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.НОВОМУ РОКУ-УДАРНИЙ СТАРТ!
I КАЛЕЙДОСКОП IВ МОЛОДІЖНИХ новин

Й4’ ПЛИВАЮГЬ роки, бід- 
шумовують весни, і 

перед учорашніми десяти
класниками неминуче по
стає питання: ким бути, 
яиу дорогу вибрати в жит
ті? Питання важливе, хви
лююче, адже від вирішен
ня його, від правильного 
вибору залежить майбутнє 
юнака чи дівчини. А вибір 
цей нелегкий: перед мо
лодими відкрито сотні 
доріг. Якою піти!

ИЮ СКЛАДНУ пробле
му не так давно дове

лося розв'язувати й ви
пускниці середньої школи 
Вірі Марцевич. Важко

Арбітр
XXVI З’ЇЗДОВІ ЗУСТРІЧІ

агітпоїзд
На борту 

«Комсомольская 
підписано угоду 
цізлістнчне 
бригадами 
БАМу Олександра Бонда
ря і Валентина 
ва.

Ці трудові 
працюють на 
йому етапі 
Байкало-А м урської 
Етралі — укладці 
личного полотна, 
чи; ознаменувати рік 
XXVI з’їзду К11РС нови
ми трудовими досягнення
ми, вони й уклали між со
бою угоду 
суперництво, 
ром у ІН1Х 
вельшікн попросили екі
паж агітпоїзда <Комсо- 

| польская правда» і штаб 
[ ЦК ВЛКСМ на БЛМі.

• В Бригада лауреата пре- 
! ■’ мії Ленінського комсомолу 
|і_ О. Бондаря прийняла еста-

агітпоїзда 
правдз» 
яро со- 

?. мага пня між 
будівельників

Шік'ііько-

колективи 
завершаль- 

єпоруджеііня 
магі- 

задіз- 
ГТрагпу-

лро трудове 
Бути арбіт- 

ТіО.ЧОДІ буді-

Успішно за
вершили деся
ту ’ .
трудівники 
бузького 
левого 
За п’ять 
прод у к 
ність 
зросла 
процентів.

По- удтрному 
почали мета
лурги й перший 
Рік п’ятирічки 
одкнадц л т о ї. 
Серед право
флангових соці
алісти ч н о г о 
змагання на 
честь XX Уі
з’їзду КПРС — 
ударник 
містичної 
машиніст 
тр и б у т 
Ю. _ ’

фсту від прославленого 
колективу моїітерів шля
ху, який очолює Герой 
Соціалістичної Праці Вік
тор Лакомовий і з честю 

> продовжує її па Західній 
дільниці БАМу. В. Шпень
ков і його товариші — не 
менш відомі 
дівпвцтві 
темпами
шляху 
ДІДЬШПІІ

люди па бу- 
ударннмп 

ведуть укладку 
па центральній 
траси.

А.

Кичера,
Бурятська АРСР

САНЖИЄВ, 
йор. ТАРС.

Мікроклімат ;
.»і

на ’замовлення
Проект житлового мае’.і- 

ЛУ. cTßopciiiin студентами 
КиїГА’кВЩО . ,інжсперпо-бу- 
дівельїіого' інституту, .вик
ликав великий інтерес спс- 

ЛЙІЛІСТІВ. Комплекс будов 
v удошіі запропонували спо- 
■ рудити на 1 Іаводшіцькій 

- І плоіді столиці України, 
забудова якої до цього 
часу вважалася всможли- 

Івою через складное і і рель
єфу- .

у проекті студентів 
житлові квартали точно 
«повторюю гь» ландшафт, 

le сгвбрюю'їи Природпо-архі- 
II гектурішй ансамбль. Ио-I ний масив, який забудо
ві купатиметься за проектом 

’Мбііоді. lie порушить ед- 
цості' архіїектуриого об- 

’л'нФФ 'центру міста. Hord 
мешканців чскаё Іщ‘с ’ одна 
повітка: будники па'мІчіЗ 
по розташувати так, щоб 

'захистити квартали він 
І ХОЦОДППХ вітрів.

' В. ЧЕРНИЩУК,
кср. ТАРС.

кому- 
праці 

дис- 
о р а 

Слїлченко.

КПРС-ГІДНУ
---------------- Г~-------.---------- Z.— ■ ------------------------

п’ятирічку
По- 

ніке- 
заводу. 

років 
! Т И D- 

праці 
на 66

Він чітко веде конвер
торний процес.

Великі завдання сто
ять перед трудівниками 
підприємства в новій 
п’ятирічці. І важливе 
значення для їх виконан
ня мас прискорення нау- 
кого-технічного прогре
су. В цьому їм допома
гають учені науново- 
дослідного інституту
* Діпроніксль»,

На знімках: молод
ший науковий співробіт
ник НДІ «Діпронікель» 
В. Ф. ЛИХАНОВ, началь
ник плавильного цеху 
В. В. ЛАКИСОВ, механік 
дільниці С. Г. МЕЩЕРЯ
КОВ, заступник началь. 
ьика плавильного цеху 
М. І. КАРПОВ; ударник 
комуністичної праці

СЛІПЧЕНКО; йде про-

сказати, як би склалося її 
доля, коли б не мала во
на добрих порадників. Ни
ми стали для дівчини її 
сестри Надія і Галина. «Не 
вагайся, Віро, — писали 
вени своїй сестричці, — 
колгосп наш, «Зоря кому
нізму», — господарство 
чудове, славне своїми 
людьми. Приїзди, пере
конаєшся. Запевняємо, 
шкодувати не будеш».

Лист цей не виходив у 
дівчини з голови. Що 6 
не робила, а думкою по
верталася до нього, вив
чила мало не напам'ять. 
Так, треба вирішувати. Ко
ли йшла до зупинки авто
буса, мужність трохи не 
залишила її. Як приймуть 
її там, у незнайомому 
колгоспі? Адже життєвого 
досвіду вона, власне, не 
мала. Звичайно, сестри 
допоможуть, порадять, та 
все ж...

ФеДОрСйИЧ 
людина чуй- 

г обачигши

Київ.

' Головне—якість
| Краще, швидше обслуговувати клієн

тів, повніше задовольняти їхні побутові 
потреби, — в цьому напрямі працює 
колектив нашого банно-прального цем-

I бінату. Ми додатково освоїли деякі нові 
види послуг. Серед них — відкриття

І столу розкрою тканин, лікувально-ма
сажного кабінету в лазні № 3 тощо.

