 
план розвитку народного гос
подарства СРСР на 1957 рік.

Після заключного слова Мі
ністра фінансів СРСР депутата 
А. Г. Звєрєва на роздільних 
засіданнях обох палат Верховна

Рада одноголосно прийняла За
кон про Державний бюджет 
СРСР на 1957 рік. Державний 
бюджет затверджений по до
ходах в сумі 617 мільярдів 
155 мільйонів 967 тисяч кар
бованців і по видатках в сумі 
604 мільярди 580 мільйонів 
653 тисячі карбованців.

В дальшому питанні порядку 
денного— про піднесення до 
відання союзних республік за
конодавства про устрій судів 
союзних республік, прийняття 
цивільного, кримінального і 
процесуального кодексів з до
повідями виступили: на за
сіданні Ради Національностей — 
Голова Комісії законодавчих 
передбачень Ради Національ
ностей депутат М. О. Гедві
лас і на засіданні Ради Сою
зу— Голова Комісії законодав
чих передбачень Ради Союзу 
депутат М. О. Яснов.

Депутати, як і виступили 
потім в дебатах по другому 
пункту порядку денного, вис
ловились на підтримку запро
понованого законопроекту.

Потім був оголошений запит 
Радянському Урядові від групи 
депутатів Верховної Ради СРСР, 
членів Радянського Комітету 
захисту миру. В запиті го
вориться про те, що передба
чає Уряд СРСР зробити для 
того, щоб зберігати і розвива
ти культурні зв’язки між СРСР 
і всіма державами світу.

Відповідь на цей запит Уряд 
дасть під час роботи сесії.

11 лютого на засіданнях Ра
ди Союзу і Ради Національ
ностей закінчились дебати в 
питанні про віднесення до ві
дання союзних республік зако
нодавства про устрій судів со
юзних республік, прийняття 
цивільного, кримінального і 
процесуального кодексів.

Рада Союзу і Рада н аціо
нальностей одностайно прий
няли Закон про віднесення до 
відання союзних республік за
конодавства про устрій судів
союзних республік, прийняття 
цивільного, кримінального і 
процесуального кодексів.

Потім були затверджені Ука
зи Презид ії Верховної Ради 
СРСР, прийняті в період між 
п’ятою і шостою сесіями Вер
ховної Ради СРСР.

Рада Національностей заслу
хала і обговорила питання про 
утворення Економічної к омісії 
Ради Національностей.

12 лютого відбулося спіль
не засідання Ради Союзу і Ра
ди Національностей.

Бурхливими оплесками де
путати і гості зустрічають по
яву в урядових ложах керів
ників партії і уряду.

Верховна Рада переходить

З доповіддю в цьому питан
ні виступив Голова Ради Наці
ональностей депутат В. Т. Ла
ціс.

Доповідач говорить, що ця 
комісія буде органом, який за
безпечуватиме вироблення єди
ної, прийнятної для всіх союз
них республік точки зору в 
питаннях господарського  і 
культурного будівництва, яка 
відповідатиме їх спільним ін
тересам.

Комісію передбачається
створити в складі голови і три
дцяти членів— по два представ
ники від кожної союзної рес
публіки.

Палата прийняла постанову 
про утворення Е кономічної ко
м ісії Ради Національностей у 
складі голови і тридцяти чле
нів.

Головою Комісії обрана де
путат О. І. Іващенко (Укра
їнська РСР).

до обговорення дальшого питан
ня порядку денного— затверд
ження Положення про Верхов
ний Суд СРСР. З доповіддю 
виступив Голова Комісії зако
нодавчих передбачень Ради 
Союзу депутат М. О. Яснов.

(Закінчення на 2 стор.).

Наступні вибори до місцевих Рад будуть 
важливою подією в житті всього радян
ського народу. Це—всенародний огляд 
діяльності місцевих Рад, їх досягнень і 
недоліків, перевірка міцності зв’язків ра
дянських органів з мільйонними масами 
трудящих.

Львівська область. Заслуженою повагою у кол
госпників Куликівського району користується 
депутат Куликівської райради депутатів трудя
щих голова Віднівської сільради К. М. Шевчук. 
Виборці завжди дістають у неї допомогу і пораду.

На фото: депутат К. М. Ш евчук розмовляє з 
виборцями С. Ф. Сорокою (зліва) і Г. О. Якимів .

Фото Г. Месхі. (Прескліше РАТАУ).

