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Сьогодні в столиці нашої Батьківщини 
Москві відкривається VI Всесвітній 
фестиваль молоді і студентів. Це — 
всесвітнє свято миру і дружби моло- 
дого покоління.

Кожний трудівник колгоспу 
імені Карла Маркса бореться 
за те, щоб зростало громадське 
господарство, щоб був багатшим 
трудодень. Рільники і тварин- 
ники, садоводи і овочівники 
прагнуть принести в колгосп- 
ну касу якнайбільше коштів, 
щоб з честю викоНати прибут- 
кову частину кошторису арті- 
лі. Іти разом з колгоспом, бо- 
ротися за його матеріальне і 
культурне зростання—таку до- 
рогу в житті вибрав собі тру- 
дівник села. Сільськогосподар- 
ська артіль — рідний дім для 
колгоспника.

У кожного члена колгоспу 
є і своє особисте господарство.  
Виникають і особисті потреби 
чи запити, як і необхідно задо- 
вольняти. В одного прогнила 
покрівля—для ремонту її тре- 
ба соломи, інший будує новий 
дім—турбується про будівельні 
матеріали. Багатьом сім’ям по- 
трібний транспорт тощо. За 
всіма цими потребами члени 
артілі звертаються до свого 
колгоспу, до правління та йо- 
го голови.

Микола Миколайович Вижул 
завжди чуйно й уважно ви- 
слухає кожного трудівника і 
прийде йому на допомогу. Ду- 
мати й турбуватись про рядо- 
вого колгоспника—такий закон 
колгоспного життя. Усі за кол- 
госп, і колгосп за всіх.

Там, де голова колгоспу лю- 
бить людей, нікого з трудівни- 
ків не дає в обиду, а ледарів і 
рвачів не підпускає й близько 
до громадського добра, там і 
всі колгоспники за нього горою 
стоять.

Та, на жаль, ще не скрізь 
у нас так. Керівники окремих 
колгоспів району по-бюрокра- 
тичному ставляться до запитів 
членів артілі. Іноді не бажа- 
ють як  слід вислухати скарж- 
ника. Ось, наприклад, літній 
колгоспник сільгоспартілі іме- 
н і Чапаєва І. Багмет звернув- 
ся до правління з заявою про 
допомогу продуктами харчуван- 
ня. Та члени правління не 
задовольнили цієї просьби. Не 
зважили тут і на прохання 
про допомогу колгоспника 
П . Свекли , який тяжко захво- 
рів і зар аз не може працювати. 
Заяву підшили в папку, навіть 
не розглянувши на засіданні 
правління. Хіба це не прояв 
холодної байдужості до живої 
людини? Чому ж голова кол- 
госпу А. Пушенко та чле- 
ни правління допускають по- 
рушення Статуту сільськогос- 
подарської артілі, адже їм доб- 
ре відомо, що колгосп зобов’- 
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язан ий допомагати інвалідам 
та літнім колгоспникам.

У колгоспі імені Чапаєва 
бездушно поставилися до заяв 
молодих колгоспників, які вже 
другий рік працюють в полі 
після закінчення десятирічки. 
Юнаки та дівчата В. Мир’ян, 
М. Ткаченко, Р. Альошина та 
В. Горбуліна звернулися до 
правління з проханням, щоб 
видали їм довідку про роботу 
в колгоспі. Молоді люди ви- 
явили бажання поступити на 
заочне навчання в сільськогос- 
подарський технікум. А. В. Пу- 
шенко не видав справок. Ну 
чого ще було треба голові кол- 
госпу? А на засіданні правлін- 
ня прийняли дивне рішення: 
доручити члену правління 
Ф. Вознюку довідатись у рай- 
виконкомі, чи можна видавати 
такі довідки. Минуло більше 
місяця, але довідок так і не 
видали десятикласникам. Що 
це, як  не прояв бюрократизму 
і тяганини!

Знає про це секретар пер- 
винної парторганізації колгос- 
пу А. Зова, але ніяких захо- 
дів не вживає. Невже він нехтує 
скаргами колгоспників лише 
через те, що не хоче псувати 
добрих відносин з керівниками 
колгоспу?

Не чуйно ставляться до заяв 
і скарг колгоспників і керівни- 
ки сільгоспартілей імені Орджо- 
нікідзе, імені Леніна, імені 
М. Горького та інших. Тому-то 
люди змушені звертатись з 
листами у райвиконком, райком 
партії, до районної газети.