Сфера обслуговування, так само як і 
І виробнича, потребує молодих умілих 
І рук. Розуміючи це, бригадир праль В. С. 
І Верещагіна ще на початку п’ятирічки, 

чка щойно закінчилася, взяла до колек- 
| тину молодих дівчат, навчила їх працю- 

всти на нових пральних машинах.
Головне в роботі бригади — якість. 

Стме не цьому наголосили дівчата, зо- 
| бов'язавшись виконати до дня відкрит

тя з їзду план двох місяців першого ро
ку одинадцятої п'ятирічки.

В. ГЛУХОВСЬНИЙ. 
директор Кіровоградського банно- 
прального комбінату.

Добрий початок
З чудовими трудовими досягненнями 

ьіійшлн на старг першого року нової 
п я гирічки молоді шофери колгоспу іме
ні Комінтерну Оиуфріївського району, у 
яких і рупкомсоргом молодий комуніст 
Валерій Гончаренко. їхній доробок ми
нулого року -— 1115100 тонно-кіломет
рів, Що значно більше зобов’язання.

КоМСОМ ОЛ ЬСЬКО- молоді ж ний колек Г!)в 
працює лід девізом «Жодного відстаю
чою поруч!», не має жодного порушення 
ірудової дисципліни.'.Само не дало змо
гу молодим водіям зекономити за мину
лі дналадцягь місяців 175 центнерів 
пального та мастил.

Який фііііш, таким повинен бути й 
старт, Гак вирішили молоді автомобіліс
ти. Воші дали слово виконати завдання 
двох місяців нового року до дня від
криття XXVI з’їзду КПРС.

•' В. »ВАНОВ. І

Хвилювалася даремне. 
Все склалося якнайкраще. 
Вже коли минули хвилини 
радісного збудження від 
зустрічі з рідними, зібра
лася сімейна рада.

— Можливо, на ферму. 
— вголос подумала На
дія. . ч

Вірі було однаково, де 
починати, аби робота бу
ла цікава. На ферму — 
то й на ферму. Завідую
чий Василь 
Скоромний, 
на, комуніст,
дівчину, подумав- «Моло
деньке ж яке. Ранувато їй, 
мабуть, у доярки». А дів
чині сказав:

— Телятниця потрібна. 
Віро. А звикнеш до тва
рин, можливо, захочеш і 
лпяокою стати.
Ф БЛЯТА смішні. Віра ду- 
* же швидко звикла до 
них, доглядала, а еони, 
немов віддячуючи, росли, 
як з води, прибавляючи у 
вазі. Минуло кілька міся
ців, і про Віру Марцевич 
заговорили як про хоро
шу, сумлінну тваринницю. 
Беручка, мовляв, дівчина, 
такій і групу корів доручи
ти можна. Придивлявся до 
неї і завідуючий фер/ио>с. 
Потім якось сказав:

— Виросла ти, Віро. Не 
хотіла б дояркою бути?

—■■ Та що ви!.. Там же 
стільки потрібно знати!

Знати треба справді чи* 
мало. Раціони годівлі, ска
жімо. складає зоотехнік, 
та хіба тільки від цього за
лежить продуктивність йо
рів? По-перше, корми 
треба давати тільки в під
готовленому вигляді, а це 
багато в чому залежить

від сумління доярки. По- 
друге, треба знаїи, як ко
ристуватися доїльними 
апаратами, інакше можна 
всю справу зіпсувати. А 
по-третє...

— Ох, с ще й по-чет
верте., і по-п’яте...

— Та не хви/юйся, дів
чино, — підійшла настав
ниця, досвідчено доярка, 
член партії Марія Антонів
на Монаша. — Знаєш не 
святі горшки ліплять. Ми 
теж так починали. А за 
тобою — молодість. Але 
й молоде не завжди зе
лене.

Придивлялася де стар
ших, вони ж прагнули пе
редати молодій нслезі і 
досвід, і вміння. А голов
не — підтримували е ній 
бадьорість. Частенько під
ходили до її групи тварин 
як не Марія Антонівна 
Мснаша, то Таїса Паеліьча 
Чернега. Помічали її ста
ранність.

— Дивись, — казали, — 
ти ще й нас випередиш.

Слова наставниць вияви
лись пророчими. Надої за
кріпленої за Вірою групи 
постійно зростали. - Під 
час підбиття підсумків її 
дедалі частіше називали в 
числі передовиків. До дів
чини прийшли визнання і 
слава. Інколи можна 6у по 
вже почути:

— Треба порадитися з 
Марцевич...

— Віра завжди допомо
же...
СТ К ЦЕ ПРИЄМНО, коли 
" вже можеш семи до
помогти подругам, в не 
тільки чекати від них до
помоги! Людина повинна 
не тільки брати, а й відда
вати. Це закон нашою 
життя. Сеогс часу Еіра пе
реймала досвід старших 
колег, потім прийшла по
ра ділитися передовими 
прийомами з іншими до
ярками. І Віра це робить 
від щирого серця.

Минуло небагато часу, 
і про успіхи молодої до
ярки вже знали не тільки 
в районі, айв області. 
Скажімо, коли в обкомі 
комсомолу мова заходить 
про переможців соціаліс
тичного змагання молодих 
тваринниць області на 
честь XXVI з'їзду КПРС 
пєош за все згадують Pi
py Марцевич. Бо одержу
вати чотири-п’ять тисяч 
кілограмів продукції від 
корови за рік стало для 
неї звичною справою.

У руках у дівчини при
мірник газети, де опублі
ковано 
напрямів розвитку 
країни. Особливо 
навили 
риться 
виробництва 
ТЕЄРИННИЦТЕО. «Дуже ПрОп 

вильно говориться, — ду
має молода доярка — 
адже і я від своїх корів 
можу одержувати більше 
молока». Говорить про це 
з подругами, підраховує, 
будує плани на майбутнє 
А вони захоплюючі. На
доїти першого рому НСйЗ^ 
п’ятирічки понад п’ять ти
сяч кілограмів мегека від. 
кожної корОЕи — така 
мрія, тваринниці. А мрія
ти. сона вміє, і не тільки 
мріяти, а й втілювати свої 
мрії в конкретні діла.