Депутат— слуга народу
В селі Кам’янці всі добре знають і з по

шаною говорять про Івана Марковича Воро
пая . Трудівники села виявляють йому високе 
довір'я, обираючи депутатом сільської Ради. 
Ось уже кілька років підряд Іван Маркович 
Воропай працює головою виконкому Кам’ян
ської сільської Ради.

Справ у голови виконкому сільської Ради 
багато. Щодня за допомогою, за порадою звер
таються в сільраду десятки людей. З кожним 
треба поговорити, правильно вирішити те чи 
інше питання. Іван Маркович встигає прийня
ти виборців, побувати в колгоспах, школах, 
культосвітніх закладах сіл.

Кам’янська сільська Рада по праву вва
жається однією з передових у нашому районі. 
Виконком сільради, постійні комісії, всі депу
тати разом з широким активом наполегливо 
борються за виконання поставлених завдань 
по господарському і культурному будівництву 
на селі.

Кращих людей назвали кам’янці кандида
тами в депутати місцевих Рад. Голова колгос
пу імені Молотова М. М. Вижул зареєстрова
ний кандидатом у депутати обласної Рада, 
голова виконкому сільради І. М. Воропай — 
кандидатом у депутати районної Ради, брига
дир І. Подурець, ланкова О. Костюкова та ін
ш і— кандидатами у депутати сільської Ради.

Депутат—слуга народу: Скільки глибокого 
змісту в цих словах! Радянські депутати—це 
кращі люди нашого народу, передовики кол
госпів і промисловості, представники 
інтелігенції. Всі вони такі ж трудящі, як і 
їх  виборці. Наші депутати працюють на фер
мі і в полі, за верстатом і на тракторі, в 
школі і на будівництві. І всюди вони подають 
хороший приклад, виправдовують високе до
вір’я народу зразковим служінням Батьківщині.

3 березня 1957 року — день виборів до 
місцевих Рад депутатів трудящих. В цей день
трудящі нашого району, як і всі радянські 
люди, прийдуть до виборчих урн і проголосу
ють за кандидатів непорушного блоку кому
ністів і безпартійних, за кращих синів і до
чок нашого народу.

Серед зареєстрованих кандидатів у депута
ти районної Ради немало передовиків сіль
ського господарства. Це доярки Ольга Лим
борська, Марія Бредня, Н іна Савицька, чабан 
Катерина Мартиновська, свинарка Фросина 
Цеховлес, ланкові Варвара Байбузан , Галина 
Діордіяшенко та інші. Своєю самовідданою
працею вони  заслужили високе довір я народу.

Бути діячем ленінського типу, вірно і 
самовіддано служити рідній Батьківщині, спра
ві боротьби за комунізм—головний обов'язок 
депутата як слуги народу. Депутати поклика
н і повсякденно підтримувати тісний зв’язок з 
своїми виборцями, брати активну участь у 

  багатогранній діяльності місцевих Рад.



2. Л Е Н І Н Е Ц Ь 14 лютого 1957 року.

Шоста сесія 
Верховної Ради СРСР

(За кінчення).
Верховна Рада СРСР розділь

ним голосуванням по палатах 
приймає З акон про затверджен
ня Положення про Верховний 
Суд СРСР.  Приймаються також 
Закон про ліквідацію транспорт
них судів.

Потім Верховна Рада перехо
дить до обрання Верховного 
Суду СРСР у зв'язку з з акін
ченням строків повноважень 
Верховного Суду СРСР старо
го складу.

Верховний Суд обирається в 
складі Голови Верховного Суду, 
двох заступників Голови, де
в’яти членів Верховного Суду 
СРСР і двадцяти народних за
сідателів. Головою Верховного 
Суду СРСР обраний депутат 
О. Ф. Г о р к ін . В зв’язку з 
цим обранням тов. О. Ф. Гор
к ін увільняється від обов’язків 
Секретаря Президії Верховної 
Ради СРСР. Секретарем Пре
зидії Верховної Ради СРСР 
обраний депутат М . П. Геор 
гадзе (Грузинська РСР). 

Верховна Рада СРСР перей
шла до розгляду останнього 
питання порядку денного— про 
міжнародне становище і зов
нішню політику Радянського

Союзу. З доповіддю виступив 
Міністр Закордонних Справ 
СРСР депутат Д. Т. Ш епілов. 
Його доповідь була вислухал а 
з великою увагою і неодноразо
во переривалась оплесками.

На вечірньому спільному за
сіданні Ради Союзу і Ради На
ціональностей закінчилось об
говорення доповіді тов Д. Т. 
Шепілова.

