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15 грудня 1957 року відбудуться 
вибори народних судів Української 
РСР. В дні підготовки до виборів 
треба посилити агітаційно-масову 
роботу серед населення, пожвавити 
діяльність агітколективів, лектор- 
ських груп, культосвітніх закладів.

X IX  р а й о н н а  
к о м с о м о л ь с ь к а  к о н ф е р е н ц ія

Радянський суд 
служить народові

На неділю 15 грудня 1957 року призначе- 
но вибори народних судів Української РСР. 
Трудівники колгоспних ланів в обстановці не- 
бувалої політичної і трудової активності зу- 
стрічають цю важливу кампанію. У всіх тру- 
дящих знайшло гарячий відгук Звернення Вер- 
ховної Ради СРСР до народів нашої країни. 
В колгоспах, МТС, на підприємствах з новою 
силою розгортається соціалістичне змагання на 
честь 40-річчя Радянської влади на Україні.

Радянський суд відіграє надзвичайно важ- 
ливу роль у зміцненні соціалістичної закон- 
ності. Він пильно охороняє державний і гро- 
мадський лад СРСР, стоїть на сторожі інтере- 
сів підприємств, колгоспів та установ, охоро- 
няє політичні, трудові, житлові та інші права 
громадян, які записані в Конституції СРСР.

Народний суд виховує трудящих в дусі без- 
межної відданості любимій Батьківщині, рід- 
ній Комуністичній партії. Суд нашого району 
справляється з своїми завданнями, веде бо- 
ротьбу з старим, віджилим, що заважає руха- 
тись вперед, служить інтересам трудящих і 
виконує їх  волю, виражену в радянських 
законах . Народні засідателі М. Мирошничен- 
ко—свинарка колгоспу «Шлях Леніна», А. Бе- 
з ік —ланкова колгоспу імені Карла Маркса, 
М. Бредня—доярка колгоспу імені Чкалова, 
Ф. Кушнір—коваль колгоспу імені Ш евченка 
та інші беруть активну участь в роботі суду, 
уважно розглядають справи. Безпосередньо на 
виробництві вони служать прикладом для кол- 
госпників, успішно справляються з поставле- 
ними завданнями.

       Поряд з цим в діяльності народного суду є 
ще й недоліки. Суддя Н. Матвієнко не завж- 
ди чітко планує роботу, іноді намічає багато 
справ для слухання в один день. Через це 
люди, які викликаються в суд, цілий день 
марнують час. Мають місце випадки неякісно- 
го розгляду справ, тяганини.

Трудящі району беруть активну участь у 
підготовці до виборів народного суду. Кожний 
громадянин кровно заінтересований у тому, 
щоб народний суд бездоганно виконував свої 
функції. Під час звітів народного суду в се- 

лах району трудящі викривають недоліки в 
його роботі, вказують на ш ляхи їх  виправ- 
лення. Народний суд покликаний чуйно при- 
слухатись до голосу мас, враховувати їх зау- 
важ ення та пропозиції.

Сільські Ради депутатів трудящих зобов’я - 
зані провести серед населення велику органі- 
заційну роботу під час підготовки до прове- 
ден ня виборів народного суду. Необхідно на- 

давати належну допомогу в роботі лічильних 
к омісій для підрахунку голосів, своєчасно за- 
безпечити їх  необхідними матеріалами та до- 
кументами.

Обов’язок первинних парторганизацій, агіт- 
колективів—дохідливо і переконливо роз’яс- 
нювати трудящим про демократичні принципи 
побудови радянського суду, докладно ознайо- 
мити населення з порядком виборів тощо.

Вибори народного суду будуть сприяти даль- 
шому поліпшенню його роботи, розширенню 
зв ’язків з масами.

НА АГІТПУНКТІ
«Агітпункт»—такий напис з ’явився на при- 

міщенні Ново-Миргородської районної бібліо
теки. Щовечора сюди приходять виборці, щоб 
почитати свіжі газети і журнали, послухати 
бесіду агітатора.