ІСАЧЕНКО. 
ИСМІТЄсУ 

ордена 
Червоного : 

колгоспу

І

проект Основних 
нашої 

її заці- 
рядки. де гог,о- 
про збільщенчд 

продукції

Н.
секретар 
комсомолу 
Трудового 
Прапора 
«Зоря комунізму» Но- і 
Еоархангельсьиогс 0а і 
кону.

з



Й СШОр „Молодий комунар
З ОІ’ЛНН року —__

■КІРОВОГРАД—ОДЕСА: 
І змагаємося_____
$

ВАРТОВІ ПОРЯДКУ
РЕКОРДНА
ВИСОТА

_ 180-цснтнерний урожай | І сонячних ягід з гектара зі- I брала нинішньої осені відо- I ма в Причорномор’ї номсо. і 
1'мольсьно-молодіжнгі брига. І 
і да з радгоспу «Південний» | 
і Саратського району, яку І 

очолює Гсоой Соціалістки-1 
ПНОЇ Праці Л. Г. Чсшенко. Це І 

рекордне досягнення май- | 
стра відзначене Державною 
премією СРСР 19В0 року.

... Рівні, на зріст людини І 
ряди виноградних кущів, що І 
займають тут понад е го І 

• гектарів Будисацького степу. І 
6 відзначаються якоюсь особ- І 

чнвою акуратністю, догля- 
путісгю. Давно вже зібрано 
останні грона «ІІІасли-». а 
«Аліготе», «Ркациіеліо, а І 
господарки плантації паї 
чолі з бригадиром дружно І 
ведуть підрізку лози. Вно- І 

— рядкувавши черговий кущ, І 
Я Лідія Чепі-.чіко розповідає-: 
І — Раніше тут росли зрід 1 
И жені і малопродуктивні гіб 
І і>иди. Рослини стелилися по І 
■ землі, і обробляти їх дови- І 
і® далося тільки вручну. Про І 

великі врожаї на такій ді- І 
.у. гіяіщі годі було н думати. 1 і 
І тоді на комсомольських збо- | 
І рах. зваживши свої сили і 
І можливості. ми твердо порі- і 
я шили: будемо заі;л:і,.атіі но І 
В іїу плантацію.
З Виноград на оновлених І 

плантація:-, вродив на славу І 
понад ІЮ процентів з гскга- 

I ра. Навіть досвідчені май- 
. Іетрн не приховували свого
І захоплення: до Л. Чешепко 
І такого збору в радгоспі ні- І 
І хто не добивався. 1 ластуп- 
о .шй урожай став рекордним

— НО І.'іО центнерів СО1ІЯЧ-
з них грон дав кожен гектар. 

! а Потім підкорилися й вищі 
0 рубежі. А вершиною май- 
I стернисті молодих новаторів , 
І:; «Південного> став пшііш 
І пін рік: воші зібра ні ягід у 
.1 два рази більше, ній; будь- І 

яка :: радгоспних бригад. 
Про секрети майстерності 
своїх подруг Ліда розпові
дав на заняттях районної І 
ипголи молодих виногради-
.рів, яка відкрилась у гос- і 
иодарстві

Коли ви, читачі, йдете 
найлюднішими вулицями 
нашого міста, відпочиваєте 
в парку чи енвері, ви не
рідко можете побачити 
хлопчиків і дівчаток з по- 
в’язною, на якій виведено 
дві літери — «ІЮД>». Це — 
юні дзержинці, або, як їх 
іще називають, юні варто 
ві порядну. Втихомирити 
малого забіяку, допомогти 
старенькій бабусі перейти 
проїжджу частину вулиці, 
зробити зауваження дорос
лому за кинутий на тротуар 
недопалок — ось далеко не 
повний перелік обов’язків 
к них дзержинців.

А нещодавно про свої 
здобутки, плани па майбут
нє, найголовніші проблеми 
юдівці говорили на місько
му зльоті, котрий відбувся 
в Кіровоградському Будни
ку офіцерів.

Тут зібралися представ- 
ники кращих загонів юних 
дзержинців шкіл №№ 6, ІЗ, 
14, найактивніші члени місь
кого штабу «10 Д», госгі.

Урочисто пройшло посвя
чення в юні дзержинці і 
вручення посвідчень. А для 
Марніш Лсбєдевої, Сергія 
Зозулі, Алли Романської, 
Сашка Антонюка та інших 
особливо приємним був мо
мент вручення їм Грамот 
м іськчому комсомолу.

Учасники 
лися до всіх
дзержинців Кіровограда із 
закликом «Зразковому міс
ту — зразкову школу»

А в дні новорічного від
починку штабісти теж не си
дітимуть без діла. Чергу
вання па вечорах у ГІалаці 
піонерів, і біля кінотеатру 
»Мир», рейди по мікрорайо
нах багатьох ші і.ч -- ось 
далеко не повний перелік 
тих справ, котрі намітили 
зробити юні дзержинці. Бо 
для них канікули — не ли
ше одні розваги.

зльоту зверну- 
загонів юних

Л. НОВИЦЬКА, 
йор. РАТАУ.

С. ПІДОСЬОНОВА, 
І. ЧЕРЯЧУКІНА, 

члени гуртка юнкорів 
при Кіровоградському 
Палаці піонерів і шко
лярів.

Канікули. У звично
му, розміреному житгі 
школярів появилося ба
гато незвичайного й 
цікавого. Всі кудись 
поспішають, їдуть, ле
тять. Усім хочеться за
повнити по вінця ці 
веселі дні радісними, 
неповторними вражен
нями.

Оригінальним Ново
річним святом на воді 
почався відпочинок у 
світловодських іпколя-

рів (на знімку вгорі). 
Місцем проведення 
торжества став пла
вальний басейн місь
кого Палацу’ спорту, д 
головними діновигіа 
особами були, звичаіі- 
но ж, ДіД Мороз, С’-^ 
гуронька, казкові пер
сонажі багатьох улюб
лених дитячих книг (на 
знімку в центрі).

— Оце так сюрприз: 
Повий рік і цар морів 
Нептун. Ну н дивина! 
— каже дітвора (на 
знімку внизу).

Фото Р. ЄГіЕРЖІНА.