Міністр культури СРСР де
путат М. О. М ихайлов за
дорученням Радянського уряду 
відповів на запит групи депу
татів про те, що передбачає 
зробити уряд СРСР для того, 
щоб розширяти і розпивати 
культурні зв’язки між Радян
ським Союзом і всіма держа
вами світу.

Верховна Рада відповідь 
міністра культури СРСР депу
тата М. О. Михайлова взяла 
до відома.

Верховна Рада  СРСР схвали
ла зовнішню політику Радян
ського уряду.

Питання порядку денного роз
глянуто. Шоста сесія Верхов
ної Ради СРСР оголошується 
закритою.

(ТАРС).

Звіти і вибори в колгоспах

Зміцнювати економіку колгоспу
Сільськогосподарська артіль 

імені Дзержинського— велике 
багатогалузеве господарство. 
Тут є понад 2470 гектарів сіль
ськогосподарських угідь. Артіль 
має всі можливості для знач
ного зміцнення економіки, 
швидкого піднесення усіх галу
зей господарства.

Але ряд причин привели кол
госп до відставання. Правління 
артілі та його голова В. Флоря 
ще мало дбали про виконання 
прибутково-видаткового кошто
рису, про зменшення затрат 
праці та коштів на виробниц
тво одиниці сільськогосподар
ської продукції.

Особливо мало доходу одержа
но від тваринництва, яке дало 
артілі за рік лише 286 тисяч 
карбованців. На кожний гектар 
сільськогосподарських угідь 
одержано тільки по 412 кар
бованців прибутку.

На звітних зборах, що дня
ми відбулися в артілі, кол
госпники піддали гострій кри
тиці допущені недоліки.

—Серед тваринників низька 
трудова дисципліна, погано по
ставлений облік праці,— заяви
ла у своєму виступі доярка 
артілі Лідія Кваша.—Обліковці 
часом зі слів тваринників на
раховують трудодні, а це при
водить до ї х перевитрати, до 
підвищення затрат коштів на 
виробництво центнера тварин
ницької продукції.

Не дбають в артілі про роз
виток поголів’я тваринництва. 
Занедбано підвищення продук 
тивності свинарства, як най
більш скоростиглої і високодо
ходної галузі тваринництва.

На виробництво одного цент
нера свинини затрачено 35 
трудоднів. Справа з відгодівлею 
свиней поставлена вкрай по
гано. З плану 690 голів сви
ней за рік відгодовано лише

215. Багато поросят було про
дано по занижених цінах, до
пущено великий падіж молод
няка.

Гострій критиці було піддано 
хиби в організації праці на 
птахофермі. Колгоспник М. Зай
цев у своєму виступі відмітив, 
що птахоферма принесла артілі 
не прибутки, а збитки. На 
годівлю, догляд та утримання 
птиці затрачено велику кіль
кість трудоднів та коштів. Тим
часом на одну курку-несучку 
за рік одержано лише по 12 
яєць. Десяток яєць в артілі 
коштує аж 14 карбованців 50 
копійок!

Керівники артілі мало при
діляли уваги птахофермі, не 
дбали про розведення високо
продуктивної птиці. Не може 
бути терпимим і той факт, що 
на фермі із 550 голів птиці 
близько 150 півнів.

Виступаючі на зборах говори
ли також про незадовільний 
стан будівництва тваринниць
ких приміщень, механізації 
трудомістких процесів на фер
мах. В минулому році не було 
збудовано жодного капітально
го приміщення. Керівники Пан
чівської МТС не дбають про 
механізацію водопостачання,
переробки кормів тощо.

Колгоспники говорили також, 
що в артілі слабо розвивають
ся допоміжні галузі господар
ства: бджільництво, садівниц
тво, кролівництво тощо. Все це 
привело до того, що колгосп 
одержав у минулому році ни
зький доход.

Збори прийняли рішення, 
спрямоване на поліпшення ор
ганізації праці в колгоспі, 
збільшення виробництва зерна 
і продукції тваринництва.

С. БАЙБОРОША, 
голова в иконкому Марто
носької сільради.

Зам. № 72 АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: м. Ново-Миргород, вул. Шевченка, 23. Новомиргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву. Тираж 2000.

Редактор
X .  С О К О Л О В С Ь К И Й .

ВАТІКАН „ЛОВИТЬ Д У Ш І"
На бульварах Р има та інших 

міст Італії часто можна бачити 
таку картину: людина в чорній 
чернечій сутані грається з діть
ми або щось їм розповідає. На 
обличчі падре написана ангель
ська усмішка, мова його дзюр
чить, мов квітневий струмок...

