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«50 РОКІВ 
РАДЯНСЬКОЇ 
УКРАЇНИ»

Так називається збірник документів і матеріалів 
про святкування 50-річчя Радянської України, іцо 
вийшов у Політвидаві України. В ній вміщені рапор
ти виробничих колективів про трудові перемоги на 
честь знаменної дати, інформації про ювілейні сесії, 
наукові конференції, збори і мітинги трудящих, мате
ріали урочистого засідання ЦК КП України і Вер
ховної Ради Української РСР, репортажі про святко
ві демонстрації трудящих в Києві і обласних центрах 
республіки, привітання, надіслані з нагоди 50-річчя 
Радянської України. Книга ілюстрована численними 
фотографіями.

(РАТАУ1).

ДРУГИЙ РУБІЖ — ЗЕЛЕНІ

де
поливи...

РЕПОРТАЖ

Він готувався до комсомольських збо
рів, на яких хлібороби мали підвести 
підсумки того, що вони встигли зробити 
в жнивні дні. Іван записував імена кра
щих комсомольців, які очищали на току 
зерно пшениці і відправляли на хлібо
приймальний пункт. Там, біля очисних 
машин, майже два тижні були в напрузі 
п’ятдесят юнаків та дівчат. Разом з сво
їми старшими товаришами вони прийня
ли від комбайнів 20 тисяч центнерів 
пшениці. Більше трьох тисяч центнерів 
зерна колгосп продав державі понад 
завдання. І в цьому теж чимала заслуга 
молодих хліборобів. Гектар видав 180 
пудів зерна. Це — теж їх рахунок: і по
мічника комбайнера Віктора Шевченка, 
і тракториста Юрія Микитенка, і десяти 
інших механізаторів, які сіяли пшеницю, 
доглядали свою ниву.

Ми зустрілися з Іваном Фадсєвим як
раз тоді, коли він проставляв проти пріз
вищ кожного КОМСОМОЛЬЦЯ, що брав 
участь в жнивах, якісь цифри.

— Це те, що зробили хлопці з почат
ку жнив, — сказав Іван. — А тепер зно
ву турботи'— зелені жнива.

І ми поїхали з комсомольським секре
тарем в степ. Там, біля лісосл^уги, вид- 
нівся великий масив кукурудзи.

— Все цс поливна, — пояснив знову Іван. — 
Другий урожай збиратимемо. То косили зеле
ну масу і возили в літній табір молочно-то
варної ферми. Потім знову туди прийшли сі-

вачі. 1 щодня над полем, коли вже вечоріло, 
з’являлися веселки. Спеціальна бригада почи
нала полив кукурудзи.

І ось ми там, де молодий комбайнер Віктор 
Шевченко зробив перші покоси. Іван підійшов 
до суцільної стіни смарагдових стебел куку
рудзи, простягнув Руку до качана, 1 посміх
нувся, поглядаючи на високі стебла. 1 справ
ді, вони виросли неабияк. Іван Фадеев зрос
том 180 сантиметрів. Л над ним он ще яке 
листя,

Іван вийшов з масиву кукурудзи, бо 
до нас наближався комбайн Семена Са- 
надєсва. А за агрегатом повільно руха
лись дві автомашини. Кузов першої вже 

був виповнений подрібненою зеленою 
масою. І_ дев'ятикласник Віктор Лубе- 
нець клав там останні шари. А біля 
комбайна ось-ось повинна стати друга 
автомашина.

—■ Звісно, перебоїв в роботі тут не може бу
ти, — запевняє Фадеев. Бо все залежить зде
більшого від шоферів та трактористів, що 
транспортують силосну масу до траншей. А 
комбайнери сгараюіьсл. Оце вчора чув >ЇД 
обліковця, що кожен □ них за два дні вико
нав триденні завдання.

Іван знову беоеться називати імена 
тих, хто заготовляє корми для громадсь
кої худоби. Це — молоді механізатори 
/Микола Бугастов, Юрій Микитенко, Вік
тор Шевченко, шофери Федір Тарань, 
Олександр Кириченко. Вони — члени 
спеціальної бригади, яка вирішила в ни
нішньому році заготовити на корову до 
20 центнерів грубих кормів. В траншеї 
вже засипано 3410 тонн силосної маси. А 
на корову її є по 4,5 тонни. Звісно, циф
ра має бути ще більшою, адже кожен 
гектар видає понад 200 центнерів по
дрібнених стебел,

— Доведеться на нинішніх зборах 
гуртувати ще одну бригаду. То було два 
колективи, які скиртували солому, очи
щали зерно на хлібоприймальному пунк

ті. Тепер потрібні робочі руки для си
лосних траншей, — каже Іван.

І він дописує імена старшокласників, 
комсомольців, які зайняті на різних ро
ботах. Всі вони, майже тридцять чоло
вік, старатимуться завтра там, в полі, 
де працюють силосні комбайни, біля 
траншей...

М. ВІНЦЕВИЙ.
Колгосп «Україна»
Долннського району.

На знімках: вгорі — комбайнер Віктор 
ШЕВЧЕНКО, внизу — а тепер черга вирівня
тися з иомбайном Юрію МИКИТЕНКУ, внизу 
праворуч — Іван ФАДЄЄВ дивується: як це 
вона може бути вища нього.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

мж ДІВЧАТА — НА ТРАКТОР! т і -іг

17 серпня москвичі вшанопу- 
вали переможців ЇХ літньої 
Спартакіади профспілок, при
свяченої )00 річчю з дня на
родження великого вождя про
летаріату. Знову був святково 
прикрашений центральний ста
діон імені В. І. Леніна, Гля
дачі палко аплодували пара
дові — струнким. спритним, 
сильним юнакам і дівчатам, 
які завершили фінальні зма
гання з двадцяти шести видів 
спорту.

...Звучать фанфари. Голов
ний суддя Спартакіади ЛІ. М. 
Ряиіеицев оголошу« підсумки 
Спартакіади. Секретар ВЦРПС 
В. Ф. Богатіков вручає го
ловні призи ВЦРПС. Перший 
приз одержує збірна І’І’ФСР. 
Призами було нагороджено 
тих, що зайняли дальші п’ять 
місць, — команди Москви. Ук
раїни, Ленінграда, Білорусії і 
Казахстану.

Найкращих результатів се
ред всесоюзних спортивних то
вариств добились «Буревіс
ник», «Спартак» і «Зеніт». 
Добре виступали спортсмени 
республіканських товариств 
«Жальгіріс» (Литва), «Дпуга- 
ва» (Латвія), «Калсп» (Есто
нія), «Труд» (РРФСР). «Аван
гард» (Україна). «Червоний 
прапор» (Білорусія). Серед

КУБОК ЇДЕ У ЛЬВІВ

Призи 
спартакіади 
вручено

сільських товариств попереду 
• Ииуд» (Естонія), «Урожай» 
(РРФСР) і «Урожай» (Білору
сія).

Всього було вручено більш 
як двадцять прніїв, Приз ЦК 
ВЛКСМ «Олімпійські надії» 
.завоювала команда Москви — 
у неї дванадцять чемпіонів 
Спартакіади молодші під 
двадцяти років. Призи ЦК 
ВЛКСМ здобули також жіно
ча команда України з ручного 
м’яча — «За волю до перемо
ги», спортивний клуб «Дес
на» з Брянська —■ «За най
кращі показники в змаганнях 
з легкої атлетики», воронезька 
гімнастка Любов Бурда — 
наймолодша чемпіонка Спар
такіади, що здобула найбіль
шу кількість медалей, естон
ський штангіст К. Утсар. який 
установив новий рекорд СРСР 
у першій важкій ваді.

...Переможні роблять коло 
пошани. А на закінченії» свята 
відбувся фінальний матч 
розтрату Кубка СРСР з 
футбола. На поле вийшли 
команди СКА з Ростова-на-До- 
ну і «Карпати» (Львів), яким 
ще ніколи не Діставався ней 
приз,

А. ЕРМАКОВ. 
(ГАРС).

Москва.

МОСКВА, 17 серпня, (1АРС). Переможцем фінально
го матчу на Кубок СРСР з футбола стала команда 
♦ Карпати» (Львів), яка виграла у футболістів СКА з 
Ростова-па-Допу — 2:1.

ІІА
ГОЛУБОМУ 
„СТРИБУНІ44
Є в бригаді трактор «МТЗ-5». Старенький, нівро

ку, проте ще бігає. Ного і дали /Кепі після закінчен
ня курсів.

— Воно не завадить, що старий. Відремонтує 
кілька раз, дивись, і всі секрети взнає. Та й давзти 
їй нового трактора страшнувато, — сказав тоді бри
гадир першої тракторної бригади В. Вороній. Та 
те додав:— Дивіться, хлопці, щоб у всьому допома
гали дівчині.

І хлопці старались. Зупиниться трактор, вже хтось 
і з’явиться поруч. Не забували наказу. 1 дівчина то
го заслуговувала: роботяща, наполеглива.

/Кеші вивозила гній на поля, доставляла корми 
на ферму. Робота нібито й нескладна, та в перші 
дні боялась трактора заводити. Боялась, що не слу
хатиметься машина, що сміятимуться хлопці. Проте, 
не сміявся ніхто, хоч неполадок вистачало. Трактор 
коверзував, а Женя не здавалась. Кожну деталь 
передивлялась.