Великим успіхом користується у виборців 
стіл довідок. Тут є книги і брошури: «Всемір- 
но розвивати радянський демократизм», «Суд 
радянський і суд буржуазний», «Як проходи- 
ли вибори при царизмі», «Радянський суд на 
охороні прав жінок, дітей, сім’ї» та інші.

Сталінська область. Добрих успіхів добилися сільгоспартілі, 
обслуговувані механізаторами Старобешівської МТС. Врожай ко- 
лосових становить у середньому по 23,3 центнера з гектара. Першість 
у змаганні серед механізаторів утримує тракторна бригада № 5, 
керована депутатом Верховної Ради СРСР, Героєм Соціалістичної 
Праці Парасковією Микитівною Ангеліною.

На фото (зліва направо): тракторист М. Й. Пехтієв , директор 
МТС К. Ф. Циміданов, тракторист X. С. Васильєв і бригадир 
тракторної бригади П. М. Ангеліна на ділянці бригади в колгоспі 
імені Сталіна.

Фото С. Гендельмана . (Фотохроніка РАТАУ).

Г. БАРБОЙ, 
працівник МТС.

Комсомольці Панчівської МТС 
наполегливо борються за вчас- 
ну і якісну підготовку всіх ме- 
ханізмів до весни. Тракторист 
В. Садовський домігся високо- 
го виробітку на т paктopi 
ХТЗ-НАТІ, а зараз бере активну 
участь на ремонті. Це ж мож- 
на сказати і про тракториста 
А. Молодця.

Включившись у змагання за 
гідну зустріч 40-річчя Радян- 
ської влади на Україні, ремонт- 
ники достроково виконали квар- 
тальний план підготовки трак- 
торів і комбайнів. В майстерні 
перевиконують змінні норми 
комсомольці Б. Босько та Б. Де- 
куcap, які працюють токарями.

Приклад молодих механізаторів

З . СІЛЬВЕСТРЕНКО, 
голова правління.

Наша надійна зміна
Широкі і просторі ниви мар- 

тоноського колгоспу імені Ста- 
ліна. Багата і щедра своїми 
плодами земля. Щедра вона 
тоді, коли біля неї добре по- 
працюєш. Це у нас розуміють. 
Хлібороби вчасно зібрали пло- 
ди своєї праці, посіяли озимі 
культури, підняли зяб під увесь 
ярий клин. А нині—готуються 
знову до весни, до великої 
битви за високий урожай.

Але не про це я  сьогодні 
хочу розповісти. Треба віддати 
належне нашій надійній зміні— 
юнакам і дівчатам, які так са- 
мовіддано трудяться в нашому 
господарстві, поряд з батьками 
і матерями працюють в полі, 
збагачують рідний колгосп. У 
нас таких не одиниці і не де- 
сятки, а сотні.

Ось Валентина Кушнірова. 
Торік вона закінчила десяти- 
річку, а зараз очолює ланку в 
рільничій бригаді, працює з 
комсомольським запалом. Не- 
зважаючи на несприятливі по- 
годні умови цього літа, ланка 
виростила на кожному з 10 
гектарів понад 200 центнерів 
цукрової сировини.

Нещодавно закінчила семи- 
річку Раїса Райкович. Пішла 
працювати в колгосп, стала 
ланковою в городній бригаді. 
Скільки радості відчула молода 
трудівниця, коли очолювана 
нею ланка виростила і зібрала 
в цьому році по 213 центнерів 

овочів з кожного гектара за- 
кріпленої площі. Адже взято 
зобов’язання значно перевико- 
нано!

Після закінчення середньої 
школи пішла працювати на фер- 
му Віра Дога. Їй доручили 
групу молодняка великої рога- 
тої худоби, яку  вона дбайливо 
доглядає.

А Іван Дога, ще навчаючись 
в десятому класі, готував себе 
до колгоспної праці. Він ус- 
пішно закінчив гурток но під- 
готовці водіїв автомашин. Одер- 
жавши атестат зрілості, пішов 
трудитись шофером колгоспу.
   Це лише окремі з тих юна- 

ків і дівчат, що сумлінно тру- 
дяться в колгоспі. Всього пра- 
цює в артілі понад 150 моло- 
дих хліборобів з середньою та 
семирічною освітою. Багато з 
них очолюють ланки, успішно 
водять трактори, комбайни, до- 
магаються непоганих показни- 
ків у підвищенні продуктивнос- 
ті громадського тваринництва.