Звідки береться така любов 
до дітей у представників різ
них полків католицької армії— 
францисканців і бенедиктинців, 
доміниканців і єзуїтів? Один 
мій знайомий, сам переконаний 
католик, пояснював це так: 
наше духовенство дає обітницю 
безшлюбності, і тому ї х тягне 
інстинктивно до чужих дітей...

Чи так це? Мабуть, санти
менти та інстинкти відіграють 
тут куди меншу роль, ніж ї м 
приписують. Адже одне з ос
новних завдань, яке ставить 
перед собою Ватікан,— боротьба 
за уми юного покоління. Ка
толицька церква прагне трохи 
що не з колиски формувати у 
дитини релігійну свідомість, 
прищепити ї й ті істини, які в 
капіталістичному світі перетво
рюють людину з борця в слух
няного раба існуючих поряд
ків.

Ватікан не обмежується, зви
чайно, випадковою, так би мо
вити, позакласною роботою 
серед дошкільників і школярів. 
У розпорядженні церкви є ду
же широка сітка католицьких 
шкіл, пансіонів, гімназій, яка 
успішно суперничає з держав
ною системою народної освіти.

Якщо у держави бракує кош
тів на будівництво шкіл, то 
приватні католицькі учбові за
клади мають великі кошти. Їх 
субсидує Ватікан, у касу якого 
стікаються доходи з усіх частин 
світу; фінансову допомогу по
дає їм і нинішній реакційний 
уряд Італії.

Чого ж вчать у своїх шко
лах святі отці-наставники? Які 
знання може почерпнутії з ка
толицьких підручників шко
ляр? Ось один з підручників, 
в якому трактуються питання 
історії і географії. Виявляєть
ся, Китай— це країна, населе
на розбійниками в цивільному 
і військовому одягу. Вони став
лять своїм головним завданням...
зруйнувати всі храми і релі
гійні місії. Хто такий Колумб 
і чого він виїхав у свою вели
ку подорож? Тільки сподіваю
чись відкрити Індію з тим, щоб 
лишитися там проповідувати 
християнство...

Другий підручник, щось по
дібне до катехізису, належить 
перу видного діяча правля
чої християнсько-демократичної 
партії Амінторе Фанфані. Він
складений у формі запитань і 
відповідей.

Запитання: Чи є природним 
правом власність?

Відповідь: Власність є пра
вом, наданим людям природою, 
тобто самим богом. (Стор. 22).

Автор підручника сподіваєть
ся, що, засвоївши цю «істину», 
дехто з маленьких Джованні 
або П ’єтро не заперечуватиме 
проти того, що одним належать 
величезні заводи і тисячі гек
тарів землі, а іншим — тільки 
жалюгідні халупи з кусків 
жерсті і картону.

Запитання: Я к і справедливі

обов’язки пролетарів(!) у від
ношенні до капіталістичних 
підприємців?

Відповідь: Поставляти пов
ністю і чесно свою робочу 
силу, яка буде  вільно і спра
ведливо винагороджуватись. Не 
чинити господарям ні збитків,
ні кривди при захисті своїх 
прав; утримуватись під на
сильствених актів і завору
шень; не зв’язуватись з недоб
рими людьми, я кі обіцяють ве
ликі речі, не даючи нічого, 
крім розбрату і втрат. (Стор. 
137).

Капіталістична мораль в ого
леному вигляді! Підставляй лі
ву щоку, коли хазяїн б'є тебе 
по правій, працюй за те, що 
він тобі кидає, і — боронь боже— 
не зв’язуйся з робітничими 
організаціями, які борються за 
соціальну справедливість і де
мократію.

Впереміжку з церковним 
єлеєм у дитячі душі капає 
отрута. Католицькі викладачі 
прагнуть з найменшого віку 
прищепити своїм вихованцям 
ненависть до країн соціалізму, 
комуністичної ідеології, до бо
ротьби трудящих за ї х життєві 
права.

В такому дусі подаються всі 
релігійні основи. Ось, як, на
приклад, коментується в під
ручнику для середньої школи, 
написаному «отцем» Онофріо 
ді Франческо, заповідь «Не 
у крадь» : «Соціалізм і комунізм 
штовхають бідняків і слабоволь
них на цей смертний гріх».