Сама й ремонтувала трактор взимку. Можливо, 
тоді Гі зрозуміла повністю душу свого «МТЗ». Кни
ги лежали тут же, на верстаку, поруч з ключами. 
А що не зрозуміло — бігла до Володимира Михай
ловича Чумеля. Це — помічник бригадира, а для 
неї — в усьому авторитет. Виручав Женю чим міг.

В бригаді тепер вважали дівчину за досвідчену 

трактористку. Тому Вашо Риженка, який теж мріяв 
сісти на трактора, поставили до неї в підручні. Ва* 
ня — хлопець міцний. Гайки закручує добре, а от 
в моторі розібратися — це вже йому Женя допо
могла. Пому й віддала свого першого трактора наг 
леєві, бо на засіданні правління колгоспу вирішили 
дати трактористці нову машину.

...Голубий, новенький трактор повільно їхав куку
рудзяним полем. Правда, Жені за кермом не було. 
Змінний її, Микола Слизький розказав, де шукати 
дівчину, а про неї:

— А що я можу сказати? Прашоється з нею лег
ко. І, крім того, приємно приймати машину з надій
них рук.

Про те, ЩО Женя Візиреико любить техніку, гово
рив і бригадир. Досвідчений механізатор, він довго 
приди в тявся до «новенької», поки пе впевнився в 
тому, що перед ним справжня трудівниця. Тоді і 
довірили Жені і нового трактора, і «справжню» робо
ту. На сівбі вона викопувала й перевиконувала нор
ми, вірно висівала квадрати. Кажуть, що декому з 
чоловіків за нею ще тягнутися треба. От так.

Женя закінчує останній клас заочної школи. Спо
дівається вступити до технікуму механізації сільсь
кого господарства.

— Важко, Жешо?
— Як вам сказати? Робота не з легких, та іншої 

не бажаю. Люблю цю роботу, люблю машину. То 
й як же трактора не любити, коли він такий розум
ний, — дівчина посміхається, ніби бачить зараз сво
го голубого коня. — Я й того, старого, любила, і за
раз цікавлюсь ним, як він Ваню слухає.

— Ще одне запитання: Женю, ти впевнена в то
му, то вірно обрала професію, шо не помилилась?

— Анітрохи не помилилась!
1 було сказано так щиро, з такою впевненістю, що 

інші запитання були б зайвими.
Б. КУМАНСЬКНИ« 

власкор «Молодого комунара».
Колгосп ім. Каліпіна

Олександрійського району.



2 стор. ъ Молодий комунар** __________________ —________—10 серпня 1000 ропу-------- —

И EMA країни, де б не знали 
11 імені ІсМдимнра Іллша 
Леніна. Через кордони і конти
ненти ленінські ідеї пошири
лись по світу. І всюди прогре
сивні люди беруть ленінізм на 
озброєння, зв’язують з ним 
Свої надії на краще майбутнє, 
іі'а соціальні перетворення.

Молодь землі, виступаючи 

до
ЮВІЛЕЮ
ІЛЛІЧА

ДРУЖБА—
ЦЕ ПРАПОР МОЛОДІ

КИЇВ, 15 серпня. (РАТАУ). Два дні перебували в місті- 
герої учасники молодіжного поїзда дружби ЧССР. Сьо
годні вони були гостями робітників промислових під
приємств столиці України.

Багато нового про життя своїх ровесників узнали юна
ки й дівчата з братньої соціалістичної республіки на за
воді верстатів-авгоматів імені Горького. Це підприємство 
е колективним членом товариства радянсько-чехословаць
кої дружби. Зустріч тут пройшла в теплій, щирій обста
новці. У розмовах, які відбулися безпосередньо біля вер
ста гів, у клубі технічної пропаганди, гості розповіли 
про діяльність Чехословацької спілки молодих, яка стоїть 
на позиціях дружби з Радянським Союзом і соціалістич
ними країнами, У свою чергу молоді кияни ознайомили 
посланців братньої країни з роботою заводської комсо
мольської організації, з продукцією підприємства, що 
надходить у багато зарубіжних країн.

Чехословацькі друзі побували також на київських за
водах «Вулкан», електронних, обчислювальних і керую
чих машин, Дарницькому шовковому комбінаті, фабриці 
«Киянка».

У Палаці культури заводу «Більшовик» чехословацькі 
гості були присутні на вечорі інтернаціональної дружби.

Знайомство з країною юнаки й дівчата з Чехословач- 
чннн продовжать у Ленінграді, Вільнюсі. Волгограді, Кн- 
шиневі.

Два мільйони людей лише за останні три роки відвідали 
Розлив...

проти папувапня монополіс
тичного капіталу, за Мир, про
грес і соціалізм, розглядає ле
нінське вчення як програму 
своїх дій і намагається Глибо
ко вивчити його. І комсомол, 
що ось уже 45 років носить 
ім’я Леніна, вважає своїм 
інтернаціональним обов'яз
ком допомогти зарубіжним ро- весннкам ознайомитись з жит

тям. 1 діяльністю вождя тру
дящих всього світу.

В дні підготовки до 100-річ- 
ного ювілею В. І. Леніна про
ходять 1 будуть проходити зу
стрічі, міжнародні конферен
ції. курси, дискусії, семінари. 
В Москві вже почав роботу 
міжнародний семінар «Ленін 
і сучасний світ», в якому бе
руть участь представники ко
муністичних та інших прогре
сивних демократичних органі
зацій . молоді 92 країн. На 
ньому йде розмова про роль 
марксизму-ленінізму в рево 
йюційпому перетворенні сві
ту, актуальності ленінського 
вчення для революційного ру
ху, про об’єднання і згурту
вання демократичної молоді в 
боротьбі проти імперіалізму і

...Люди всіх національностей і кольорів шкіри.

реакції. за соціально-еконо
мічні і політичні права молоді. 
Задуманий як інформаційно- 
теоретичний, цей семінар, оче
видно. визначить зміст і фор
ми заходів, присвячених юві
лею В. І. Леніна, які будуть 
проводитись за ініціативою за
рубіжних студентських і моло
діжних організацій.

Недавно на запрошення Ко
мітету молодіжних організацій 
(КМО) СРСР п нашій країні 
побували активісти марксист
ської організації — Соціаліс
тична німецька робітнича мо
лодь (СНРМ) ФРН. Ство
рена рік тому СНРМ росте, 
набирає сили — і дуже важ
ливо. що цей активний вступ в 
політичне життя проходить в 
країні, де неонацисти відкрито 
рвуться до влади. Наших гос
тей цікавили всі сторони ра
дянського життя, вони намага
лись краще розібратися d ос
новних положеннях ленінізму, 
які не втрачають своєї актуаль
ності і сьогодні. Для них були 
організовані семінари по ле
нінських працях. Гості зустрі
чались з співробітниками Інс
титуту марксизму-ленінізму, 
відвідали Центральний музей 
В. І. Леніна. Зустрічі з молод
дю міста Харкова і Грузії, 
дискусії з студентами, робіт
никами і колгоспниками, за 
свідченням наших друзів із 
ФРГІ, дали їм відповіді на 
більшість питань,
U А радянській землі в не- 
11 ред’ювілейному році буде 
багато подібпнх зустрічей, і 
ми сподіваємося, корисних. 
139 делегацій, іцо представля
ють більше 200 молодіжних і 
студентських організацій, із 78 
країн побувають в СРСР на 
запрошення Ц1< ВЛKCAL і 
КМО. 1

Багатогранність ленінського 
вчення дає можливість для 
серйозного аналізу всіх най
більш важливих проблем су
часного суспільного життя.

Питання освіти завжди хви
лювали молодих людей. Хви
люють вони наших ровесни
ків і сьогодні. Особливо в тих 
країнах, де право на освіту 
або зовсім не проголошено, 
або проголошено чисто фор
мально, де трудяща молодь не 
має можливості вчитися навіть 
в початкових і середніх учбо
вих закладах. Расопі обмежен
ня. намагання монополій конт
ролювати вузи — в скількох 
країнах буржуазного світу це 
стало причиною студентських 
хвіглюваиьі

Прямо протилежне положен-

ня з розвитком освіти 0 СРСР 
та інших соціалістичних краї
нах, де здійснені ленінські 
принципи в системі народної 
освіти, відкриті шляхи ДО 
знань в школах, технікумах І 
вузах для дітей трудящих. Не 
випадково тому IV Міжна
родні студентські курси будуть 
проходити в Радянському 
Союзі під девізом — «Ленін, 
наука, освіта 1 суспільний 
прогрес».

Володимир Ілліч Ленін 
стояв біля джерел народжен
ня Комуністичного Інтернаціо
налу молоді (КІМ). Головний 
напрямок Всесоюзної теоре
тичної конференції наукової 
І студентської молоді з учас
тю представників соціалістич
них і деяких капіталістичних 
країн, присвяченої гп .... .

осмислення
50-рІччю 

ленін- 
організа- 
про зав- 
і прогре-

країн, 
КІМа, 
ськнх принципів про 
ції трудящої молоді, 
дання революційного 
сивного руху юнацтва в сучас
них умовах.