і

НА ВІДМІНУ від ра
ніше опублікованих 

праць інших авторів, які 
цю проблему розгляда
ли головним чином че
рез призму ліквідації 
антагонізмів. В. О. Лівен- 
цоя досліджує її з точки 
зору поділу суспільстза 
на людей фізичної і ро
зумової праці. Саме на 
цей бік проблеми вказує 
3. І. Ленін у праці «Вели
кий почин», вважаючи, 
що зниження різниці 
між людьми фізичної і 
розумової праці є одні
єю з необхідних складо
вих частин великої проб
леми поділу суспільства 
на класи. В. О. Лівенцов 
розглядає проблему са
ма в умовах розвинуто
го соціалізму.

Книгу написано на ос
нові марксистсько-ленін
ської методології з ви
користанням багатої 
джерельної бази. Крім 
першоджерел класиків 
марксизму - ленінізму, 
документів КПРС і Ра
дянської держави, автор 
широко використав
•найновіші статистичні
дані, матеріали преси, 
праці радянських уче
них.

У першому розділі 
автор показує, як виник
ла протилежність, а по
тім і антагонізм між 
людьми фізичної і ро
зумової праці в експлу
ататорському суспільстві' 
доводить, що ліквідувати 
його в умовах капіталіз
му неможливо, бо ви
пливає він із самої суті 
буржуазного ладу. Аго 
соціалізм іще повністю 
не усуває соціальних 
відмінностей між людь
ми розумовоої і фізич
ної праці. На першій фа
зі комунізму фізичний І 
розумовий види праці 
ще істотно відрізняють
ся. Автоо правильно на- 

гсгошує, що подолання а 
поділу суспільства на 
людей фізичної і розу
мової праці — соціаль
на проблема, і вказує 
на ряд необхідних мате
ріальних і духовних пе
редумов для її розв’я
зання.

У другому розділі 
розповідається, як у 
процесі створення ма

-------  ------------- ■ —АКТУАЛЬНО! ---------- ------------

СТИРАННЯ ГРАНЕЙ
Важливою умовою формування нової, всебічно 

розвинутої людини е стирання істотних відмін
ностей між фізичною і розумовою працею.

Науковий аналіз проблеми має велике не тільки 
теоретичне, а й практичне значення. їй багато уваги 
приділяється в документах Комуністичної партії і 
Радянської держави. Так, у проекті ЦК КПРС до 
XXVI з'їзду партії вказується, що в галузі суспіль
них наук необхідно зосередити увагу на дальшому 
розширенні досліджень з теоретичних питань розви
нутого соціалізму. Серед завдань соціального роз
витку проектом передбачено; «Здійснити глибокі 
перетворення в найважливішій сфері життєдіяльнос
ті людей — у праці, поліпшити ^полегшити її умови, 
забезпечити широкі можливості для високопродук
тивної і творчої роботи, значно просунутись по шля
ху стирання істотних відмінностей між розумовою і

фізичною працею, перетворення аграрної праці в різ
новид індустріальної».

Ця проблема привертала і привертає уваг у дос іід- 
ників - суспільствознавців. Аналіз наукової літера
тури, в якій вона розкривається, свідчить, що ;іе всі 
питання її висвітлено в достатній мірі. Є ряд нез’я- 
сованих питань, які погребують дальшої розробки. 
Тому вихід з друку в республіканському видавниц
тві «Вища школа» напередодні XXVI з’їзду КПРС 
фундаментальної монотрафії доцента В. О. ЛІВЕН- 
ЦОВА «ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДМІН
НОСТЕЙ МІЖ ЛЮДЬМИ ФІЗИЧНОЇ І РОЗУМО
ВОЇ ПРАЦІ В УМОВАХ РОЗВИНУТОГО СОЦІА
ЛІЗМУ» — крок уперед у дослідженні істотних 
зрушень у соціально-класовій структурі розвинутого 
соціалізму.

теріально-технічної бази 
комунізму визрівають 
умови для стирання гра
ней між містом і селом, 
між фізичною і розумо
вою працею. Швидкими 
темпами розвиваються 
наука і техніка, зроста
ють кількісно і якісно 
продуктивні сили, успіш
но здійснюються комп- 
і-ексна механізація та 
автоматизація вироб
ництва. Автор приходить 
до висновку, що в умо
вах розвинутого соціа
лізму все це веде до 
якісно кардинальних 

змін у процесі праці в 
промисловості і сільсь
кому господарстві, до 
поліпшення її соціально- 
ексномічних і виробни
чих умов, посилення її 
творчого змісту, всемір
ного скорочення ручної, 
малокваліфікованої і 
важкої фізичної праці, 
служить поглибленню 
процесу подолання іс

тотних відмінностей між 
ф’ізичною і розумовою 
працею. Далі наводяться 
цікаві дані соціологічних 
досліджень проблеми 
вільного часу трудящих, 
указується на тенденцію 
раціонального його ви
користання. Розділ за
кінчується глибоким ана
лізом змін у професій
ному складі і характері 
діяльності людей фізич
ної праці.

Третій розділ присвя
чений висвітленню пи
тання про зближеная 
культурно - технічного 

рігня людей фізичної і 
розумової праці. Звз- 
ъ аючи на вимоги науко
во-технічного прогресу, 
дослідник зробив неза
перечний висновок, що 
піднесення культурно- 
технічного рівня людей 
фізичної праці до рівня 
інтелігенції є об єктив- 
ною необхідністю. Автор 
розглядає розвиток обо- 

в’язкової середньої ос
віти молоді, її трудову і 
професійну підготовку. 
При цьому використовує 
також матеріали про 
розвиток народної осві
ти на Кіоовоградщині.

У розділі показано 
розвиток системи нав
чання трудящих на гро
мадських засадах. Ана
лізуючи діяльність ба
гатьох форм підвищення 
культурно - технічного 
рівня трудящих, автор 
особливу увагу приділяє 
висвітленню зростаючої 
ролі народних універси

тетів різних профілів. 
Тут ідеться і про фор
мування наукоєсго сві
тогляду радянських лю
дей, його визначальне 
значення в підвищенні 
їхнього культурно-тех
нічного рівня, обгрунто
вується важливість ролі 
інституту наставників у 
виробленні наукового 

світогляду молодих пра
цівників.

Багатий цікавим фак
тичним матеріалом та 
жваво написаний і на
ступний розділ книги. 
Автор показує вплив 
відкритого К. Марксом 
закону переміни праці на 
урізноманітнення трудо
вої та громадської ді
яльності людей соціаліс
тичного суспільства. У 
книжці докладно роз
крито закономірний ха
рактер розвитку руху 
винахідників і раціоналі
заторів, у систематизо-

ваному вигляді, сформу
льовано його наисуттєьі- і 
ші риси, відзначено д> ■ 
сягнення в розвитку на
родних талантів, 
форм художньої 
яльності.