У Болоньї ватіканська аген
тура очолює організацію «Друзі 
Ісуса», яка об’єднує дітей від 
шести до тринадцяти років. 
Єзуїти-вихователі намагаються 
всякими способами скалічити 
свідомість маленьких «друзів», 
перетворити ї х у безвольне 
знаряддя церкви. От що вва
жається подвигом у цій орга
нізації. Один хлопчик пише в 
бюлетені «Друзів Ісуса»: «Я
три дні не пив ні краплини 
води, тримав у черевиках ка
мінчики, в кофе клав сіль за
мість цукру, суп навмисно пе
ресолював... »

В усій Італії існують десят
ки і сотні подібних дитячих 
організацій, в яких монахи 
різних орденів перетворюють 
юних італійців у ханжів і мо
ральних потвор.

В Іспанії церква контролює 
майже всі державні школи, 
не кажучи вже про католиць
кі. В 1927 році у школах 
введено для обов'язкового ви
вчення катехізис, в якому про
голошувалося, що держава по
винна підкорятися церкві, «як 
тіло душі». В катехізисі пе
релічувалися такі «гріхи», як
свобода совісті, освіти, пропа
ганди, зборів, слова, друку 
і т. д. За свідченням одного ан
глійського вченог о, в Іспанії 
«батьки звичайно скаржилися, 
що в державних школах діти 
витрачають половину навчаль
них годин на читання моли
тов по чотках і вивчення свя
щенної історії і так і не мо
жуть навчитись читати.  Дик
татор Франко проголосив като
ліцизм офіціальною і єдиною 
релігією. Усі шкільні підруч
ники проходять церковну цен

зуру; вчителів, я кі не відвідують 
месу, звільняють з роботи.

В Італії, у Франції та ін
ших західноєвропейських краї
нах багато років точиться бо
ротьба за світську школу, за те, 
щоб, за висловом В. І. Леніна, 
«духовна сивуха» не отруюва
ла дитячий мозок. Боротьбу 
цю очолюють партії робітничо
го класу. Щодо партії соціа
лістичного пролетаріату,— пи
сав. В. І . Ленін,—релігія не є 
приватна справа. Партія наша 
є союз свідомих, передових
борців за визволення робітни
чого класу. Такий союз не 
може і не повинен байдуже 
ставитися до несвідомості, тем
ряви або мракобісництва у ви
гляді релігійних вірувань... .

Зрозуміло, антирелігійна 
пропаганда повинна поєднува
тись з свободою віросповідан
ня, з повагою до почуттів ві
руючих. В конституціях Ра
дянського Союзу і країн на
родної демократії закріплено 
свободу совісті і відправлення 
релігійних культів. Проте по
дії в Угорщині і Польщі пока
зують, що реакційні елемен
ти з середовища католицького 
духовенства намагаються ви
користати цю свободу для б о
ротьби з народно-демократич
ним ладом, для розбещення 
умів молоді.

В пресі не раз розповідало
ся про те, як угорський кар
динал Міндсенті під час ан
тинародного заколоту став пра
пором контрреволюції, відкрито 
заявив про свій намір захопи
ти владу і відновити капіта
лістичні порядки.

В Польщі переважна біль
шість католицького духовен
ства лойяльно ставиться до 
властей, не втручається в спра
ви держави. Але у зв'язку з не
давнім дозволом викладання 
релігії в школах для тих, хто 
цього хоче, в деяких районах 
країни посилилася діяльність 
ворогів соціалізму, одягнених 
в сутани. В К раковському 
воєводстві реакційна попівщи
на зчиняла погроми на квар
тирах невіруючих учителів. В 
Бохні був вигнаний директор 
школи, в Буткові розвішані 
листівки з написом: «Геть учи
теля» . В деяких селах нападок
мракобісів зазнали батьки, які 
не бажають, щоб їх  діти на
вчалися «закону божого». Па
радоксальна картина: дово
дилося захищати не свободу 
релігії, а свободу атеїзму!

Не можна ігнорувати той 
факт, що «духовна сивуха» є 
могутньою зброєю в руках ім
періалістів, експлуататорів і  
противників соціаліст ичного ла
ду. Реакційна католицька ідео
логія процвітає в багатьох ка
піталістичних кра їнах. У деяких 
державах Східної Європи ка
толицька реакція не залишає 
спроб загальмувати рух до со
ціалізму. Ворог підстерігає нас 
там. де ми забуваємо про його 
існування. Тому трудящі не 
можуть не проявляти пильно
сті, охороняючи завоювання 
соціалізму.

В. АРДАТОВСЬКИЙ.
(„Советская Россия").
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