Ми постараємося якомога 
більше розповісти про Ілліча і 
учасникам молодіжних табо
рів дружби. що відкриваю
ться в нашій країні цього лі
та, — радянсько-англійського 
— в Грузії і радянсько-фран
цузьких в Москві і Татарії; 
учасника м радянсько-япоп- 
ськото фестивалю дружби в 
Азербайджані. Для редакторів 
зарубіжних молодіжних і сту
дентських газет, які приїдуть 
в СРСР на семінар, будуть 
організовані екскурсії по ле
нінських місцях,
П РИРОДНО. все цс дасть 
11 пашим зарубіжним гостям 
більш широке уявлення і про 
В, 1. Леніна, мислителя, вож
дя. людину. І про втілення 
ленінських ідей в житті краї
ни, і про вклад радянської 
молоді в комуністичне будів
ництво.

Зарубіжна молодь теж ак
тивно готується до ювілею 
Ілліча. Причому, форми цієї 
підготовки найрізпоманітні.

Спілки молоді 1ІДР і Поль
щі організують походи молоді 
по місцях життя і революцій
ної діяльності В. І. Леніна. 
Група наших Друзів із Бол
гарії пройде по маршруту до
ставки ленінської «Іскри» в 
Росію. Організація Димнг- 
ровської комуністичної спілки 
молоді виступила ініціатором 
соціалістичного змагання між 
комсомольськими організація
ми підприємств Болгарії, які 
носять ім’я В. І. Леніна. Мо
лоді шахтарі із Демократичної 
Республіки В’єтнам заключили 
договір про змагання зі своїми 
колегами 
Донбасу, 
трудові успіхи

і ровесниками із 
присвячуючи свої 

л ювілею В. І. 
Леніна і 23-річчю ДРВ. А 
Спілка молодих комуністів да
лекої Куби проведе конкурс 
творчої молоді на кращий твір 
про В. І. Леніна.

Рух комуністичної молоді 
Франції організує кампанію по 
розповсюдженню книг Леніна і 
про Леніна. Готуються до дру
ку спеціальні видання: «Лені
нізм і Французька компар- 
тія», »Ленін в Парижі», аль
бом, який розповідає про міс
ця. зв’язані з перебуванням 
Ілліча у Франції, Теоретичні 
конференції молоді з лені
нізму будуть сприяти дальшо
му поглибленню і розвитку 
комуністичного руху в країні. 
ВЗАГАЛІ основний напрямок 

п підготовці до 100-річчя 
В. І. Леніна за рубежем — це 
пропаганда його вчення, ос
мислення сучасного етапу поз- 
витку суспільства в світлі ле
нінських ідей. Ось чому в про
грамі Італійської федерації 
комуністичної молоді — семі
нар з проблем молодіжного 
руху на сучасному етапі, в 
програмі Соціалістичної ні
мецької робітничої молоді 
ФРН — ленінські читання І

В’єтнамські діти знову 
вчать слова: С.ША, повітря- 
іній гангстер, кулькові 
бомби..,

семінари. Спілка незалежної 
німецької молоді Західного 
Берліна проведе «Ленінський 
рік* під знаком активної про
паганди теорії наукового ко
мунізму. А соціалістична мо
лодь Коста-Ріки взяла на себе 
ініціативу проведення семіна
ру з ленінізму з представника
ми юнацьких організацій 
Центральної Америки.

Свого часу Володимир Ілліч 
закликав комуністичні й про
гресивні спілки молоді працю
вати з усіма категоріями юна- 
цтва, брати участь у масових 
рухах, зберігаючи і укріплюю
чи при цьому ■ спою організа
цію. ЦІ ленінські заклики за
лишаються основоположними 
і зараз. Підготовка до 100-річ- 
чя вождя — яскраве тому під
твердження. Так, комуністична 
.молодь Колумбії в співробіт
ництві з іншими організаціями 
країни провела нещодавно ши
року зустріч юнацтва, присвя
чену ювілею Леніна. Зустріч 
явилася своєрідним початком 
ленінського змагання комсо
мольських організацій колум
бійської столиці Боготи. Сту- 
денти національного універси
тету намітили провести «ле
нінську неділю».

А комсомол Аргентини ак
тивно включився в кампанію 
по ленінському заклику в пар
тію. яку проводять комуністи 
країни.
ЩИРОКО відмітити ювілей 

Ілліча готуються' Всесвіт
ня федерація демократичної 
молоді та Міжнародна спілка 
студентів. Вони проведуть спе
ціальні засідання, нададуть 
практичного сприяння в здійс
ненні заходів, зв’язаних з юві
леєм. Вийдуть спеціальні ви
пуски періодичних видань 
ВФДМ і МСС — «Молодь сві
ту» і «Всесвітні студентські 
новини».

Активна боротьба підростаю
чого покоління за мир. демо
кратію і соціалізм в перед
день 100-ліття з дня народ
ження Ілліча говорить про те, 
що віра Леніна в молодь, в її 
революційну енергію справди
лась, що його думки про ін
тернаціональну солідарність 
молодого покоління одержали 
практичний розвиток і витри
мали випробування часом, і в 
цьому — найкраще підтверд
ження живого органічного 
зв’язку ленінізму з усім між
народним молодіжним рухом 
на всіх етапах суспільного роз
питку, н тому числі і па су
часному.
Валентин ВАСИЛЕНКО, 

заступник голови КМО 
СРСР.

(ЛГИІ).

ВОНИ ГОВОРЯТЬ „БАРРАС“: НІ! —
Жителя Західного Берліна Норберта Шуль

те розбудили вночі настирливі дзвінки. Від
чинивши двері, він побачив двох невідомих.

Якщо не з’явишся до нас, пожалкуєш, — 
прошипів погрозливо один з них. Не сказав
ши більше ні слова, обидва швидко пішли.

— Не потрібна мені ваша проклята «бар- 
рас», — крикнув навздогін юнак.

Словом «баррас» західнонімецька молодь 
презирливо називає ненависну службу в бун
десвері. Рятуючись від неї. Норберт Шульте 
після закінчення комерційного училища в 
західнонімецькому місті Госларі поїхав 
працювати за кордон, о потім переселився на 
постійне проживання в Західний Берлін. Він 
наївно вірив запевненням високопоставлених 
чиновників Бонна і західнобсрлінського сена
ту в тому, що особи, які мають західнобер- 
лінський паспорт, не підлягають призову в 
армію.

Вже через кілька днів після прописки в 
місті Шульте одержав досить дивного листа 
від якогось Лінзе. йому пропонувалось невід
кладно повернутися в Західну Німеччині’ для 
проходження служби в бундесвері. Вирішивши, 
що цс якесь непорозуміння, він залишив 
листа без уваги. Але слідом за цим відбувся 
описаний вище нічний візит.

В той же час па квартиру його батьків п 
Госларі з’явились представники карної по
ліції.

— Якщо не умовите хлопця повернутися, 
ми засадимо пас за грати, — пригрозили 
старикам охоронники порядку.

Стурбовані батьки умовили сина поверну
тися додому. Але побачення виявилось не
довгим. Через кілька днів Норберту довелося 
одягти солдатську форму.

Здавалося б, західноберлінські власті по
винні оберігати своїх громадян від подібних 
зазіхань боннської воєнщини. Однак, на 
практиці вони піддають перевагу співробіт
ництву з нею. З їх потурання в Західному 
Берліні звив собі гніздо філіал «Союзу ре
зервістів бундесвсра» •— так зване «Товари
ство резервістів в Берліні». В Його зав
дання входить встановлення контактів з мо
лоддю призовного віку, яка переселяється 
сюди з ФРІІ, І залучення її до політичного, 
ідеологічного і воєнного співробітництва.

Тільки за офіційними дан «ми, п Західному 
Берліні знаходиться 5 тисяч навчених резер
вістів. В дійсності ж їх число наближається 
до 25 тисяч. Боннські мілітаристи вперто 
лізуть в це місто, намагаючись перетворити 
його в опорний пункт воєнних провокацій 
проти соціалістичних країн.

Шпрінгсрівська преса охоче друкує оголо. 
шеиня військового відомства ФРН, які запро
шують добровольців на службу в бундесвер. 
Політичний відділ кримінальної поліції За
хідного Берліна чинить всілякий натиск на 
тих, хто відмовляється служити в бундесвері.

«Був випадок, — розповідає молодий захід- 
ноберлінеііь Петср Шгайнмюллер, — коли 
місцева поліція силоміць доставляла на літа
ках моїх ровесників в ФРН для проходження 
служби в бундесвері. За деякими даними, 

між бундесвером і сенатом існує домовле
ність про те, щоб «закликати до порядку» всіх, 
хто відмовляється від «баррас».

Ми сидимо в Петером п його невеликій 
квартирі на ЗагІцдам в Західному Берліні. 
Він оселився тут два роки тому, І з того часу 
його не залишають в спокої вербовщики з 
Рейна. Мій хазяїн показує цілу «колекцію» 
повісток і листів з погрозами із військово- 
призовного відомства Оснабрюке (ФРН), де 
пін жив раніше зі своїми батьками. Потім 
дістає з полиці брошуру «Закон про військо
ву повинність».