Артіль пишається своїми мо- 
лодими трудівниками. В рідно- 
му колгоспі вони знайшли своє 
покликання, своє щастя. В по- 
лі чи на тваринницькій фермі 
вони відчувають радість твор- 
чої праці. А хіба є в нашій 
країні більш почесний обов'я- 
зок, ніж  праця на благо лю- 
бимої Батьківщини?

Осінній ранок 23 листопада. До райцентра 
з ’їхалися делегати XIX районної комсомоль- 
ської конференції— молоді передовики проми- 
слових підприємств, колгоспів та МТС, які в 
переджовтневому змаганні домоглися добрих 
показників у роботі.

XIX районна комсомольська конференція 
розпочала свою роботу. Із звітною доповіддю 
про роботу райкому ЛКСМУ в иступив секре- 
тар райкому Ф. Ткаченко.

Доповідач і виступаючі делегати відмітили, 
що первинні комсомольські організації району 
під керівництвом партійних організацій поси- 
лили свою роль у боротьбі за виконання іс- 
торичних рішень XX з ’їзду КПРС.

Комсомольці і молодь району стали надій- 
ними помічниками партійних організацій у 
боротьбі за збільшення виробництва зерна, 
м’яса, молока та інших продуктів.

Сотні юнаків та дівчат працюють на тва- 
ринницьких фермах. Лише в нинішньому році 
поповнили ряди тваринників понад 70 комсо- 
мольців. Більшість з них домагаються високих 
показників по надоях молока, на відгодівлі 
свиней, великої рогатої худоби тощо. Понад 
2350 літрів молока на кожну фуражну коро- 
ву одержала доярка-комсомолка з колгоспу іме- 
ні Ш евченка Євдокія Тараненко. Добре пра- 
цюють на молочно-товарних фермах доярки 
Галина Жовна з колгоспу імені Карла Марк- 
са, Марія Гутцул з колгоспу імені Котовсько- 
го та багато інших.

Багато прикладів можна навести, де комсо- 
мольці і молодь подають практичну допомогу 
партійним організаціям в мобілізації трудівни- 
ків на виконання завдань Комуністичної пар- 
тії і Радянського уряду. Лише в колгоспах і 
МТС району трудиться понад 730 комсомольців.

За звітний період зросли і зміцніли первин- 
ні організації колгоспів імені Куйбиш е в а , іме- 
ні Карла Маркса, «Ш лях Леніна», імені Шев- 
ченка та інші, де секретарями Л. Панкул, 
А. Яцемірський, О. Вдовиченко, Л. Васильчук. 
Тут комсомольці працюють з вогником, попов- 
нюють свої ряди за рахунок передової молоді.

Делегати конференції у своїх виступах 
звернули серйозну увагу на недоліки, як і ще 
мають місце в роботі райкому ЛКСМУ, його 
бюро, первинних комсомольських організацій.

Комсомольські організації колгоспів імені 
Дзержинського, імені М. Горького в цьому 
році працювали без напруж ення. Бувші сек- 
ретарі цих організацій Б. Грузін та Б. Цапен- 
ко змаганням керували поверхово, відірвались 
від життя колгоспної молоді.
      Виступаючі підкреслювали, що райком 
ЛКСМУ, його секретарі Ф. Ткаченко та 
Г. Швець мало бували в первинних організа- 
ціях, не надавали потрібної і практичної допо- 
моги комсомольським вожакам в організації 
роботи на місцях.

В ряді комсомольських організацій району 
незадовільно працюють гуртки комсомольської 
політосвіти. Та це мало турбує працівників 
райкому.

Конференція пройшла під знаком гострої 
критики і самокритики недоліків, спрямованої на 
поліпшення роботи районної комсомольської 
організації.

Нагороджені Похвальними листами
В колгоспі імені Чкалова є немало комсо- 

мольців і молоді, як і самовіддано трудяться, 
домагаються високих показників у роботі.