В останньому 
розглядається 
людей фізичної 
управлінні і 
вом і державою.

різних 
самод:-

розділі 
умает» 

праці в 
виробницт-

... .. _______

МОНОГРАФІЯ В. О. Лі- 
вемцова —- глибоке 

й змістовне досліджен
ня, Автор переконливо 
показав, як завдяки їй- 
танічній діяльності Ко
муністичної партії і Ра
дянської держави прак
тично реалізуються ідеї 
К. Маркса, Ф. Енгельса, 
В. І. Леніна про подо
лання соціальних відмін
ностей між людьми фі
зичної і розумової пра
ці.

Важливо, що дослід
ник в усіх розділах пра
ці дає аргументовану 
критику капіталістичною 
ЛЄДУ, буржуазних і реві
зіоністських фальсифі
каторів з цієї проблеми.

Рецензована книга не 
позбавлена й окремих 
недоліків. Не всі питан- 
Кр розкоито з достат
ньою повнотою. На мій 
погляд, слід було б 
ширше показати роль 
профспілок, діяльність 
органів народного конт
ролю.

Книга «Подолання со
ціальних відмінностей 
Міме ЛЮДЬМИ ф'ЗИМНОЇ • 
розумової праці В умо
вах розвинутого соціа- 
лізму» викличе інтерес 
не ТІЛЬКИ у ДОСЛІДНИКІВ, 

суспільних 
. пропагандистів, 

Удентів, а й у широко- 
го к°ла читачів.

В. БРДНІЦЬКИЙ, 
кандидат історичних 
наук.
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РУБЕЖЕМ

За гідну зустріч
УЛАН-БАТОР. ЦК 

Монгольської Рево.иЬцій- 
пої Спілки Молоді прий
няв постанову про про
ведення в 198! роиі ог
ляду рсзсомо.іьців і мо
лоді за гідну зустріч 60- 
річчя МНРІІ, МРСМ, 
періемоїн народної рсіа- 
.’іїоції і .W ill з’їзду 
МНРП.

Документ передбачає 
проведення широких за
ходів по підвищенню бо- 
йовитості ревсрмольських 
організацій, удосконален
ню політнко-виховної ро- 
&>ТП серед молоді. Особ- 

‘-лііву увагу буде приді
лено пропаганді і поши
ренню передового досві
ду, виконанню соціаліс* 
нічних зобов'язань, взя
тих на честі. славних 
ювілеїв.

1 981 року-----------
П ОНАД 500 представни- 

" кіз молодіжних і сту
дентських організацій усіх 
країн і континентів візьмуть 
участь у цьому зльоті юнос
ті планети. Політичні й во
єнні аспекти розрядки, со
ціальні й економічні нас
лідки гонки озброєнь, захо

ХЕЛЬСІНКІ, ПАЛАЦ «ФІНЛЯНДІЯ»
З історичному палаці «Фінляндія», де було підписано Заключний акт Наради з питань безпеки і співробіт

ництва в Європі, 19 січня 1931 року почне роботу ^Всесвітній форулі молоді і студентів за мир розрядку 
і роззброєння. ■

ди по її обмеженню і пе
рехід до загального й пов
ного роззброєння, бороть
ба за мир, розрядку і роз- 
збреєнння, за національну 
незалежність і соціальний 
прогрес — усі ці питання 
буде обговорено учасника
ми хельсінського форуму.

Підготовку до Всесвітньо
го форуму взяв на себе 
Національний комітет моло
діжних організацій Фінлян
дії, який і виступив еззго 
часу з ініціативою його про
ведення у фінській столиці. 
Ця пропозиція дістала ши
року підтримку прогресив
ного молодіжного руху.

Плани США І НАТО, 
які передбачають вироб
ництво і розміщення в За
хідній Європі нових амери
канських ракетно-ядерних 
засобів середньої дальнос
ті, означають новий етап 
гонки озброєнь І 'ЯВЛЯЮТЬ 
собою серйозну загрозу 

мирові в Європі і на всій 
планеті. Фінська молодь з 
великою стурбованістю і 
тривогою сприйняла також 
звістку про нову ядерну 
стратегію, проголошену 
президентом Картером. Ко
ли говорять про «прийнят
ність» ядерної війни, твер
дячи, що ядерна війна мо
же бути «обмеженою» і 
США будуть у ній пере
можцями, то тим самим на
магаються обманути гро
мадську думку. Президент 
Фінляндії У. Кекконен ще 
1978 року заявив, що сама 
Ідея про МОЖЛИВІСТЬ «об; 
МЄЖЄНОЇ” ядерної війни в 

,?Молодий кодгуігар<< ~
Європі безумна. Юнаки і 
дівчата Фінляндії цілком 
поділяють цю точку зору.

У проекті *звернення вка
зується, що народи планети 
хочуть миру, розрядки і роз
зброєння. Однак сили імпе
ріалізму і реакції штовха
ють світ до нового витка 
гонки озброєнь. Це виявля
ється, зокрема, в зловісних 

планах США і НАТО по роз. 
міщенню американських 
ранетно-ядерних засобів 
середньої дальності в Захід
ній Європі, у створенні но
вих баз і додаткових воєн
них асигнуваннях. Важли
вими кроками на шляху 
припинення гонки озброєнь 
є реалізація рішень спеці
альної сесії Генеральної 
Асамблеї ООН по роззбро
єнню, ратифікація і повне 
виконання умов договору 
ОСО-2.

Великий вклад у підготов
ку Всесвітнього форуму 
ВНОСЯТЬ молодіжні й сту
дентські організації Фін
ляндії. Зокрема, з їхньої 
ініціативи в країні прохо
дить збирання підписів під 
відозвою — «В ім’я’ життя 

— зупинити гонку озбро
єнь», яку буде передано 
учасникам молодіжної зу
стрічі. В ході проведення 
цієї кампанії велика увага 
приділяється підтримці іні
ціативи президента У. Кек
конена по створенню 
без ядерної зони на півночі

Європи. В усіх районах тз 
областях Фінляндії можна 
бачити і чути заклик: «Зу
пиніть гонку озброєнь! За
безпечте мирне майбутнє!»