— Ви тільки почитайте, що тут написано, — 
з гнівом говорить Петср, —• «призову (в 
бундесвер, — В. А.) підлягають всі чоловіки, 
що досяглії 18-рІчного піку, які за конститу
цією являються німцями, а також мають 
постійне місце проживання за межами ні- 
мецького рейху по положенню на 31 грудня 
1937 року». Зверніть увагу, при цьому всюди 
в подібних матеріалах замість «ФРН» впер
то вживається «Німеччина*. 1 набридла ця 
нудна пісня про одноосібне представництво! 
По логіці боннських властей виходить, що 
молодь Німецької Демократичної Республіки 
ніби теж повинна.,, служити в бундесвері. Але 
вона визнає за краще охороняти кордони 
слое і соціалістичної республіки.

Служба в бундесвері явному нащадку 
гітлерівського вермахта - огидна не лише 

л*,дям> так||м «к Петср ШтаЙнмюл. 
лер і Норберт Шульте. За останній час. по
частішали випадки переходу кадрових офіце

рів бундесвери в Німецьку Демократичну 
Республіку. З тривогою говорять DOIIH про 
насадження в бундесвері ідей реваншу, на
магання перекроїти післявоєнну карту Єв
ропи.

Особливу стурбованість викликає ріст 
впливу неонацистської НДП серед офіцер
ського складу. Західнонімецькі соціологи в 
результаті опитування встановили, що на 
майбутніх виборах в бундестаг восени цьо
го року біля ЗО процентів військовослужбов
ців збираються віддати спої голоси неофа
шистській партії. її фюрер Адольф фон Тад- 
ден не приховує радості з приводу того, що 
під його коричневими знаменами знаходяться 
генерали 1 офіцери бундесвсра. Це з їх допо
могою молодим солдатам вбивають в голо
ву маячливу думку «про захист свободи» і 
«ратерланду» під «комуністичної загрози».

Все частіше на зборищах неонацистів з’яв-* 
ллються оратори п офіцерській формі бунде- 
свера. Один з них заявив недавно, що «про- 
ірама НДП написана ніби спеціально для 
нього», красномовне визнання!

... Петср Штайнмюллер зверпупся до захід-* 
ноосрлінського сенату з проханням захистити 
*іі?го / д зазіхань «баррас». Відповіді із 
Шенебергської ратуші не надійшло,..

Вадим АНАІІЬСВ. 
кореспондент АПН.

Західний Берлін.
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ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. ЛЕНІНА

Яї А£ п кімнаті троє. Параска Лаврентіївна 
ж Вергун, ї( дочка Любов Яківна 1 я. Йде ти
ха, некваплива бесіда. Нитку розповіді веде 
вісімдесятилітнії Параска Лаврентіївна, Ста
ренька, з густим павутинням зморшок на об
личчі, вона добро бачить (навіть читає бел 
окулярів), володіє чудовим слухом і до най
менших подробиць пам’ятає деталі свою жит
тя. У вікно показалось ласкаве літнє сонце 
Його проміння освітило кімнату.

, — Бачите, як щедро світить сонце, аж на ту- 
ції весело. А до революції, чуєте, наче і сонце 
це так світило, здавалось, що його хтось гря- 
:)ЮКою вимазав. Бувало так заморишся, пра
цюючи на того проклятого Келиповського, що 
І життя не миле. Робили, чуєте, від зорі до зо
рі. А що заробляли? Дулю з маком. Я найма
лась до нього на тройцю, працювала до покро
ви, а заробляла, чуєте, по 40 карболанців. Он
як воно було...

■ Вергуни їх у Рівному на КІровоградищні 
знають майже йсі мешканці села, Та що гово-
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Ленін користувався багатьма 
ми, в тому числі і книгою 
історика В. 10, Постннкова

про мешканців села, коли це прізвище 
В. 1. Ленін, Працюючи над своїм тво- 
«Розвитон капіталізму в Росії», В. І, 

користувався багатьма джерела- 
в тому числі І книгою статистика і 

. . ... ~. ” _______ і «Південно-росій
ське селянське господарство». В ній книзі ав- 
тор, побувавши в п’ятдесяти селах півдня, 
Зробив глибокий аналіз життя селян, на кон
кретних прикладах І цифрових викладах пока
зав, що являли собою селянські господарства, 
ц тому числі і господарство рівиянського селя
нина Юхима Вергуна. Твір В. Ю. Постннкова 
^держав високу оцінку Ілліча. Він писав: 
«Пан В. Постников у своєму творі «Південно
російське селянське господарство» зібрав і 
опрацював дані земської статистики по Тав
рійській, почасти також Херсонській І Катери
нославській губерніях. В літературі про селян
ський розклад цей твір треба поставити на 
перше місце; І ми вважаємо необхідним звести 
Ьа прийнятою нами системою зібрані п. Пост- 
кнковнм дані, доповнюючи їх іноді даними 
земських збірників» (В. І. Ленін. Твори, том. 
ІН, розділ II, стор. 49). І далі: «-.автор умі
ло зібрав і старанно опрацював надзвичайно 
цінні земсько-статистичні дані, зумівши при 

цьому звільнитися від «намагання розглядати 
селянську громаду як щось ціле й однорідне, 
якою вона І досі ще уяпляється нашій мі
ській інтелігенції», (Там же. стор. 61).

ДАВАЙТЕ, читачу, простежимо, яка ж Доля 
нащадків Юхима Вергуна, як вони живуть 

тепер. Але спочатку дослухаємо розповідь Па
раски Лаврснтіївни Вергун, дружини Якова 
(Яків — син Юхима Вергуна).

— Так ось про того ж Келиповського. Году
вав людей, чуєте, паче свиней: були виготов
лені з дерева невеличкі коритця і наливали 
туди для нас водяної похльобки. Спали в соло
мі. Який одяг носили? «Модницями» були: 
спідниця — з грубого конопляного полотна, 
сорочка — така ж сама. Правда, в неділю 
косили ситчик. Та іі то не всі. Про якісь там 
туфельки чи щось подібне і мови не було: хо
дили босі аж поки білі мухи не закружляють. 
А тоді — різне ганчір’я на ноги намотували, 
надівали лапті. Життя було, чуєте, таке, що 
гірше нікуди.

Так жила не тільки Параска Лаврентіївна, 
Та це й зрозуміло; основне багатство — зем
ля — була в руках невеличкої купки багатіїв. 
Осі, дореволюційна статистика. У РІвняііській 
волості було 500 безземельних селянських гос
подарств, 51 господарство мало до однієї деся
тини, а 486 господарств — від однієї до трьох 
десятин землі, А ось Інша статистика. Одинад
цять багатих господарств мали у своєму ко
ристуванні від 25 до 50 десятин землі, одне 
господарство близько 250 десятин і ще одне— 
майже 1.000 десятин. ІЦо й говорити, перекон
лива статистика: 18 господарств багатіїв мали 
у своєму користуванні майже вдвічі більше 
землі, ніж її мали решта 1.037 бідних селян. 
У відповідності з наявністю землі трималась і 
худоба, У волості 608 селянських сімей не 
мали ніяких тварин, 288 мали по одній голові 
худоби. Зате 23 господарства тримали від 
восьми до вісімдесяти голів худоби кожне.

Про побут, культуру, медичне обслуговування 
селян взагалі ніхто не турбувався. Та зішле
мося з цього приводу на кореспонденцію з Рів
ного, яка була надрукована до революції в га
зеті «Елнсаветградский вестник». В ній гово
риться: «Статистика смертельних випадків у 
нашому містечку за останні роки рябів дуже 
солідними цифрами найбільш епідемічних хво
роб. Через те, що немає земського лікаря, на
род примушений звертатись за допомогою До 
бабок, чаклунів, за що, звичайно, розплачує
ться життям і кишенею. Сотні прикладів мож
на навести, де смерть забрала годувальника 
сім’ї лише тому, що не було медичної допомо
ги... Такі факти наводять на думку ровеїшів 
бажати, щоб у нашому містечку був земський 
лікар. Але земство не має можливості призна
чити на кожні 15 тисяч населення лікаря... 
Хто ж в даному випадку винен? Відповідь па 
це питання дасть час».
О ЛИДЕН НЕ життя, знущання поміщиків
* примушували селян згуртуватись для бо

ротьби за свої права. їх діяльність спрямову
вала більшовицька організація, створена в 
Рівному. Селяни активно підтримували більшо
виків, виконували їхні доручення, саботували 
оплату податку тощо. Стихійно згуртовані в 
групи тяжким життям, селяни підпалювали по
міщицькі садиби, вбивали ненависних поміши- 
ків, виявляли опір козакам і жандармерії. По
міщик Домбровський так телеграфував з Рів
ного міністру внутрішніх справ: «Моя садиба 
майже вся в осаді, на полі пожежі, з усіх кін
ців доносяться погрози, що ще гірше попере
ду... Робітники диктують неможливі умови. 
Телеграфую особисто від себе, але весь край 

чекає від Вашого високопрсвосходнтельства 
вжиття належних заходів».

Що й казати, красномовна телеграма. Легко 
собі уявити, як активно діяли селяни, борю
чись з глитаями, з прогнилим ладом. І легко 
зрозуміти їх, селян Рівного, які у перші ж дні 
перемоги в Жовтні 1917 року гаряче, .усім 
серцем підтримали Радянську владу. Вони ак
тивно боролись з контрреволюцією, в усьому 
допомагали комуністам, вірно стояли на парті 
завоювань Великого Жовтня. Повітова газета 
«Известия» в перші місяці Радянської влади 
писала: «З Рівного повідомляють: настрій У 
Рівнянської волості чудовий. Ревком і кому
ністи стоять на варті революційного порядку. 
Відношення до Радянської влади доброзичли
ве, за винятком куркулів і багатіїв... Комітети 
бідноти викачують хліб у куркулів і відправ
ляють на фронт...»