Кращим комсомольцям артілі ланковій Ніні 
Тупаєнко, колгоспникам Борису Бур'януватому 
та Галині Кодацькій вручені Похвальні лис- 
ти райкому ЛКСМУ за досягнуті успіхи в 
соціалістичному змаганні.

М. КРИВА, 
секретар комсомольської організації.
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РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО

Навчання депутатів та активу
Систематична і повсякденна 

р обота виконкому сільської Ра- 
ди з депутатами та активом 
мас в и нятково важ ливе з наче- 
н н я. В Канізькій сільраді на- 
лічується понад 30 депутатів, 
а також 80 чоловік активу. 
Депутати працюють на важли- 
вих ділянках колгоспного ви- 
робництва, беруть активну 
участь у громадському житті.

Виконком дбає про піднесе- 
ння ролі та авторитету депу- 
татів, регулярно знайомить їх 
з постановами Комуністичної 
партії і законами Радянської 
влади, залучає актив до пов- 
сякденної роботи. Діяльність 
депутатів спрямовується так, 
щоб кожний з них займав аван- 
гардну роль на виробництві, 
служив прикладом для трудя- 
щих.

На чолі змагання хліборобів 
виступають депутати ланкові 
Олександра Калініченко та Га- 
лина Токаренко з колгоспу 
імені Щорса, Євдокія Кожухар 
з колгоспу імені Леніна. Очо- 
лювані ними ланки виростили 
в цьому році добрий урожай 
цукрових буряків.

Депутати тримають тісний 
зв 'язок з виборцями, прислу- 
хаю ться до їх  голосу, турбу- 
ються про виконання поданих 
наказів. Ось, наприклад. Про- 

копу Неживому, який працює 
охоронником у колгоспі імені 
Леніна, виборці дали наказ по- 
дбати про забезпечення водою 
колгоспників першої бригади. 
П. Неживий поставив це питан- 
ня перед виконкомом. Нараз в 
цій бригаді викопано новий ко- 
лодязь.

Виконком навчає депутатів 
та актив шляхом проведення 
інструктивних нарад, семінарів, 
занять по вивченню радянсь- 
кого законодавства, радянсько- 
го будівництва, економіки сіль- 
ського господарства. Наприкін- 
ці жовтня проведено нараду, 
на якій розглянуто питання: 
«Права і обов'язки депутата 
сільської Ради», «Депутат — 
слуга народу». Перед присут- 
німи виступив голова виконко- 
му сільради Павло Сергійович 
Довгенко.

«Як депутати виконують рі- 
шення сільської Ради» — це 
питання ми плануємо обгово- 
рити на нараді у грудні цього 
року.

Робота з депутатами та ак- 
тивом—важлива ділянка діяль- 
ності виконкомів сільських Рад 
депутатів трудящих.

П. ДАНІЛОВ, 
член виконкому К анізької  
сільської Ради.

Приклад депутата Ніни Савицької
Після закінчення школи ком- 

сомолка Ніна Савицька пішла 
працювати дояркою в рідний 
колгосп імені Шевченка. Вона 
наполегливо бореться за підви- 
щ ення молочної продуктивнос- 
ті корів, дбайливо вирощує 
телят.

З пошаною говорять трудящі 
села Ш пакове про молоду дояр- 
ку Ніну Савицьку. Вони вияви- 
ли їй високе довір'я, обравши 
депутатом районної Ради. В ці 
дні депутат Н. Савицька ви- 
ступила ініціатором змагання

доярок за гідну зустріч 40-річ- 
чя Радянської влади на Україні.

В нинішньому році Н. Са- 
вицька вже надоїла понад 2200 
літрів молока, одержала від кож- 
ної корови також- теля. Прик- 
лад передової доярки насліду- 
ють інші тваринники. Так, 
доярки Л. Сланевська та Н. Со- 
куренко, як і Н. Сави цька, вже 
мають більше 222 0 літрів мо- 
лока на кожну корову.

Л. ВАСИЛЬЧУК, 
завідуюча сільською біб- 
ліотекою.

Бесіди на антирелігійні теми

Прикмети і забобони

О. ЖЕРДІНОВСЬКА.