Неувага до запитів колгосп- 
ни ків—це глибока образа для 
них. Голова колгоспу, член 
правління! Тебе обрали члени 
сільськогосподарської артілі, 
довірили керувати всіма спра- 
вами колгоспного життя. Отже 
основний і найперший твій 
обов’язок—служити трудящим. 
Не відгороджуйся від людей. 
Будь чуйним до їх  скарг і за- 
яв. До тебе не звертається кол- 
госпник за порадою, за допо- 
могою у справі, яка  хвилює 
його, і вирішити її сам він не 
може. Вислухай уважно люди- 
ну. Коли не можеш вирішити 
сам, постав справу на розгляд 
правління, зборів, але доведи 
її до кінця.

Чуйності і справедливості у 
розв’язанні п іднятих трудящи- 
ми питань— ось чого вимагає 
Комуністична партія від кожно- 
го керівного працівника. У ро- 
боті з людьми немає дрібниць. 
По-партійному, по-державному 
треба реагувати на кожне звер- 
тання колгоспника.

Сім’я  Гната Захаровича Сту- 
дінського—дружна і працьови- 
та. Гнат Захарович трудиться 
на свинофермі колгоспу імені 
Чкалова, дружина З инаїда 
Кирилівна—дояркою, син Ми- 
кола—їздовим, а дочка Галина

працює на колгоспному току. 
В цьому році члени сім’ї ви- 
робили 2 тисячі трудоднів і 
одержали на них понад 120- 
пудів хліба в рахунок першого 
авансу.

В. КОНОФІЦЬКИЙ.

С і м ’ я м е х а н і з а т о р і в

О. ПОЛУПАНОВ, 
голова планової комісії  
райвиконкому.

Л. МІЛЮТІНА.

Борються 
за високі надої молока

В змаганні за високі надої 
молока перше місце в районі 
за останню декаду зайняв кол- 
госп імені Свердлова. Кожного 
дня тут надоюють на фуражну 
корову більш як  по 10 літрів 
молока. З початку року в кол- 
госпі надоєно понад 1420 літ- 
рів молока на кожну фураж- 
ну корову.

Славно трудиться на молочно- 
товарній фермі колгоспу імені 
Шевченка доярка-комсомолка 
Любов Павлівна Сланевська. 
Дбайливо доглядає 11 корів. У 
цьому році від кожної з них на- 
доїла понад 1600 літрів молока.

На знімку: Л. П. Сланевська.

М. БОГДАНОВ.

Р а д я н с ь к о ї  д е р ж а в и

Кращі виробничники
Добра трудова слава йде п ро 

робітницю Ново-Миргородськог о 
пункту Заготзерно Марію 
Степанівну Швець. Працюючи 
на вивантаженні і навантаженні 
зерна, вона перевиконує нор- 
ми виробітку. Повагою і авто- 
ритетом серед виробничників 
користується Павло Іванович 
Сімчук.

На колгоспних ланах
Трудовими успіхами зустрі- 

чають славне сорокаріччя Ве- 
ликої Жовтневої соціалістичної 
революції хлібороби сільгосп- 
артілі імені Будьонного.

Успішно завершують збиран- 
ня хлібів комбайнери Микола 
Кравченко, Олексій Швець, Яків 
Миколаєнко. Перевиконують но- 
рми виробітку трактористи Ва- 
силь Слабенко, Никонор Дмитрі- 
єв, Микола Флорінський та при- 
чіплювачі Іван Ганжа і Петро 
Дорогой.

План товарообороту 
виконано достроково
Працівники Ново-Миргород- 

ського ССТ борються за  достро- 
кове виконання плану товаро- 
обороту. Продавщиця крамниці 
Г. Бодюл план липня  місяця 
виконала на 141 процент.

П. СТЕПАНОВ.

О. ЖЕРДІНОВСЬКА, 
диспетчер  Ново-Миргород- 
сь к ої  MTC.

Перевиконують норми
Багато років працюють трак- 

тористами Василь Зінзюра і 
Василь Кулик. З року в рік 
вони домагаються добрих ви- 
робничих показників.

Зараз трактористи змагають- 
ся за гідну зустріч 40-річчя 
Великої Жовтневої соціаліс- 
тичної революції.

Механізатори п 'ятої трактор- 
ної бригади В. Зінзюра і В. Кулик 
трактором «С-80» виорали 362 
гектари грунту під озимі. Що- 
зміни вони зорюють по 1 2 — 
13 гектарів грунту при нормі 
10 гектарів.