Але повернемось до розповіді про Вергунів.
У Юхима Вергуна, про якого писав В. Пост

ников і книгою якого користувався В. І. Ленін, 
було два сини Якови — старший і молодший 
(мабуть, пін пожалів іншого Імені). Параска 
Лаврентіївна якраз і е дружиною Якова- 
молодшого. Про неї ще й сьогодні кажуть: бу
ла найпершою активісткою села. Вірно кажуть. 
Вона разом і своїм чоловіком Яковом Юхимо
вичем першою вступила у колгосп, агітувала 
інших йти у колектив. Потім була бригадиром 
рільничої бригади, обиралась багато років під
ряд депутатом сільської Ради. В дні війни, 
коли наші пінська ось-ось повинні були звіль
нити село під фашистів, Лаврентіївна припасла 
ЗО пудів посівного зерна. І як тільки весною 
1944 року в село увійшли наші війська, при
несла зерно у колгоспну комору, щоб потім 
його висіяти. У післявоєнні роки, коли Ше У 
колгоспах не було техніки (її вивезли фашис
ти), Лаврентіївна в’язала за косарями, звозила 
снопи, обслуговувала молотарку. їй сповни
лось вісімдесят років, але в позаминулому ро
ці вона ще виходила на роботу. допомагала 
колгоспу.

— Тепер вже не можу, — каже Лапрентіїв- 
на. — Сила, чуете, є, та ноги болять. Пораюсь 
дома: то обід зварю, то допоможу доньці ви
прати білизну. А го більше відпочиваю — див
люсь телевізор, слухаю радіо. Цікаво... Як 
згадаю, як жили колись і як живемо тепер, 
аж сама собі не віриш...

Сумлінним трудівником зарекомендував себе 
і її чоловік Яків Юхимович. Він був городни
ком, очолював колгоспну бригаду теслярів. Не
щодавно Яків Юхимович помер. Тепер Лав
рентіївна живе з дочкою, Любов’ю Яківною, 
Дочка, як про неї кажуть в селі, вергунів- 
ської вдачі. Всюдисуща, бойова, роботяща. 
Працює лаборанткою п лікарні. Кілька років 
очолювала комсомольську. потім — партійну 
організацію лікарні. Чоловік її. Григорій Гна- 
товнч, працює у міжколгоспбуді. Є троє дітей. 
Дочка Галя має спеціальність бухгалтера. Жи
ве у Псрвомайську. Син Віктор пішов по ді
довому сліду — «любить пилку і фуганок* і е 
неперевершеним теслею. Зараз служить в ар
мії. Найменша в сім’ї Світлана. їй сьомий рік. 
поки що ходить в Дитсадок. Любов Яківна і 
цікавістю розповідає про свою роботу, про 
своїх друзів-лікарів.

— У нас тепер у селі понад сімдесят лікарів 
і медичних працівників з середньою освітою, в 
лікарні сто ліжок. Крім того, діють шість 
фельдшерсько-акушерських пунктів. Вони 
одержують найновішу медичну техніку...

Слухав я розповідь Любові Яківни і прига
дав Інші дані. Повітовий лікар М. І. "Гсзяков, 
книгою якого, до речі, користувався В. 1. Ле- 

кін, працюючи над твором «Розвиток каніте* 
лізму в Росії», писав, що лікар Рівнянської 
медичної дільниці обслуговував населення Рів« 
панської, П.іетсноташ.тнцької. Вороиовськоїі 
Татарівської, Бежбаіірацької, Нсчаївської по« 
лостей, які займали дві тисячі квадратним 
кілометрів з населенням 55 тисяч чоловік» 
Один лікар па 55 тисяч чоловік!
5ПК ВЖЕ говорилось вище, у Юхима Вергуч 
1ви на, крім Якова-молодшого, про сім’ю 
якого ми розповіли, був І ще Яків-стар« 
ший. В позаминулому році мені довелось зу< 
стрічатись з сином Якова-старшого — Ват 
енлем. Багато Цікавого він розповів... Буй 
пастухом у куркуля. Потім розкуркулювап йоч 
го. Він — перший секретар комсомольської оР« 
гані.зації Ріпного. Створював колгоспи, керував 
лікнепами. Перед війною працював інструктор 
ром райкому партії. Воював командиром ; откі 
Після війни — голова місцевого колгоспу, го* 
лова сільради. Багато доброго, корисного зро
бив він для своїх земляків і тому його завжди 
згадують добрим словом. Нещодавно Василь 
Якович помер. Поряд з Рівням, у сусідньому, 
колгоспі імені Жданова, живе дочка Якова« 
старшою, Мотрп Яківна. Дві дочки її DiK® 
працюють, а молодша, Ніна, закінчує буді
вельний технікум.

— Думає після технікуму на інженера вчи
тися, — з гордістю говорить Мотря Яківна.

А чому б і не вчитись. Адже це тільки До 
революції в селі була безпросвітна темряваї 
на все село нараховувалось лише 22 жінки* 
які уміли читати. А тепер тільки вчительок у, 
селі близько ста. 1 всього вчителів у селі 14К> 
Вони працюють п добротних школах. Тільки &. 
останні роки споруджено в селі три нови» 
шкільних приміщення. А пройдіться селом. Чу
довий Будинок культури, де виступають не 
тільки гуртківці, а й артнсти-професіопали > 
Кіровограда і Києва. Є бібліотека для дорос
лих, юнацтва і Дітей. В центрі села — водо
провід, збудовано 2500 метрів тротуарів... 
ер ДАВЛЯТЬСЯ розташовані в Рівному і кол- 

госпп. Високими врожаями, великими при* 
бутками. Ось колгосп імені Ватутіпа. Тут зби« 
рають пс 39 центнерів пшениці, по 300 центне
рів цукрових буряків, по 20 — 22 центнери со
няшника з кожного гектара. За останні чотири 
роки заробітки колгоспників тут зросли майже 
у два рази. Далеко за межами села відомі 
своїми добрими справами доярка колгоспу 
імені Калініна Улита Руда, ланкова нього Ж 
колгоспу Олена Доценко, доярки колгоспу, 
імені Ватутіна Ніна Напірна та колгоспу імснї 
Чапаева — Марія Сьомнга. Всіх їх нагород
жено орденами.

До революції в селі на 2213 господарств була 
16 гарб, 323 плуги, кілька молотарок і жато« 
(звичайно, у багатіїв). Сьогоднішнє Рівне мав 
цілий арсенал різної техніки: 105 тракторів, 61 
комбайнів різного призначення. 73 автомобілів. 
До революції, як розповідала Параску Ларвсп» 

• тіївна, селяни Рівного, як на якесь видо-» 
висько, дивились на перший велосипед, на 
якому катався син поміщика Голобородька. А 
тепер рівнянні мають у власному користуван
ні майже півтора десятка легкових автомобілі® 
і 340 мотоциклів, та, мабуть, з тисячу велоси
педів. В будинках — лампочка Ілліча, піаніно* 
пральні машини, бібліотечки.,.

— Хай би тепер приїхав у наше село тої 
Постников, — говорить Любов Яківна. — І"... 
чого не впізнав би. Бо село зараз но те. І люу 
ди не ті. Бо вони в нашій країні народжуюіьсв 
для щастя. J

той

Я. РШЕИКО.
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2 ФАНТАСТИКА І МІФИ
• РІЗНИХ СТОРІЧ

завіту — 
про те, що 

ииі У /Ч «V хаач. . • ВІН ПРИСТУ
ПИВ до створення світу. Відділивши небо ВІД .....---------- ! — «-.і -г ггпі/нлп'Г ПІН а Л ІІГ ТГУ V-

В ОСТАННІЙ частіші Ветхого 
П’ятнкнижжі, розповідається 

богу Ягве надоїло жити одному, і 

зомлї7*а~ світло від темряви, він змайстру
вав небесні світила, рослин, тварин, а. на 
шостий день — і людей. Адама та Єву. Слово 
Адам п перекладі з старовавілонського ~ 
«глиняиий чоловік», а Єва «— з староєврей
ського —- «ребро», тому що вона створена 
з ребра Адама.

Адам та Єва жили в раю і горя не знали. 
Але коли попи порушили божу заборону •— 
звідали плодів «древа пізнання добра і 
зЛа> _ бог Ягве розсердився на них і ви
гнав перших людей з раю. Вони поселилися 
на землі. Тяжко працювали. Мали дітей, але 
про бога піхто не згадував. Розсердився Ягве 
і послав на землю всесвітній потоп. Врятував
ся лише попереджений праведний Мой з до
машніми, від якого знову пішов рід люд
ський, але і вони не шанували свого бога. У 
великому гніві всевішшій послав з неба во
гонь і спалив разом з людьми міста Содом 
і Гомору Живим залишився тільки Лот з доч
ками, і від них знову пішли нові люди, але 
такі ж безбожники, як і до цього.

Бог тільки пуками розвів. Щоб схилити лю
дей па свій бік, він викликає до себе Авраа
ма, складає з ним договір і бере єврейський 
народ під свій особистий захист. Далі розпо
відається про те, ніби внук Авраама — Яків 
з своїми дванадцятьма синами переселяється 
и Єгипет. Там їх експлуатують фараони. 
Щоб визволити євреїв, бог Ягве уповноважує 
Мойсея випести євреїв з Єгипту на Аравій
ський півострів, де вони жили колись...