Хлібороби сільгоспартілі імені 
Енгельса вже вивезли на по- 
ля понад 3100 тонн гною при 
плані 3275.

Р. ВІТРЯЧЕНКО.

Овочівники ряду колгоспів 
зони Панчівської МТС заготов- 
ляють місцеві добрива, виготов- 
ляють живильні горщечки.

65 тисяч ш тук горщечків 
виготовили городники колгоспу 
імені Сталіна, 20 тисяч ш тук— 
трудівники сільгоспартілі імені 
Леніна.

П. ФЕДОРОВ.

Ліричну комедію О. Левади 
та Л. Грохи «Ой у полі нив- 
ка» поставив драматичний ко- 
лектив районного Будинку 
культури. Майстерно викону- 
вали ролі П. Я цкул, А. Лим- 
борський, А. Яцкул, Ю. Чугут, 
В. Багмет та інші. Драмгурт- 
ківці виступали також в селах 
Панчево та Бирзулово.

Г. ГАРМАТЮК.

Л. ТАНТЛЕВСЬКИЙ.

Трудівники сільгоспартілі 
імені М. Горького добре готу- 
ють до весни посівне насіння. 
Вже очищено і доведено до по- 
сівних кондицій 60 центнерів 
ярої пшениці, 100 центнерів 
кукурудзи, 20 центнерів со- 
няш ників, понад 220 центне- 
рів ячменю тощо.

Добрий приклад подають во- 
дії машин Ново-Миргородської 
автороти комсомольці Андрій 
Тернов, Микола Б у ш ма, Дмит- 
ро Грабовий та інші. Вони 
збільшують міжремонтний про- 
біг машин, економлять держав- 
ні кошти.

Вісті З КОЛГОСПІВ

Софія Григорівна Подурець 
вже кілька років працює ланко- 
вою в колгоспі імені Карла 
Маркса. Ініціативна і дисциплі- 
нована трудівниця добре орга- 
нізовує роботу ланки, домага- 
ється високих показників на ви- 
рощуванні сільськогосподарсь- 
ких культур. В цьому році ланка 
виростила на кожному з 12 гек- 
тарів по 300 центнерів цукро- 
вих буряків. За високі показни- 
ки в переджовтневому змаганні 
С. Г. Подурець занесена на ра- 
йонну Дошку пошани.

На знімку: С. Г. Подурець .

Короткі повідомлення

Комсомольці колгоспу імені 
Жданова послали своїх кра- 
щих товаришів працювати на 
тваринницькі ферми. Ніна Сі- 
дельник і Людмила Ноур стали 
доярками. Дмитро Назаренко 
доглядає телят, а Петро З ін- 
зюра доставляє корми.

Після закінчення школи ви- 
явили бажання працювати до- 
ярками сестри Морозові— Гали- 
на та Катерина.

Молоді тваринники старанно 
доглядають худобу, роблять все 

для того, щоб підвищити її 
продуктивність. Доярка Ніна 
Сідельник, прочитавши Звер- 
нення Верховної Ради СРСР 
до народів Радянського Союзу, 
заявила:

— Я пішла працювати на фер- 
му і хочу, щоб мій труд був 
корисним для колгоспу, для 
любимої Вітчизни!

М. САМЧЕНКО, 
сек р етар  к о л г о с п н о ї  парт- 
о р г а н іза ц ії .

Вечір цікавої фізики та ас- 
трономії проведено в Ново-Мир- 
городській середній школі. 
Учні 8 — 10 класів заслухали 
доповіді про радянські штучні 
супутники Землі. Потім відбув- 
ся концерт художньої самоді- 
яльності.

Н. АРТЮХ.

Великим успіхом користуєть- 
ся пересувна бібліотечка серед 
робітників плодоконсервного 
заводу. Завідує нею комсомол- 
ка Валентина Кандиба. Потріб- 
ну літературу одержують з пе- 
ресувної бібліотечки також 
трудящі села Б ирзулово, де 
бібліотекарем Григорій Хмель- 
ницький.

В. КУЛЕШОВА.