Г. ДАНІЛОВ, 
сек р етар  парторганізації  
промартілі „П’ятирічка”.

Трудові подарунки
Робітники промислової артілі 

«П 'ятирічка» готують виробни- 
чі подарунки святу Великого 
Ж овтня. Промартіль достроко- 
во виконала план липня міся- 
ця по випуску цегли і че- 
репиці.

Високих трудових успіхів у 
соціалістичному змаганні дома- 
гаються виробничники Віра 
Сєрікова, Пилип Деркач, Василь 
Смирнов, Поліна Щербакова, 
Наталія Ткаченко та інші. Вони 
змінні завдання виконують на 
1 5 0 — 180 процентів.

Часто буває так, що діти, 
обираючи шлях в житті, насліду- 
ють приклад своїх батьків. Це, 
звичайно, буває тоді, коли бать- 
ки люблять свою професію, вмі- 
ло прищеплюють любов до пра- 
ці своїм дітям.

...У  нашому районі добре ві- 
доме ім’я  комбайнера Григорія 
Парфьонова. Славно трудився 
він на колгоспних полях. Те- 
пер Григорій Парфьонов працює 
в іншому районі. Любов до ме- 
ханізації, до почесної колгосп- 
ної праці унаслідували від 
батька його си н и.

Вже восьме літо впевнено 
веде свій степовий корабель 
Микола Григорович—старший 
син механізатора. Багаторічний 
досвід, глибокі знання дають 
йому змогу домагатися непога- 
них успіхів у роботі. В цьому 
сезоні Микола Парфьонов вже 
зібрав у колгоспі імені Хрущо- 
ва понад 230 гектарів хліба і 
намолотив близько чотирьох 
тисяч центнерів зерна.

Його менший брат Сергій 
після закінчення школи меха- 
нізації сільського господарства 
теж пішов працювати комбайне- 

ром. Вже третій рік він тру- 
диться на колгоспних полях 
зони Ново-Миргородської МТС. 
З року в рік перевиконує ви- 
робничі завдання, збирає сотні 
гектарів хлібів. Нинішнього лі- 
та він зібрав у колгоспі імені 
Свердлова понад 230 гектарів 
хліба і намолотив більше 3600 
центнерів зерна.

Третій член сім’ї Парфьоно- 
вих—Василь також має справу 
з машинами та механізмами. 
Після закінчення школи здобув 
професію слюсаря. Близько 10 
років Василь Григорович тру- 
диться на Ново-Миргородсько- 
му цегельно-черепичному заво- 
ді. Прес по виробництву цегли, 
транспортери та інші механіз- 
ми, які він обслуговує, працю- 
ють бездоганно.

Василь Григорович не тіль- 
ки хороший слюсар. Він також 
здібний організатор, масовик. 
Комсомольці підприємства обра- 
ли його своїм вожаком. За сум- 
лінне виконання покладених 
обов'язків передовий виробнич- 
ник неодноразово одержував 
премії. І. ЖЕРЕБЕНКО.

Недавно В. Парфьонов пере- 
жив найбільшу радість у своє- 
му житті: його прийняли 
членом Комуністичної партії Ра- 
дянського Союзу. Довір'я пар- 
тії Василь виправдовує з честю. 
Він ще наполегливіше бореть- 
ся за успіш не виконання під- 
приємством виробничих завдань.

В трудолюбивій сім’ї вирос- 
тають хороші діти. Мати братів- 
механізаторів Олександра Іва- 
нівна, незважаючи на свій по- 
хилий вік, ще працює в кол- 
госпі імені Чкалова, вирощує 
цукрові буряки, кукурудзу. За 
шість місяців нинішнього року 
вона виробила 150 трудоднів. 
Сім’я Парфьонових живе замож- 
но і культурно. Сини допома- 
гають матері. Олександра Іва- 
нівна має повне право горди- 
тися своїми дітьми.

Комуністична партія і Радян- 
ський уряд повсякденно п ік - 
луються про підвищення ма- 
теріального добробуту трудя- 
щих. Сім’я  механізаторів відпо- 
відає на це піклування сумлін- 
ною працею.
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Короткі повідомлення

Виграші на лотереї

На природничонаукові теми

Чи бувають віщі сни?

28 липня 1957 року.

С Т О Р І Н К А  В И Х І Д Н О Г О  Д Н Я

М ы  за  мир! И п е с н ю  э т у

Пон есем, др узья , по св ет у !