З Ветхого завіту ми дізнаємось про східну 
барвисту любов чоловіка до жінки (книго 
сПісця пісень»), про те, як молода вдова зу
міла женити на собі дідка Вооза (книга 
»Руфь»), про богатиря Самсона та його ко
ханок і подібне.

Аналіз літеоатгпиих жапиів Ветхого завіту

• ТВІЙ СВІТОГЛЯД

З позицій розуму
Три бесіди про священні книги1)

1) Перша бесіда була вміщена в «Моло- 
"дому комунарі» за 26 квітня ц. р,

стверджує, що воші є продуктом праці різних 
авторів, компонувалися з найрізноманітніших 
джерел і в різні часи. Адже писались ці 
книги століттями. Тут немало міфів про по
ходження богів, створення світу, історичні 
хроніки, народні пісні, ліричні вірші та 
поеми, зібрання притч та прислів'їв. 1 все це 
подано в досить безладному нагромадженні, 
часто без будь-якого логічного чи історично, 
то зв’язку.

СУТЬ Ветхого завіту зводиться до договору 
бога з євреями через Авраама. Коли цей 

договір порушується. — бог наказує іудеїв. 
Зовсім незрозуміло, чому бог Ягве вибрав со
бі саме єврейський народ і почав його захи
щати. Чи не тому, що самі євреї писали ці 
книги для себе і висунули своїх людей па 
перший план?

У священній книзі християн — Біблії — зу
стрічаються одні єврейські імена. Напевне ві
руючим і не “ ........“ ..................'
гія повністю 
ний євреями, 
дивно, що і 
християнські 
стверджують, 

в голову, що християнська релі- 
прийняла Ветхий завіт, написа- 

1 їх бога визнала своїм. Не 
зараз іудейські, а за ними і 

церковники беззастережно 
___ ________  ЩО Ветхий заліт був написаний 
самим Мойсеем і немало його сторінок — 
майже під диктовку бога.

Щоб зрозуміти безпідставність цього тверд
ження, досить звернутись до самої священ
ної книги. У першій її частині сказано, що 
Авраам переслідував ворогів до міста Дана. А 
в главах після смерті Мойсея розповідається, 
як будувалось місто Дан. Не міг же Мойсей 
писати про місто, яке виникло через сто 
років після його смерті. А як подається смерть 
Мойсея? Тут сказано, як він помер, його трид
цять днів оплакували, тужили за ним. Дуже 
важко зрозуміти, як міг Мойсей описати свою

смерть. Напевне, Мойсей ніяк не міг бути 
автором П’ятикнижжя.

Ветхий завіт включає велику кількість су
перечностей. так що в ньому дуже важко ро
зібратись. З самого початку сказано, що бог 
створив тварин, а потім людину. Але трохи 
згодом написано, що.після створення людини 
і її поселення в саду’ Едемському. після того, 
як богом було заборонено людині їсти плоди 
з «древа пізнання добра і зла», бог згадав, 
що скучно людині самій 1 для її розваги бу
ли створені всі тварини, птахи, комахи тощо. 
Так коли ж бог створив. тварин?

Перед початком всесвітнього потопу Ного 
було велено взяти «з усіх тварин і від усякої 
плоті по парі», а трохи далі дається нове роз
порядження: «і всякої худоби чистої візьми по 
сім. чоловічої статі 1 жіночої». Так скільки ж 
слід було брати, по одній парі, чи по сім? 
Догадуємось, як важко виконувати таке 
двояке розпорядження. Неясно і з самим по
топом. В одному місці сказано, що дощ лип 
150 днів, а в другому — 40 днів. В одному 
випадку розповідається, що вода спадала 
п'ять з половиною місяців, а в іншому — що 
це зайняло лише двадцять один день.

Недоречність І з десятьма заповідями. Коли 
Мойсей під диктовку бога записав заповіді на 
двох кам’яних глибах і з ними вивів євреїв 
з Єгипту, оставні не визнали свого бога 
1 глиби були розбиті. Тоді бог повторно про
диктував заповіді, але забув, що говорив пер
ший раз. і в Біблії на різних сторінках пізні 
заповіді. Як же тепер догадатися, які з них 
пходять у відомий десяток? Дуже сумнівні 1 
цифри. У Ветхому завіті дослівно написано, 
що Мойсей вивів з Єгипту 600 тисяч чоловік 
дорослого населення. не враховуючи жінок 
і дітей. Підрахунки показують, що дорослі

чоловіки становлять одну п'яту всього пасе« 
лення, а значить всіх було виведено близько 
З мільйонів чоловік. І все це за одну ніч = 
через територію Єгипту". Червоне море. Після 
всього ця величезна колова ще сорок років 
бродила по пустелі. Не тільки уявити, а на
віть безмежною фантазією не можна створи
ти нічого подібного. Адже по підрахунках су
часної маршової дисципліни, гака колона по
винна зайняти понад дві тисячі кілометрів, в 
той час як від Нілу до Палестини всього ти
сяча кілометрів.

Ветхий завіт включає немало історичних 
погрішностей. Хіба могли євреї при Давиді 
плакати на ріках вавілонських, коли цар Да
вид помер ще за -100 років назад до вавілон
ського полону? Або чи меглп євреї при Да
виді вносити па побудову храму дарнки. коли 
ця персидська монета була пущена в хід 
рем Дарієм через 500 років після смерті 
вида?

ЩО ж до природничих питань, зокрема 
ких. як походження Землі та інших

па-
Да-

та* 
„ не

бесних світил, рослин, тварин і людини, то в 
них вірити Ветхому завіту можуть тільки ду« 
же темпі люди. Саме з природничими наука« 
ми Біблія ніяк не в ладу, а тому вона від
стоює віру в неможливе, віру в чудеса.

Ми назвали декілька суперечностей, а їх 
десятки тисяч лише у Ветхому завіті. Але І 
цього, мабуть, досить, щоб показати, що Біб
лія не показує істину, правдивість, а наївну 
фантастику, яка починається ще э тих часів, 
коли загальний культурний і науковий рівень 
людей був низьким. Вірити Біблії', шукати 
в ній істину — це все одно, що шукати істи
ну в грецьких стародавніх міфах чп в єги
петських та вавілонських легендах.
’ Справжні знання дає тільки наука, озброєна 

суспільною практикою. Узагальнене справжнє 
наукове розв'язання основних питань світог
ляду дає марксистсько-ленінська філосо
фія — діалектичний та Історичний матеріа
лізм — основана на досягненнях конкретних 
наук і на суспільній практиці псполіопійното 
пролетаріату.

■

П РЯБОИ, 
голова бюро секції наукового 
атеїзму обласної організації 
товариства «Знання».

Г»ВАРТИРА пристава слідчих
1 справ Порфирія Петровича. 

В скромно, але зі смаком, об
ставленому кабінеті четверо чо
ловіків, Біля столу стоять хазяїн 
кабінету в домашньому халаті 
га пантофлях, Разуміхін І Рої* 
колышков, біля вікна — Заме
тов.

— Ви хочете мене офіційно 
допроентн, з усіма обставина
ми? — нервово кривить губи 
Розкольников,

— Навіщо ж? — благодушно 
розпливається в посмішці Пор- 
фнрій, — Просто я хотів узна
ти одну обставину-с. Ви ж 
останнім у квартирі процентнн- 
ці були-с, так?

— Останній, останній, я ж 
уже говорив, — зло відповідає 
Розкольников.

Лін на зйомках одного з епі
зодів фільму «Злочин і пока
рання», в павільйоні Централь

ної студії дитячих та юнацьких 
фільмів Імені Горького. Ставить 
картину визначний кінорежисер 
Лев Куліджанов. добре відомий 
глядачам по фільмах «Дім, в 
якому я живу», «Коли дерева 
були великими», «Синій зошит».

— Екранізувати геніальний ро
ман Достоєвського було моєю 
давньою мрією, — говорить ре
жисер. — Адже п «Злочині і по
каранні», як в дзеркалі, відби« 
лнея болісні роздуми письмен
ника про долю молодого ПОКО
ЛІННЯ Росії, розкрита психологія 
буржуазного Індивідуалізму, ви
раженого знаменитою фразою 
Родіона Розкольпикова «все до
зволено» та філософією «над
людини», прямою попередницею 
фашизму XX століття. Достоєв- 
ськнй ще сто років тому перед- 
бачнп небезпеку такої філософії 
для людства.

Наш фільм знімає відомий 

оператор Вячеслив Шумський. В 
картині цікавий акторський 
склад. Дві головні ролі доручені 
молодим акторам Ленінград
ського театру юного глядача — 
Георгію Тараторкіну (Родіон 
Розкольников) та Тетяні Бідовій 
(Соня Мармеладова). Вони зумі
ли по-новому розкрити внут
рішній світ своїх героїв. Порфн- 
рія грає прославлений майстер 
театру І кіно, лауреат Ленін
ської премії інокентій Смоктх- 
новський.

Зйомки ведуться в основному 
в Леніні раді, в старих кварталах 
міста, і будуть закінчені восени.