Національний молодіжний 
комітет прагне до того, 
щоб наступний форум стаз 
справді всесвітнім заходом 
юнаків і дівчат планети, 
ЕСІХ, хто підтримує його ці
лі і заздання, готовий бо
ротися за мир, розряді»/ і 
роззброєння.

З метою кращої підготов
ки наступного зльоту моло
дих прихильників миру тут 
пройшли консультативні 
зустрічі. В них брали участь 
представники міжнародних, 
регіональних і національних

— З сшор» ---------
молодіжних і студентських 
організацій, що додержу
ються різних поглядів і пе
реконань, На думку учасни
ків цих зустрічей, Всесвіт, 
ній форум повинен внести 
важливий вклад в активіза
цію боротьби молоді за 
міцний мир і показати, що 
в умовах міжнародної об
становки, яка ускладни
лась, молодь послідовно ви
ступає за розрядку, роз
зброєння, безпеку і соціаль
ний прогрес.

Молоді комуністи, соціа
лісти, соціал-демократи, лі
берали, радикали і пред
ставники інших політичних 
партій і рухів у ході кон
сультативних зустрічей під
креслювали настійну не
обхідність активізації дій 
молодіжного й студентсько
го руху за мир, розрядку і 
роззброєння 80-і роки, під
креслювали вони, повинні 
стати десятиріччям даль
шого зміцнення міжнарод
них відносин та безпеїіи, 
десятиріччям переходу до 
роззброєння.

ЛАслоде покоління пла
нети надіється, що наступ
ний Всесвітній форум мо
лоді і студентів за мйр, 
розрядку і роззброєння 
внесе важлизий вклад у 
розв’язання насущних
проблем людства.

А. КЛОЧКОВ, 
кор. ТАРС.

ХельсІнкі.

За 6 роиів-
600 спеціалістів

Афганістан
ПРАВДА

КАБУЛ. Черговий ви
пуск молодих спеціаліс
тів відбувся в гірничо- 
нафтовому технікумі в 

лЬ’.істі Мазарі-Шаріф. 75 
його випускників працю
ватимуть ца різних 
об’єктах нафтової і га
зової промисловості Аф
ганістану.

Технікум, що збудова
ний і діє з 
Радянського 
шість років 
більш як 600

• тів.

допомогою 
Союзу, за 
закінчило 
спеціаліс-

! ДОМИСЛИ
Пропагандистський га

лас, домисли західних за
собів масової інформації 
навколо так зєаного «аф
ганського питанням спро
стовує сама дійсність. На
род Афганістану з енту
зіазмом будус нове житта.

Про це заявили на прес- 
конференції, яка відбулася 
в Комітеті молодіжних ор
ганізацій СРСР, члени де
легації ліги соціалістичної 
молоді Японії. Вони побу
вали в ДРА на запрошен
ня демократичної органі
зації молоді Афганістану.

— Так вийшло, що б’рех-

«Пропаще
покоління»

МАДРІД. «Пропащим 
поколінням. ■ називає 
журнал «Бланко і Нег
ро» 766.-100 безробітних
лишків і дівчат Іспанії, 

/які становлять понад 40 
проц. армії «зайвих» лю
дей країни.

Найбільшу 
громадськості 
і ой факт, що 
•зайнятості серед молоді 
не тільки залишається 
-нерозв'язаною, а й з 
з кожним днем дедалі 
більше загострюється, а 
уряд не робить ніяких 
-конкретних кроків для її 
розв'язання. Група ко
муністів внесла на роз
гляд парламенту законо
проект, що передбачає 
подання ефективної до
помоги молодим іспан
цям. які не мають робо
ти.

В СРСР по досвід

тривогу 
викликає 
проблема

АДДІС-АБЕБА. Бага
тий досвід Ленінського 
комсомолу, паї ромадже- 
ний за роки будівництва 
соціалістичного суспіль
ства, має велике значен
ня для молоді Ефіопії, 
заявив гут Мулугета До
бере, який очолював де
легацію ефіопських юна
ків і дівчат, що поверну
лася з поїздки в Радян
ський Союз.

Під час перебування в 
СРСР. підкреслив він, 
ми змогли бачити, як 

- чолодь бере 
"Активну участь у втілен
ні в жиггя грандіозних 
платив комуністичного 
будівництва.

; МДЯНСЬКЕ 
-фіктивну у:

ливїсть тверджень захід
ної пропаганди про те, ні
бито в Афганістані не при
пиняються збройні сутич
ки, нам довелося відчути 
на самих собі. — розпові
дає глава делегації Крігі- 
ро ІОмазакі. — Під час 
поїздки ми дізналися, що 
радіостанція Бі-бі-сі 
відомила про загибель од
ного з нас у перестрілці з 
«повстанцями»., Але, як 
бачите, всі члени делегації 
живі й здорові, не було й 
ніяких «перестрілок».

Навпаки, під час -наших 
поїздок по' Афганістану 
ми бачили, що всюди ки
пить мирне» життя, працю
ють підприємства, торго
вельні заклади, не припи
няється навчання в шко
лах.

Зустрічі н розмови з 
простими людьми розвін
чали в наших очах і ще 
один народжений на захо
ді міф — про те, що, ніби
то, більшість населення 
Афганістану — явні або 
приховані противники но
вої влади. ЛІи переконали
ся, що всі верстви насе
лення, люди різного віку, 
різних національностей і 
релігійних переконань ві
тають і активно підтри
мують уряд, очолюваний 
Б' Кармалем, сповнені рі
шимості захистити завою
вання революції, продов
жувати соціальні і еконо
мічні перетворення.

Саме цим радісним змі
нам і намагаються пере
шкоджати контрреволю
ціонери, відзначили члени 
делегації. Зазнавши по
разки у відкритому бою з 
афганською армією та бій
цями загонів -------- ------
полюції, сопи 
до тактики 
гребують так 
етапні» і поширенням за- 
вїдомо брехливих чуток, 
якими і користуються час
то засоби масової інфор
мації на заході.

(ТАРС).
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Нещодавно Бі-бі-сі на
правила своїх операторів 
та репортерів до лондон
ського передмістя, де у 
новому ядерному сховищі 
поселилась сім’я. Вона 
прожила там п’ять днів, 
щоб випробувати це «ди
во будівельного мистецт
ва», оснащене всіма су- 
чесними зручностями. Тут 
телевізор, телефон, туа
лет, холодильник, підведе
но електрику і т. д. Глава 
сім’ї Ліонел Міллет не буз 
з нею у сховищі. Мільйо
нер Міллет — власник 
компанії, яка продає схо
вище. Це був широко роз
рекламований трюк, на 
якому він сподівається на
жити не один мільйон. До 
речі; Міллет — один із 
тридцяти промисловців, 
котрі перейшли на такий 
бізнес.