Сьогодні в  М оскві, на Центральному стадіоні імені Лені- 
на в Лужниках зазвучать фанфари, замайорить білий прапор, 
тисячі голубів піднімуться в небо—почнеться парад учасників 
VI Всесвітнього фестивалю молоді і студентів.

Програма фестивалю велика і різноманітна. Вона передба- 
чає грандіозні масові гуляння, торжества на Москві-ріці, ве- 
чір солідарності з молоддю колоніальних і залежних країн, 
зустрічі делегатів однієї професії, свято, присвячене дівчатам, 
свята робітничої і сільської молоді, художні виступи. Щодня 
буде проводитись 400 різних заходів.

У Московському фестивалі—грандіозному святі юності— 
беруть участь юнаки і дівчата майже всіх країн світу. Радян- 
ська делегація складається з 3 тисяч чоловік. В її складі — 
500 робітників, колгоспників, студентів, 2400 учасників ху- 
дожньої програми, 100 спортсменів.

У  радянської делегації—представники всіх національнос- 
тей нашої країни. Крім того, кожна союзна республіка посла- 
ла окремо свою делегацію в Москву. На фестиваль прибуде 
також 60 тисяч молодих туристів з усіх кінців Радянського Союзу.

VI Всесвітній фестиваль молоді і студентів триватиме з 
28 липня по 11 серпня.

На фото: плакат художників Ф. Кагелаєва і Н. Виглянської, 
випущений Державним видавництвом образотворчих мистецтв.

Новомиргородці їдуть на фестиваль
В Москву на свято дружби, 

радості, пісень — VI Всесвітній 
фестиваль молоді і студентів— 
з нашого району їдуть 
Олена Оврахова — краща 
ланкова колгоспу імені Лені- 
на, Анатолій Я цемірський — 
секретар комсомольської орга- 
нізації сільгоспартілі імені 

Карла Маркса, Валентина 
Хмельницька—старша піонер- 
вожата Ново-Миргородської се- 
редньої школи, Іван Герлован— 
завідуючий Мартоноським сіль- 
ським клубом і Федір Тка- 
ч е н к о - секретар райкому ком- 
сомолу.

Ю. ШУЛЬГА.

О Г Л Я Д  В І Р Ш І В

Рідкісний випадок
В колгоспі імені Будьонного 

корова „Рябушка” привела чет- 
веро телят—три телички і один 
бичок. Телята добре розвиваю- 
ться.

В. КУЛІНІЧ.

Минулої неділі в райцентрі 
відбулася товариська зустріч 
між місцевою командою «Кол- 
госпник» та хмелівською 
командою «Колгоспник». Гра 
закінчилася з рахунком 11:1 
на користь новомиргородців.

Д. ДЕРКАЧ.

Змагання з футбола

90 дітей колгоспників, ме- 
ханізаторів і службовців прова- 
дять свій відпочинок у Ново- 
Миргородському міжколгоспно- 
му піонерському таборі. Ц іка- 
во і весело відпочивають піо- 
нери. Тут працюють гуртки 
художньої самодіяльності.

А. КРАВЧЕНКО.

В піонерському таборі

О. АЛДАХОНОВ.

На току сільгоспартілі імені 
Дзержинського наступала агіт- 
культбригада Мартоноського 
сільського клубу з концертом. В 
програмі— народні пісні, бай- 
ки, оповідання тощо.

Концерти для колгоспників

Ново-Миргородська ощадна 
каса виплачує трудящим райо- 
ну виграші грошово-речової ло- 
тереї «Всесоюзний фестиваль 
молоді». Ощадкасою вже випла- 
чено виграшів на суму 15 
тисяч карбованців. На пред’- 
явлені квитки випали такі ви- 
граші: мотоцикл, фотоапарат 
«Київ-2», матеріал на костюм, 
велосипеди, годинники тощо.

Й. ГОДІК.

Пишуть поети-початківці
Останнім часом редакція ра- 

йонної газети «Ленінець» одер- 
жала багато віршів. Звичайно, 
пишуть їх не відомі поети, а 
прості, скромні трудівники на- 
шого району: колгоспники, ро- 
бітники та службовці. Приємно 
відмітити, що кожен поет-по- 
чатківець з любов’ю і ніжніс- 
тю славить Комуністичну пар- 
тію, рідну соціалістичну Віт- 
чизну, оспівує працю. Багато 
віршів присвячено сорокаріччю 
Великого Жовтня.

Учитель Ново-Миргородської 
ш коли-інтернату М. С ухов  
надіслав у редакцію цикл пое- 
зій «Сорокова весна». Автор 
символічно показує перемогу 
Великого Жовтня, боротьбу ро- 
бітників і селян за Радянську 
владу в роки громадянської 
війни.

У вірші «Хай сяють вогні 
золотаві» В. Ш ул ь га , завіду- 
ючий Софійським сільським 
клубом, показує, яку велику 
радість приносить людям пра- 
ц я . Автор розповідає про те, 
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що в його рідному селі засяяли 
електричні вогні. У вірші «Дів- 
чино, до побачення» В. Шульга 
в ліричній формі розповідає, що 
ен ергійний юнак після закін- 
чення школи вирішив поїхати 
працювати в Сибір. Він дові- 
ряє коханій дівчині свої думки 
і плани:

На цілинні землі їду, дівчино,
І тобі я  звідти напишу:
«Цілину піднято. Справу 

кінчено.
На жнива в Сибір тебе прошу...»

Колгоспниця сільськогоспо- 
дарської артілі імені Чапаєва 
комсомолка Р. А льош ина  у 
сатиричному вірші «Це було не 
так давно» критикує бригади- 
ра рільничої бригади Б. Гол- 
бана за погану організацію 
праці в бригаді.

Учитель Панчівської ш коли 
І. Б антиш у вірші «Про Ки- 
рила» висміює ледарів, які не 
йдуть працювати в поле, а 
пиячать, сидять у буфеті:

У буфеті за  столом
Кум Кирило із Павлом

В тютюновому диму
Тягли чарку не одну...

Учень Мартоноської серед- 
ньої школи О. А л д а х о н о в  у 
вірші «Ванечка» влучно крити- 
кує юнаків, як і після зак ін - 
чення десятирічки ніде не 
працюють.

Автор п ише російською мо- 
вою:

Окончив школу, Ванечка
Трудом не занимается.
Идет у поле мамочка,
А сын лентяй купается.
Редакція газети одержала 

також вірші І. Г айвор оню к а, 
Г. Б ор с и, В. Ф лорі та інших.

Оглядаючи вірші початківців, 
хочеться висловити думку, що 
молоді автори беруться опису- 
вати хороші важливі теми. Це 
похвально й цінно. Але разом 
з тим не можна не сказати, 
що початківці ще мало по- 
працювали над своїми творами. 
Більшість віршів слабкі за ху- 
дожнім змістом. Часто пору- 
шуються римування, розміри 
вірша. А іноді автор, штучно 
підганяючи риму, забуває про 
логічну думку, порушує смис- 
ловий зв’язок, неправильно 
будує речення.
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Редактор X. СОКОЛОВСЬКИЙ.

Вінницька область. Торік група випускниць Чуківської се- 
редньої школи, Брацлавського району, залишилась працювати в 
своєму рідному колгоспі. Дівчата організували комсомольську 
ланку, яку очолила Надія Тхір. Вони вирішили зібрати в цьому 
році по 500 центнерів цукрових буряків з гектара на площі 8,5 
гектара. Дівчата організували зразковий догляд за буряковою 
плантацією. Зараз вага окремих коренів досягає понад 200 грамів.

На фото: члени комсомольської ланки на дозвіллі.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...
...ясного літнього дня кож- 

ний квадратний кілометр 
південних районів СРСР діс- 
тає від Сонця понад .500 ти- 
сяч кіловат енергії. Це пере- 
вищує проектну потужність 
Кременчуцької ГЕС, яка буду- 
ється на Дніпрі.

...сніги і льодовики займа- 
ють десяту частину земної 
суші. Коли б вони розтали 
(без Північного Льодовитого 
океану), то рівень світового 
океану підвищився б приб- 
лизно на 55 метрів.

...тяжіння Сонця і Місяця 
викликає у  твердій поверхні 
Землі явища, схожі на при- 
пливи морів і океанів. Так, 
поверхня в районі Москви дві- 
чі на добу опускається і під- 
німається приблизно на 50— 
60 сантиметрів. Такі явища 
умовно називають „дихан- 
ням“ Землі.

...дим від 25 цигарок міс- 
тить 125 міліграмів нікоти- 
ну (приблизно 2 краплі). Ця 
речовина настільки отруйна, 
що 8 крапель її  є смертель- 
ною дозою навіть для коня.