І. ГРИГОР’ЄВ.
Москва.
На знімку: Родіон РОЗКОЛЬ

НИКОВ —- артист Георгій ТА- 
РАТОРКІН. .

Фото автора.
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ОГЛЯД ВІРШІВ'

Редки ні написані не заради 
якогось критиканства, а лише з 
тією метою, щоб допомогти на
шим авторам усвідомити, наскіль
ки серйозна < відповідальна спра
ва — творчість.

Плачуть берізки
Для того, щоб стати ліриком, 

треба дуже мало. По перше, тре
ба знати, що дерево найпоетнчні- 
ше — берізка. А не, скажімо, 
шовковиця. Потім, ця сама беріз
ка повинна плакати (а не гикати, 
кашляти і т. д.) і. звичайно, вона 
повннна стояти над річкою, «б” 
над могилою, ну, можна допусти
ти її місце стоянки ще в саду. 
Хоч березових садів і не буває, 
але у поезії це допускається,

Отже, березова лірика.
Три берізки білокрилі
Край села росли.

натхненно сповіщав Григорій Ле
бідь із Компаніївського району.

В тон йому відгукується Анато
лій Іваненко із Олександрії, алс 
дещо песимістичніше:

Над березами рлаче
березень.,.

Кіревоградка Таня Шинкаренко 
не захотіла підтримати хлопців і 
тому їм заперечила, що не бере
зень плаче, а...

Плачуть берізки, шумлять 
тополі,

Сльози гіркії спадають
поволі.

Що ж, мабуть, берізкам в від 
чого заплакати. Адже я навів ли
ше кілька прикладів із того бага- 
товіршованого потоку, де автори 
ніяк не можуть обійтись без ше
лесту або зітхання берізки. 
Штамп? На жаль, так.

І справа не лише в берізках. 
Збиті, застарілі поетичні образи 
на кшталт «грозный час войны«, 
«крилаті мрії», «місяця підкова» і 
таке інше надибуємо в усіх вір
шах початкуючнх поетів.

Наші молоді літератори, видно, 
не хочуть збагнути того, що пое
зія за словами В. В. Маяковсько- 
го «езда в незнаемое». Поет — 
це першовідкривач. 1 його пое
тичний арсенал повинен склада
тись лише з оригінальних, нових, 
свіжих епітетів, метафор, порів
нянь тощо.,,.

«Чуточку взлахмочено...»
Цей підзаголовок я взяв із вір

ша О. Аврахової із Каніжа Ново- 
миргородського району. До речі, 
її поезії справляють приємне вра
ження. В них відчувається отой 
внутрішній органічний струм вір
ша, який іде це від начитаності, 
а від серця. Але серце іноді буває 
сліпе, і саме тому треба бути 
уважнішим. Наведемо строфу із 
вірша О. Аврахової:

Все нарядно, празднично. 
Словно под венцом.
Чуточку взлахмочено, 
Густотою крон.

Ось тепер і доводиться ламати 
голову над такою картинкою. Де 
все нарядне, урочисте і в той же 
час «чуточку взлахмочено». I 
чвм? Не вітром, не завірюхою, а... 
«густотою крон».

Недореіностей у поезіях ваших 
авторів чимало. Наприклад, кіро- 
воградспь М, Єватіц пише;

Один решил прожить,
как пень. 

На втом ставил точку. 
Но вдруг, как гром у ясный 

день — 
Жена родила дочку.

Вдумаємося в смисл цієї стро
фи. Герой говорить, що він холос
тяк, і, навіть, на цьому поставив 
крапку. 1 гут же додає, шо його 
дружина (?!) народжує дочку. 
Оце вже, дійсно, «грон у ясный 
день».

Подекуди смислова «вз.чахмо- 
ченность» переходить просто в 
абсурд. П, Сиденко надіслав До 
редакції частівки. Ось частівка 
«Порада»:

Если хочешь ты жениться, 
Купи себе рукавицы. (?) 

«Космічна» частівка:
Ой подруга дорогая, 
Не .сиди ты на печи.

Полети тіл на Венеру, 
А оттуда сообщи. (?) 

Як кажуть, коментарі зайві. 
Отож, думаємо, колеги, вад 

кожним своїм рядком, над зна
ченням не лише слова, а й звука. 
Бо справжня поезія не терпить 
ніяких незграбпостсй і неточнос
тей. Вірші — цс найкращі Друзі. 
І їх треба любити, віддаючи їм 
не байдужі відрізки свого дозвіл
ля, а теплоту чуттів і щирого 
серця,

2Х2 = ?
Кажуть, якщо ти не засвоїв 

таблицю множення, то в мате
матиці тобі немає чого робити. 
Початківці це правило в поезії іг
норують, Тому не дивно, що їхні 
вірші схожі на арифметичні зада
чі, які розв’язував учень, не маю
чи жодного уявлення про таблицю 
множення.

Ось типовий вірш ДЛЯ цього 
прикладу «Прощай, школо!» 
Л. Волонець із Добровсличкіясько- 
го району;

Підем ми па заводи, 
В колгоспи, на поля. 
Ми будем шахти зводить. 
Будувать ново жпття.

По-перше, в цій строфі поруше
ний ритм. 1 потім, не зрозуміло, 
яким віршованим розміром напи
сані рядки. По-друге, четвертий і 
другий рядки не римуються. І 
ще, в першому рядку приголосний 
«м» зливається з таким же попе
реднім звуком. Внаслідок чого 
рядок читається дуже важко.

Якщо в цьому катрені є рима 
хоч приблизна, то деякі твори на
віть такої не мають.

На жаль, ці вадн притаманні 
для всіх згаданих авторів, а та
кож для С. Чишнної з Кіровоїра
да, А. Шаповала з Онуфріївського 
району, Г. Савіної з Новомнрго- 

рода, в. Яковлєвої з Компапіїп. 
ського району, А. Гниди з Олек
сандрійського, І'., Рясгнмешииа з 
Устнпівського, 10. ЦІлюрнк з 1о- 
лооянівського району та баїатьох 
інших.

В своєму огляді я не ставив мс
тою познайомити початкуючнх лі
тераторів з азами поетики. Тому 
раджу прочитати (а Ще краще 
проштудіювати) книги І, Сельвін- 
ського «Студия стиха», М. Риль
ського «Наша кровна справа» га 
статті В. Маякопського «Как де
лать спіли» і М. Ісакопського 
«Секреты поэтического мастер
ства».

Переважна більшість-авторів — 
лірики. Це зрозуміло. Тому то 
здебільшого стимулом для того, 
щоб взяти перо в руки, служить 
інтимне почуття. Цс добре, Але в 
той час хотілось би, щоб ночат- 
куючі поети більше своїх поезій 
присвячували нашому сьогоден
ню, його -актуальним і хвилюю
чим проблемам.

Наближається променистий ле
нінський ювілей. Безперечно, пись
менники області готують до цієї 
знаменної події нові свої твори.

Вірнться, що творча молодь Кі- 
ровоградщиии теж візьме актив
ну участь у підготовці гідної зу
стрічі всенародного свята. До 
цього їй треба поставитись з 
усією відповідальністю митця і 
громадянина. Ленінська тема — 
головна тема у творчості кожного 
із нас.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
заступник голови облас
ного літератур ного 
об’єднання.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
Середа, 20 серпня. Перша програма. 11.00 — Телевісті. (К). 11.10 — 

Кіножурнал та художній фільм «Пошук». (Кіровоград). 12.40 — Наші 
оголошення. (Кіровоград).- 18.30 — «Розум, честь і совість нашої епо
хи». (М). 19.00 — Призери Всесоюзного фестивалю телефільмів.
«Угрюм—ріка». І серія. (М). 20.30 — Інформаційна програма «Час». 
(М). 21.15 — Інтербачення. ^Сторінки музичного календаря». (М). 
21.45 — Народні самоцвіти. (Одеса). 22.00 — За безпеку руху. (К). 
22.30 — Чемпіонат СРСР з легкої атлетики. 23.30 — Щоденник чемпіо
нату світу з велогонок. (Чехословаччина). 23.40 — Новини. (М).

Друга програма. 21.15 — Кіножурнал та художній фільм «Пошук». 
(Кіровоград).

Четвер, 21 серпня. Перша програма. 10.00 — Новини. (М). 10.15 —
Кіножурнал та художній фільм «Кар’єра авантюриста», (Кіровоград), 
19.00 — Призери Всесоюзного фестивалю телефільмів: «Угрюм—ріка». 
II серія. (М). 20.20 — Новини. (М). 20.30 — Телепереклик міст (Буда
пешт, Москва, Прага, Варшава). (М). 21.00 — Новини, (М). 21.15 —
«Екран хлібороба». (Кіровоград). 21.35 — Телефільм (Кіровоград). 
22.00 — Програма Київської студії телебачення. 22.15 — Інтербачення, 
Міжнародний фестиваль в Сопоті, (Польща). В перерві — Щоденник 
чемпіонату світу з велогонок. (М). 00.30 —• Новини. (М).

Друга програма. 21.15 — «Колгоспний мільйонер». Теленарис. 
(Ужгород). 21.30 — «Серпневі пастелі». Лірична новела, (Дніпро« 
петровськ).