Того дня з Лондоні від
булась демонстрація про
тесту проти розміщення у 
країні Ядерних ракет. 
Близько 70 тисяч чоловії 
пройшли від Гайдпарісу до 
Графальгарської площі. 
Там перед демонстранта
ми виступили багато відо
мих діячів, лідери лейбо
ристської партії, артисти, 
священики, профспілкові 
активісти.

Незважаючи на міліта
ристську пропаганду, що 
атакує англійців з допо
могою кіно й телебачен
ня, зі стооінок газет та 
журналів; незважаючи на 
погрози на адресу тих, 
хто бере участь у демон
страціях, руху проти ядер
них ракет і ядерної полі
тики урядові не зупинити.

Рух охоплює все ширші 
кола нашого суспільства. 
На липневій конференції 
лейбористської партії бу-

лад, дефіцит К'аиаЛи 
рамках склав понад 
мільярди доларів.

Мало хорошого обіцяє 
майбутнє і канадським ри
балкам. Тут висловлюються 
побоювання що найшвидшо 
буде торпедована досягнута 
з такими труднощамп угода 
з рибальства в Атлантиці. А 
це дозволить могутньому

Перемога республіканців 
на президентських виборах 
у США була зустрінута в 
Оттаві без ентузіазму. Обі 
у.япка новообраного презіь 
депта «відпрвитп колишні 
розміри Сполучених Шта
тів», діяти у міжнародних 
справах за принципом «Аме
рика над усе» розцінюється 
у політичних та журналіст-
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Не забудьте 
привітати

вн Е ТАНЕ воно й старе, це 
наше свлто. Новорічній 

ялинці у ніч на 1 січня ми
нуло «всього» 283 рони. Ді
дові Морозу, хоч у нього й 
сама сивина в бороді, — що 
менше. А наймолодша, ви 
гадаєте, Снугуроньна? Зов
сім ні. З усіх живих і не
живих дійових осіб Новоріч
ного свята наймолодша за 
всіх — поздоровна листівна. 
>й немас й ста років.

Утому, що листівка й 
справді дуже важлива, 

ніхто, напевне, не сумніва
ється. В низці передново- 
річних турбот розшукати її, 
найкрасивішу, найсвяткові- 
шу, вчасно відправити, та 
не забути в метушні приві
тати когось із родичів, дру
зів, знайомих — турбота 
далеко не остання.

День народження листів
ки — 1 жовтня 1869 року, 
коли в Австрії було випу
щено перші «картонки для 
кореспонденцій». У Росії 
вони називались «Відкритий 
лист» і свою історію почи
нають з 1 січня 1872 року. 
Вони ще не були ілюстрова
ними і не мали навіть мар
ки, та минав час, листівки 
завойовували дедалі більшу 
популярність, дедалі часті
ше прикрашались оригі
нальними малюнками, фо
тографіями, репродукціями 
картин відомих художників. 
Розквіт ілюстрованої ху
дожньої листівки в нашій 
країні починається в 90-і 
роки минулого століття. До 
цього часу й належать пер
ші поштові листівки, на 
яких поруч малюнка — на
пис: «З Новим роком!»

Модно одягнені дами з 
бокалами шампанського, 
різноманітні феї і не менш 
різноманітні «добре вихо
вані хлопчики і дівчатка», 

солодкуваті «ялинкові» сю- 
жеіи — ось основний зміст 
малюнків новорічних від
критих листів пошти століт
ньої давності.

А що ж сучасні? За остан
ні ЗО років (у цей період їх 
випускалося особливо ба
гато) можна було б скласти 
величезну колекцію одних 
тільки новорічних листівок. 
Щоразу дивуєшся неви
черпній фантазії художни
ків. Адже тема у них зада
на: і без ялинки не обій
тись, і без Діда Мороза, і 
без годинника на Спаській 
цежі Кремля. І все-таки 
заєжди по-різному.

Як тільки не п.’дорожус, 
наприклад, Дід Мороз! І 
на оленях, і на трійці, а де
далі більше на машині, на 
літаку, на ракеті, навіть на 
ескалаторі метро. Рідко 
коли пішки. Час такий. Час 
наш знаходить відбиття на
віть у казкових сюжетах. 
Мільйонними тиражами 
друкуються новорічні пош
тові листівки. А с ще й ме
нонітові. Ви, напевно, звер
нули увагу, що на багатьох 
написано: «Пересилці у від
критому вигляді не підля
гає».. Так що добра полови
на листівок, зберігши цю 
назву, фактично перестала 
бути відкритими листами. 
Але хіба е цьому річ? Го
ловне, що всі еони вико
нують сеоє завдання — 
створюють святковий наст
рій... І трошки повертають 
нас у дитинство.

Загляньте у свій пошто
вий ящик. Щось там є...

С. МУТСВК1Н. 
|ТАРС|.

„Молодий ксялуял-р“

Кіноекран
січня

На знімках: 
кадри з кінострі
чок «Я — актри
са», «Рання іржа», 
«Таємне гслссу- 
ВоННЯ».

Е? КРАН ЦЬОГО МІСЯЦЯ 
*•* дасть можливість ша
нувальникам кіно зустрі
тися з героями нсеих стрі
чок, більшість із яких, бе
зумовно, приверне увагу 
глядачів. А деякі фільми, 
напевно, залишаться • в 
пам’яті надовго.

Яким повинен бути сьо
годнішній керівник кол
госпу? Які риси характеру 
еін повинен мати? На ці 
запитання прагнуть дати 
еідповідь автори ленфіль- 
мівської стрічки «Таємне 
голосування» — режисер 
Валерій Гур’янов і сцена
рист Анатолій Стрєляний.

До обговорення цієї 
проблеми еони запрошу
ють і глядачів. У фільмі 
беруть участь такі відомі 
актори, як народний ар
тист, лауреат Державних 
премій ЛАихайло Кузнецов, 
Валерій Золотухін, Сергій 
Плотников. Наталя Наза- 
рова, Любов Соколова.