Прискорити ремонт магазина
Ново-Миргородське ССТ за- 

ключило з комбінатом кому- 
нальних підприємств договір 
на проведення ремонту при- 
міщення магазина № 2 в селі 
Софіївці. Час іде, а ремонт до- 
сі не закінчено. Технік-буді- 
вельник комбінату Т. Кадрец - 
кул не турбується про вчасну

підготовку приміщення. Внас- 
лідок цього трудящим села до- 
водиться купувати різні товари 
в райцентрі.

Треба негайно завершити 
ремонт магазина.

Ф. МЕЛЬНИЧЕНКО, 
працівник ССТ.

З давніх-давен люди спостеріга- 
ли все, що відбувається в навко- 
лишній природі, щоб судити про 
наступні природні явища і відповід- 
но спрямовувати свою діяльність. 
На основі цих спостережень виник- 
ло багато народних прикмет. Деякі 
з них пізніше були підтверджені 
наукою.

Досить вірогідні, наприклад, на- 
родні прикмети про погоду: „впа- 
ла роса—буде ясний день“, „туман 
підіймається—буде дощ“, „чистий 
захід сонця—буде погожий день“, 
„сонце зайшло за хмари—дощ буде“, 
„задуха—без грози не обійдеться“ 
і багато інших. Ці прикмети в знач- 
ній мірі можна обгрунтувати нау- 
кою. Проте вони виправдуються 
не завжди, бо не можна про склад- 
ні процеси погоди судити за яко- 
юсь однією ізольовано взятою оз- 
накою.

Є і такі народні прикмети, які 
не суперечать науковим даним, але 
не цілком вірогідні через те, що 
їх важко систематично перевіряти. 
До них належить багато прикмет, 
що грунтуються на поведінці тва- 
рин, розвитку рослин і відчуттях 
людини. Цілком можливо, наприк- 
лад, що бджоли не вилітають за 
взятком і мурашки перестають 
снувати навколо мурашника, перед- 
чуваючи негоду. Адже для цих ко- 
мах несподівана негода означає 
загибель, і тому, природно, у них 
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повинна була виробитися тонка 
чутливість до змін погоди. Але пе- 
ревірити ці прикмети дуже важко, 
тому що поведінка комах визна- 
чається численними факторами, 
крім погоди.

Проте, незважаючи на певну об- 
меженість народних прикмет, вони 
в своїй основі правильні, досі збе- 
рігаються у всіх народів, передаю- 
ться з покоління в покоління.

Але поряд з вірними народними 
прикметами існує дуже багато яв- 
но невірних, псевдонародних прик- 
мет або забобонів. Грунтуючись 
лише на сліпій вірі, вони докорінно 
суперечать практиці, їх відкидає 
наука.

Забобони—це передсуди, згідно 
з якими явища і події в житті є 
проявом надприродних сил і при- 
звісткою майбутнього. При цьому 
забобони поширюються не тільки 
на погоду, а й на різноманітні сто- 
рони побуту.

Ідейна основа у забобонів та са- 
ма, що й у релігійних передсудів— 
віра в чудеса, в надприродне. Та- 
кі, наприклад, забобони, як віра 
в долю, в пророчу силу сновидінь, 
у чари, у ворожбу і знахарство, в 
різні фальшиві прикмети тощо, є 
прямим пережитком стародавніх 
релігійних вірувань. Від цих забо- 
бонів по суті не відрізняються і 
релігійні уявлення про життя при-
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роди і людини, що їх визнає офі- 
ціальна церква.

Релігійні забобони тримають лю- 
дей у постійному страху перед ви- 
гаданими таємничими силами, які 
нібито можуть вплинути на події 
людського життя. Тим самим забо- 
бони затемнюють свідомість люди- 
ни, сковують її творчу активність 
та ініціативу в боротьбі з силами 
природи, в будівництві комунізму.

Досі, наприклад, існує повір’я: 
„Якщо в домі розіб’ється дзеркало, 
то хто-небудь з домашніх скоро 
помре”. Звідки взялась така без- 
глузда прикмета? Чи криється за 
нею якийсь дійсний зв’язок між 
явищами? Звичайно, ні.

Повір’я про розбите дзеркало, 
яке віщує смерть, виникло дуже 
давно, коли люди вважали, що тінь 
людини або її відображення на яко- 
му-небудь предметі є його „душа”.