ЕЕКВ

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

ІНГУЛЬСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 4

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА ОДНОРІЧНІ І ДВОРІЧНІ КУРСИ
ТРАКТОРИСТІВ-МАШИНІСТ1В ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ

На дворічні курси тракторнстів-машнністів широко
го профілю приймаються юнаки та дівчата віком не 
менше 15 років 6 місяців, а на однорічні курси — ві
ком не менше 16 років 6 місяців з освітою 8, 9, 10 
класів.

Для вступу в училище треба подати заяву па ім’я 
директора, направлення з радгоспу чн колгоспу, сві
доцтво про освіту, свідоцтво про народження чн пас
порт, характеристику зі школи, довідку про стан 
здоров’я, довідку з місця проживання, довідку про 
склад сім’ї, 6 фотокарток розміром 3x4 см.

Заяви з документами приймаються щодня.

Початок занять 1 вересня і 15 листопада 1969 року 
по мірі комплектування навчальних груп.

Зараховані до училища забезпечуються триразовим 
безкоштовним харчуванням, стипендію в розмірі 
10 карбованців на місяць (одруженим — 20 карбован
ців на місяць), спецодягом, постіллю.

При училищі працює консультпупкт Устннівської 
заочної середньої школи і учні можуть вчитися за
очно в 8, 9, 10 і 11 класах заочної школи.

АДРЕСА УЧИЛИЩА: село Інгульське Устниівсько- 
го району Кіровоградської області.

ДИРЕКЦІЯ.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2 
ПРИ КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБ'ЄДНАННІ 
«УКРГОЛОВМ’ЯСО»

оголошує прийом учнів на 1969—70 навчальний рік 
Училище готує робітників для м'ясної промисловості. 
Строк навчання — 1 рік.
Початок занять 1 вересня.
Училище приймає юнаків та дівчат від 17 років 1 

старше з освітою 8—10 класів. Учні забезпечуються 
стипендією в розмірі 18 карбованців та 3 карбованці 
квартирних на місяць, триразовим безплатним харчу
ванням. спецодягом і форменим одягом. Гуртожитком 
училище не забезпечує, а розміщає учнів на квартирах. 

Вступники повинні подати заяву на ім’я директора, 
автобіографію, документи про освіту та народження, 
довідку про стан здоров’я, три фотокартки .(3x4 с.м), до
відку з місця проживання.

Адреса училища: м. Кіровоград, Обознівське шосе, 
м’ясокомбінат, • ■

ДИРЕКЦІЯ.

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ Лі 2

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1969-1970 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

для підготовки по спеціальностях: 
маляр-штукатур, маляр, столяр-тссляр, 

муляр, облииювальпнк-плиточннк.
До училища приймаються юнаки віком 15—17 

років та дівчата до 20 років, які закінчили 
8—10 класів, а також демобілізовані воїни.

Для вступу необхідно подати заяву, сві
доцтво про освіту, свідоцтво про народження 
або паспорт, довідку з місця проживання з 
зазначенням складу сім’ї, характеристику з 
школи, три фотокарги 3x4.

Строк навчання: маляр-штукатур. муляр- 
монтажпик та столяр-тесляр — 2 роки, муляр, 
облицювальннк-плиточннк — 1 рік.

Учні перебувають на державному забезпе
ченні (харчування, обмундирування та гурто
житок). Під час виробничого навчання учні 
одержують грошову винагороду в розмірі 
33 проценти від суми вартості викопаної ро
боти.

Училище розміщено в добре обладнаному 
новому триповерховому приміщенні з спор
тивним іа актовим залами. Працюють гуртки 
художньої самодіяльності і різні спортивні 
секції, а також 9—10 класи вечірньої загально
освітньої середньої школи.

Документи приймаються в канцелярії учи
лища.

Початок занять — 1 вересня.
АДРЕСА УЧИЛИЩА; м. Кременчук, Пол

тавська область, пул. Першотравнева. 12.
ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ М 2 

ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ ПРИЙОМ 
УЧНІВ

для підготовки мулярів, теслярів, малярів, 
штукатурів, ма.тярів-штукатурів. Строк нав
чання 1—2 роки.

Приймаються юнаки та дівчата віком 
1953—1954 років народження з освітою 8—10 
класів. Учні забезпечуються безплатним хар. 
чуванням, обмундируванням, спецодягом, гур
тожитком і одержують 33 проценти сум, за
роблених и період виробничої практики.

Для вступу треба подати заяву на ім’я ди
ректора, автобіографію, свідоцтво про народ
ження, паспорт, документи про освіту (в 
оригіналі), характеристику зі школи, довід
ку з місця проживання, довідку про сімейне 
становище і 6 фотокарток (3x4 см.). Докумен
ти приймаються до 25 серпня. Початок за
нять — 1 вересня 1969 року.

Адреса училища; м. Кіровоград, вул. Дека« 
бристів, 3. Довідки даються по телефону 
2-47-54.

 ДИРЕКЦІЯ.

МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 72
(м. Свердловськ Луганської області)

ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ НА 1969-70 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

В училище приймаються юнаки ві
ком від 16,5 до 28 років а освітою за 
8 і 10 класів.

Звільнені з рядів Радянської Армії 
приймаються в першу чергу без 
вступних екзаменів.

Училище готує робітників таких спе
ціальностей.'

прохідники горизонтальних і похили? 
виробок (строк навчання І рік. Освіта 
8-10 класів, вік 17,5 року І більше. Да
на тарифна ставка 7,50—10 крб. Се
редньомісячний заробіток 250—500 крб);

робітники очисних вибоїв (строк нап. 
чання І рік. Освіта 8-Ю класів, вік 
17,5 року І більше. Денна тарифна 
ставка 7,50—10 крб. Середньомісячний 
заробіток 250—500 крб).

машиністи шахтних машин і меха
нізмів (строк навчання І рік, вік 17,5 
року і більше. Денна тарифна ставка 
5 крб. 90 коп., освіта 8—10 класів);

машиністи шахтних електровозів (гі
ровозів) з умінням виконувати ремонтні 
роботи (строк навчання 2 раки. Освіта 
8—10 класів, вік 16,5 року і більше. Ден
на тарифна ставка 5 крб. 83 коп. Се
редній- заробіток з преміальними 
200-250 крб)-

машиністи вугільних комбайнів, Стру. 
гових установок і врубових машин 
(строк навчання 2 роки. Освіта 8-10 
класів. Денна тарифна ставка 8—10 
крб. Середньомісячний заробіток '250— 
500 крб. Вік 16.5 року і більше):

електрослюсар дільниці шахти (строк 
павчавіія 2 роки. Освіта 8-10 класів, 
він 16,5 року 1 більше. Денна тарифна 
ставка від 4 до 7 крб.).

Бажаючі вступити до учи пища по
дають заяву на ім’я директора з до
данням: свідоцтва про народження 
(оригінал), документа про освіту, п’ять 
фотокарток (розміром 3x4 см), дові
док про склад сім’ї і етап здоров’я, 
паспорта, знятого з обліку, якщо він 
е. а якщо паспорта немає 1 місцевість 
не паспортизована, слід подати довід, 
ну правління колгоспу, що воно не за
перечує відносно виїзду. Паспорт .1 
військовий квиток (для військоьозобо- 
в’язавнх) подаються особисто.

Одержавши документи вступника, 
училище висилає виклик па мандатну 
комісію.

Прийом документів до 25 ссрпия. По
чаток занять І вересня.

Всі зараховані до училища забезпе
чуються: форменим обмундируванням, 
триразовим харчуванням, білизною, 
взуттям, спецодягом, гуртожитком і 
постільними речами, культурним і 
спортивним Інвентарем, підручниками, 
учбовими приладдями.

Учням щомісяця виплачується 33 
проценти від зароблену суми при ви. 
готовленій ними слюсарно-монтажного 
інструменту.

Починаючи в п’ятого місяця нав
чання. учні однорічного відділення 
прнступаюіь до виробничої практики 
на підприємствах і за роботи, викона
ні в процесі виробничого навчання, 
одержують зарплату додатково до 
державного забезпечення в розмірі 33 
проценти.

Вппускпвкп. які закінчили училище, 
направляються па роботу тільки за 

спеціальностями.
Тим, хто закінчив міське професійно» 

технічне училище № 72, надаються та. 
ні пільги:

після закінчення училища по місто 
роботи видається аванс в розмірі ЗО 
крб;

за час навчання в училищі надаєть
ся оплачувана відпустка;

час навчання в училищі включається 
ц трудовий стаж, який дав право па 
одержання винагороди за вислугу ро
ків;

батькам і рідним тпх. хто закін
чив училище № 72 і працюють у ву
гільній промисловості, надаються піль
ги по сільськогосподарських податках;

учням однорічного відділення нада
ється відпустка на 12 календарних днів 
у зимовий період, учням дворічного 
відділення відпустка надається взим
ку на 12 календарних днів і плітку па 
1,5 місяця.

АДРЕСА УЧИЛИЩА; м. Свердловськ, 
Луганської обл., шахта № 10 імені Бо. 
ледарського, місько профссійно-техпіч« 
но училище № 72, їхати через стан
цію Дебальцево до сТзіііії Должапсь- 
кої. З Должанської артебусам до ав
тостанції, потім па автобус шахти 
Д» 10 ім. Володарського.

ДИРЕКЦІЯ.Наша адреса і телефони |І
м, Кіровоград, вул. Луначарського, 36 

Телефони: відповідального сенретвря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор« 

ту _ 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.
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