«Рання іржа» — так на
зивається новий фільм 
Ризької кіностудії, пос
тавлений за однойменним 
романом відомої латись
кої письменниці Еліни За
діте. «Основна думка оо- 
/лсну, — каже Гунар Ци-

пінський, режисер і вико
навець однієї з головних 
ролей картини, — актуаль
на й для сьогоднішнього 
дня, для молодих: не 
можна йти проти власної 
ссвісті, розмінювати її на 
спокуси. Рано чи пізно за 
це доведеться розплачу
ватись, і розплата буде 
жорстокою... Ми перенес
ли «Ранню іржу» на екран 

З єі^кяї 1961 раку

тому, що в наш складний і 
раціональний вік потреба 
в такій «гімнастиці почут
тів», за висловом Олега 
Іабакова, «ні у кого ке 
викликає сумнівів».

На енрани виходить іще 
одна стрічка виробництва 
кіностудії «Ленфільм» — 
«Я — актриса». Вже з са
мої назви видно, що 
фільм розповідає про не-

легку долю артистки. зо 
успіхам завжди передує 
щоденна важка праця. 
Ось що розказує Наталя | 
Сайко, виконавиця голов- І 
мої ролі: «Мені хотілося 
донести до глядача внут- 
рішній світ Віри Комісар- 
жєеської з її радощами і І 
успіхами, труднощами і 
неєдачами.

Про трагічну долю ви
датного російського шв- І 
хіста Олександра Альохі- 
на розповідає новий ху
дожній фільм «Білий сніг 
Росії». Протягом шести 
років дивував Альохін сеіт 
своїми фейсричними ре
кордами, сеансами.

Поставив картину на ні- 
ностудії «Мосфільми ре
жисер Юрій ВиШИНСЬКИЙ. І 
В основу сценарію помпа- І 
депо роман відомого ра
дянського шахіста Олек
сандра Котова «Білі і чор
ні». В ролі Альохіна — 
актор Московського дра
матичного 
Єрмолової 
Михайлов.

театру імені
Олександр

С. ІЛЛЯШЕНМО, 
редактор управління 
кінофікації облвикон
кому.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
ДИСК-ЖОКЕЯ

ВИПУСК 9.
і БЕСТСЕЛЛЕР (від англій

ського «бест» — кращий і 
і «селл» — продаватися) — 
і ходовий товар, пластинка, 
і яка має найбільший попит 

у покупців. Наприклад.
• диск Д. Тухманова «По хвилі 

І моєї пам’яті», А. Пугачової
і «Дзеркало душі», О. Рибчн- 
1 нова «Зірка і смерть Хоакі- 

на Мур’сти».
БІС-БІТ («великий удар»)

— термін, яким прийнято 
: позначати одну з течій у
• молодіжній музиці, що ви. 
і никла наприкінці 50-х років. 
1 Термін виразно передає

зовнішній бік молодіжної 
; музики (динамізм). Іноді, 
і називаючи цей феномен, 
; музична критика вдається 
І до англійського слова «рон». 
і Цей термін відштовхується 
; еід стильових ознак музи

ки. В«н останнім часом на
бирає дедалі більшого по
ширення. В нашій нраїні, з 
появою молодіжних гітар
них груп, утвердилась на 
практиці назва — еонально- 

I інструментальні ансамблі. З 
і розвитком цього напряму 
І молодіжної музики, розши-

■ ренням її виражальних за- 
I собів термінологія уенладни- 
I лгея. роздрібнилася, стала 
! гнучнішою.
І ЛІТ.: І. Куликова. Музич- 
| на молодіжна естрада США 
І і країн Заходу. «Знання». 
І 1978 р. «^Поп-музика». «Пог-
■ лгди І думки». «Советский
Е композитор». 1977 р О. Феа- 
г факов. «Тигр у гітарі». 
« «Детская литература»,

бунту». 
«Рон- 

І сьогодні.

творчос:і 
Фольклор

1968 р. «Музина 
«Дет. лит». 1975 р. 
музика вчора 
«Дет. лит.». 1978 р.

ЕИЧЕВСЬКА ЖАННА — 
радянська співачка, вико
навиця і збирачка російсь
ких народних пісень. Му
зичну шнолу Бичевсьна за
кінчила по класу шести, 
струнної гітари. 1976 року 
гона вступила до Державно
го естрадно-циркового учи
лища. Продовжуючи займа
тися гітарою, Бичевсьна по
чинає вчитися вокалу у зна
менитої російської співачки, 
знавця народної 
і. П. Яунзем. 
стає основою репертуару 
молодої співачки. 1969 року 
лона успішно поєднує ро
сійські пісні з анемпанемєн- 
том шестиструнно!’ гітари, 
використовуючи елементи 
стилю «кантрі». Через рік 
дебютує в передачах радіо
станції «Юность». 1973 вону 
Бичевсьна стає лауреатом 
П'ятого Всеросійського кон
курсу артистіс естради. Во
на часто їздить у фольклоо- 
ні енследиції. шукає малозі- 
дсмих народних пісень.

ЛІТ.: А. Петров. «Співас 
Жанна Бичевсьна». «Клуб 
и художественная самоде- 
ятоіьиоеть» № 16. 1975 р. 
С Фатехова «У ножній пісні 
— частинна серця...» «Му
зыкальная жизнь» № 6.
1978 р В. Абрамов. «Жанга 
Бичевсьна». «Студенческий 
меридиан» № 6. 1980 р.
А. Євгеньсв. «Співає Жанна 
Бичевсьна» «Мелодія» № 4, 
1980 р.

А. КРУПСЬКИЙ.

І
-

ЧЕРЕЗ
УСЮ КРАЇНУ...
НА МОТОЦИКЛАХ

Маршрутка табличка 
з нависом «Львів— Вла
дивосток» здивує навіть 
бувалого шофера. Тим 
більше, якщо вона вста
новлена на передньому 
крилі... мотоцикла «ІЖ- 
Планета-3». Саме цей 
вид транспорту обрали 
для наддалекого мара
фону Три ЛЬВІВСЬКИХ Ц8- 
юлюбителів - слюсарі
A. Мацевко, В. Габале- 
ви*1 і радіомехаиік
B. Косткж.

Ентузіасти побували 
на трасі споруджувано
го нафтопроводу Красно
ярськ— Іркутськ і сибір
ських лісорозробка:-* 
гостювали у мостобудів- 
ників БАМу і моряків. 
За три місяці спідометри 
їх мотоциклів «намета
ли» більш як чотирнад
цять тисяч кілометрів,

Кор. РДТАУ-
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