Деякі люди бояться числа „три- 
надцять” як чогось такого, що при- 
носить нещастя. Щоб зрозуміти 
походження цього забобону, звер- 
немось знов-таки до давнини. Відо- 
мо, що первісні люди рахували 
слабо. В основі числення спочатку 
лежали невеликі числа: два, три. 
Рахували по пальцях, додаючи од- 
не число до іншого. Так, щоб поз- 
начити число „сім”, багато австра- 
лійських племен говорили „два- 
два-три”. Числа, що не входили до 
прийнятої системи числення, зда- 
вались людям незрозумілими і на- 
віть небезпечними.

У багатьох стародавніх народів, 
наприклад, у римлян, була дванад- 
цятирична система числення. В З а -

хідній Європі теж довгий час раху- 
вали за цією системою. Прямим її 
відгомоном є те, що багато речей— 
столовий і чайний посуд, ножі, ви- 
делки і ложки, білизну, олівці, пе- 
ра та інші предмети і в наш час 
рахують дюжинами.

Люди стародавнього світу, які 
користувалися звичною дванадця- 
тиричною системою, сприйняли спо- 
чатку число „тринадцять” з недо- 
вір’ям. Християнська міфологія, на- 
че бажаючи ще раз підкреслити 
неприязне ставлення до цього чис- 
ла, в розповіді про „тайну вечерю”, 
тобто про прощальну вечерю міфіч- 
ного Ісуса Христа з своїми учня- 
ми, зобразила одного з тринадцяти 
присутніх зрадником. Так виник і 
і пішов гуляти по світу забобонний 
страх перед „чортовою дюжиною”.

Або візьмемо такий приклад: 
„Чорна кішка перебігла дорогу— 
не пощастить”. Джерело цієї диво- 
вижної прикмети—теж не життєві 
події, а релігійні забобони. Ця при- 
кмета зв’язана з стародавнім повір'- 
ям про „перевертнів”. Народи да- 
лекої давнини вірили, що злі духи 
(та й злі люди) можуть нібито 
„перевертатися” в тварин. А чорну 
кішку, дещо зловісну своїм кольо- 
ром і виглядом, вважали істотою 
найбільш підхожою для того, щоб 
виступати у вигляді носія „злих 
духів”. Тим-то її появу і вважали 
ознакою наближення біди.

Одним із забобонів є ворожіння. 
Ворожать на картах, на бобах, на 
лучині тощо. Але всі ці види воро- 
жіння так чи інакше зв’язані з ві- 
рою в надприродне, з вірою в „ду-
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хів”, з якими ті, хто ворожить, мо- 
жуть нібито вступити в зв’язок, 
вивідати у них своє майбутнє, 
прихилити їх до себе. Різного ро- 
ду шахраї — „віщуни”, ворожки, 
знахарки—використовують ці за- 
бобони і безсовісно оббирають до- 
вірливих людей.

У 1955 році в народному суді 
Петроградського району міста Ле- 
нінграда слухалась кримінальна 
справа громадянки Касаткіної, яка 
з метою легкої наживи займалася 
ворожінням. Залякуючи відвідува- 
чів нещастями, що нібито їм заг- 
рожували, ворожка бралась відвер- 
нути їх. Для цього вона з таємни- 
чим виглядом давала відвідувачці 
жменю „заговореного” борошна і 
рекомендувала розсипати його на 
перехресті вулиць. За це ворожка 
брала не менше 100 карбованців. 
Так, не бажаючи чесно працювати, 
Касаткіна по-шарлатанському виду- 
рювала гроші у своїх клієнтів.

З усього сказаного про забобо- 
ни видно, що вони цілком супере- 
чать правильним, науковим уяв- 
ленням про зв’язки і закономірнос- 
ті явищ природи та суспільства. 
Засобом подолання забобонів, як 
залишків темноти і неуцтва, є пов- 
сякденна наполеглива боротьба з 
ними шляхом пропаганди наукових 
знань, наукового світогляду, все- 
мірне піднесення культурного рів- 
ня населення.

Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву


