
Робітникам, інженерно-технічним працівникам і службовцям 
Харківського тракторного заводу ім. С. Орджонікідзе

Дорогі товариші!
Центральний Комітет Комуністичної партії Радян

ського Союзу і Рада Міністрів СРСР палко поздоров
ляють вас з великою трудовою перемогою — випуском 
мільйонного трактора для народного господарства 
країни.

Славний колектив вашого заводу, виконуючи заповіти 
Володимира Ілліча Леніна, одним з перших почав ма
совий випуск тракторів і за минулі 35 років вніс гідний 
вклад у технічне переозброєння сільського господарства 
нашої Батьківщини.

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР 
висловлюють тверду впевненість в тому, що харківські 
тракторобудівники успішно справляться з виконанням 
завдань партії і уряду по збільшенню виробництва трак
торів і оснащенню сільського господарства високопро
дуктивною і економічною технікою.

Бажаємо вам, дорогі товариші, дальших успіхів у ва
шій благородній праці по створенню матеріально-техніч
ної бази комунізму.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАДА МІНІСТРІВ
КОМІТЕТ КПРС СРСР

Робітникам, інженерно-технічним працівникам та службовцям 
Харківського тракторного заводу ім. С. Орджонікідзе

Центральний Комітет КП України і Рада Міністрів 
УРСР сердечно поздоровляють славний колектив робіт
ників, інженерно-технічних працівників і службовців 
Харківського тракторного заводу ім. С. Орджонікідзе 
з нагоди випуску мільйонного трактора.

Ваш завод, побудований у першій п’ятирічці, відіграв 
видатну роль у створенні індустріальної основи колгосп
ного ладу в нашій країні. Колектив харківських трак
торобудівників вніс великий вклад у здійснення ленін
ської мрії про оснащення соціалістичного сільського 
господарства тракторами. Харківські трактори в знач- 

мфі допомогли поставити село на індустріальні рей
ки, перетворити його у високомеханізовану галузь на
родного господарства. Від колісних тракторів з гасовим 
двигуном до швидкісних дизельних гусеничних машин —< 
такий шлях колективу заводу.

За 35 років існування тракторного заводу на підпри
ємстві виросли висококваліфіковані робітники, інженер
но-технічні працівники, хороші організатори і коман-

дири виробництва, що користуються заслуженою • по
вагою. їх благородний труд втілено в створення та роз
виток вітчизняного тракторобудування.

Мільйонний трактор зійшов з конвейєра в знаменний 
для нашої країни рік, коли відзначається 50-річчя Ве
ликої Жовтневої соціалістичної революції. Це гідний 
подарунок колективу славному ювілею.

Центральний Комітет КП України і Рада Міністрів 
УРСР висловлюють впевненість у тому, що робітники, 
інженери, новатори — увесь працьовитий колектив трак
торобудівників і надалі самовіддано трудитиметься в 
ім’я побудови комуністичного суспільства в вашій 
країні.

Слава робітникам, інженерам, техвікам і службовцям 
двічі орденоносного Харківського тракторного заводу!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАДА МІНІСТРІВ
КОМІТЕТ КП УКРАЇНИ УРСР
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МЕРИДІАН
Вона тендітна І невисока, схожа на восьмикласник 

цю, ця Зіна Кошлак. у теплій шубці, капелюшку та 
рукавичках. «Ну зовсім тобі водмежатко», — думаю 
я. «Ведмежатко» порипує молодим сніжком, роз
махує «Комсомолкою» І говорить про все: про нову 
школу, яку щойно спорудили о селищі, про СВІЖИЙ 
випуск «Комсомольського прожектора», про школя
рів, що іскрометно видзвонюють ковзанами на катку.

А коли наближаємося до Палацу куль« 
тури, що, мов срібний зліпок, застиг у мо« 
лодом.у парку, Зіна темними віями гасить 
сором'язливість: серед великих портретів 
кращих трудівників селища молодо диви
ться па світ і її обличчя — робітниці жит
лово-комунального відділу.