І. ЗАВІЛЯНСЬКИЙ , 
к ан ди дат  медичних наук.

На це питання наука відповідає 
негативно. Суть сновидінь розкрив 
великий російський фізіолог І. П. 
Павлов. Він встановив, що сон—це 
стан гальмування, яке охоплює клі- 
тини головного мозку і забезпечує 
відпочинок нервовій системі. Про- 
цес гальмування відбувається не- 
рівномірно і поступово. Коли окре- 
мі частини кори головного мозку 
відпочивають, інші перебувають 
майже в активному стані. При 
глибокому гальмуванні настає міц- 
ний сой і сновидінь, як правило, не 
буває. Якщо ж гальмування негли- 
боке, то й сон поверховий. В цьо- 
му разі виникають сновидіння.

Приводом для їх виникнення мо- 
жуть бути найрізноманітніші под- 
разнення, що надходять до мозку 
як із зовнішнього середовища, так 
і з внутрішніх органів людини. Д о - 
торкнеться спляча людина до теп- 
лої груби, і їй може приснитись, що 
вона опеклася; мерзнуть в холод- 
ному приміщенні ноги—здається, 
що йде по льоду. Порушення нор- 
мальної діяльності внутрішніх орга- 
нів (наприклад, переповнений шлу- 
нок, утруднене дихання, захворю- 
вання серця) може зумовити так 
звані кошмарні сновидіння. Оскіль- 
ки подразнення, які діють на спля- 
чого, дуже різноманітні, а в про- 
цесі гальмування порушується 
струнка погодженість у взаємодії 
різних систем головного мозку,— 
у сновидіннях часто-густо створю- 
ються дуже химерні картини.

У походженні сновидінь велику 
роль відіграють відкриті І. П. Пав- 
ловим перехідні фази гальмування— 
стани, при яких сильні подразнення 
сприймаються як слабі, або навпа- 
ки, слабі викликають сильну реак- 
цію нервової клітини. Ось чому до- 
тик уві сні до ледве теплої груби 
може викликати відчуття опіку, 
яке-небудь шарудіння—стрільби і 
т. п. Цим же пояснюється відтво- 
рення в сновидіннях давно забутих 
образів і вражень. Так, всім відомо, 
що недавно померлі родичі, коли 
горе ще сильне, звичайно не снять- 
ся близьким, а з ’являються в сно- 

видіннях через багато років, коли 
гострота переживань уже минула. 
Марновірні люди тлумачать такі 
сни, як віще пророцтво. Насправді 
ж ці сновидіння зумовлені тим, що 
в стані гальмування слабі подраз- 
ники часто діють активніше, ніж 
сильні. Щ е один приклад з життє- 
вої практики: дівчині приснилося, 
що у неї виявили нарив у горлі, а 
через день-два вона захворіла на 
тяжку форму ангіни. Чи значить 
це, що їй приснився „віщий” сон? 
Звичайно, ні! Походження такого 
сну пояснюється дуже просто. Сла- 
бі подразнення, що надійшли в мо- 
зок від уже хворого горла, викли- 
кали певне сновидіння.

Нерідко сни відображають реаль- 
ні бажання і побоювання людини. 
Юнакові, який готується вступити 
у вуз, сняться екзамени. Матері, 
яка турбується про здоров’я від- 
сутнього довгий час сина, сниться, 
що він захворів. Якщо син зали- 
шається здоровий, то сновидіння 
просто забувається. А коли з ним 
трапиться яка-небудь неприємність, 
деякі матері починають думати про 
віще значення снів.

Одна жінка твердила, що коли 
їй присниться кішка, обов’язково 
буде неприємність. Механізм тако- 
го сновидіння стає зрозумілим у 
світлі вчення І. П. Павлова про 
умовні рефлекси. З 'ясувалося, що 
в дитинстві ця жінка часто ляка- 
лася кішки. В результаті в корі 
Головного мозку у неї утворилось 
замикання за типом умовного реф- 
лексу—тривожний стан зв'язався з 
уявленням про кішку. Коли вона 
чим-небудь була стурбована, їй іно- 
ді снилася кішка. Жінка після цьо- 
го чекала неприємностей, даремно 
викликаючи у себе пригнічений 
стан.

Таким чином, справжній харак- 
тер сновидінь позбавлений яких би 
то не було таємничих і містичних 
ознак. Передрікати майбутнє на під- 
ставі сновидінь неможливо. Самі 
люди є творцями свого майбутнього.