Потім вона зупиняється напроти Палацу і 
по-змовницькому' каже:

— Чуєте, як він дзврнигь?
— Хто? — не розумію я.
— Наш меридіан Меридіан романтики,—« 

каже Зіна. — Він пролягає від графітного 
комбінату через наш Палац

ЗАСПІВ ПРО «ВОГНИК»

Комітет збирається кожного четверга. 
Тут, на Другому поверсі Палацу, в малень
кій кімнатці. Приходить секретар комітету 
Володя Стрижаков, Люба Кривчун, Віта
лій Клеменчук, Люда Буряк і просто вільні 
від роботи графітникн. Радяться, сперечаю
ться. Так сталося і того разу, коли на по
рядку денному стояло одне питання: мо
лодь і 48 годин. Про це було варто погово« 
рити, адже комбінат перейшов на п’ятиден
ний робочий тиждень з двома вихідними.

— Невже й тепер будемо по суботах дивнтиси 
фільми, танцювати, а в неділю спати І з нудними 
обличчями бродити по селищу! — запитала Зіна.

— А що ж іще! — кинув хтось Із песимістів. -в 
Ми ж не Жюль Верни, щоб вигадувати!

— Організуємо клуб «Вогник», — якось 
несподівано запропонувала Зіна, — Такий, 
як показують на голубому екрані. Щоб і 
столики з скатерками, і кава у чашечках, і 
цікаві люди, і пісня, і квіти... Щоб не тіль
ки відпочити та поспівати, а й навчитись 
чемно поводитися за столом у цікавому то
варистві.

Детально розробили план, довго ради
лись. І ось в один з суботніх днів кольоро
ва реклама вперше покликала на засідання 
клубу.

Боязко переступали поріг слюсарі та скс« 
каваторникн в чорних, дбайливо випрасува
них костюмах. Ои за столиком уже «освоїв* 
ся» гірничий цех, а там, в кутку, пробув 
каву ремгрупа. Зіна переходить від столи» 
ка до столика. Вона ведуча. Легко і неви
мушено зав’язується розмова. Про Кобзо
на і Шостаковича, Лемешева і Остапа 
Вишню.

(Закінчення на 3-й стор.)

В ОБКОМІ ЯКОМУ

г Про серйозні недоліки в проведенні 
обміну комсомольських документів 

у міськкомах і райкомах 
ЛКСМУ області

документи виписуються 
без присутності членів

В області проведена 
значна організаторська 
робота по підготовці до 
проведення обміну ком- 

• сомольських документів. 
В ряді міськкомів і рай
комів комсомолу, зокре
ма в Бобринецькому, 
Кремгесівському, Ново- 
миргородському, Ново- 
українському, Гайворон- 
ському при врученні ком
сомольських квитків про- 

•і водяться бесіди, в яких 
беруть участь старі ко
муністи, герої праці.

Однак, як відзначає
ться в постанові обкому 
ЛКСМУ, первинні орга
нізації Олександрівсько- 
го, Олександрійського, 
Новоархангель с ь к о г о, 
Маловисківського, До- 
бровеличківського райо
нів та м. Знам’янки не
своєчасно подали списки 
членів ВЛКСМ. У них 
не внесені члени ВЛКСМ, 
які не стоять на обліку 
або вибули з організацій.

В Олександрійському, 
Долинському райкомах 
недбало поставились до 
підбору та підготовки ак
тивістів, зайнятих на ви
писці комсомольських 
документів. Записи в но
вих комсомольських до
кументах не звіряються 
з списками комсомоль
ців. В Новоархангель- 
ському і Олександрів- 
ському райкомах ЛКСМУ 
мають місце окремі фак
ти, коли комсомольські

ВЛКСМ.
Ряд первинних комсо

мольських організацій 
Маловисківського, Ново- 
архангельського, Новго- 
родківського районів до
пустили серйозні недолі
ки в обліку членів 
ВЛКСМ.

Обком ЛКСМУ засу
див порочну практику 
огульного виключення з 
рядів ВЛКСМ комсо
мольців, що мало місце 
в Новоархангельському, 
Добровеличківсь кому, 
Маловисківському рай
комах та Кремгесівсько
му міськкомі ЛКСМУ. За 
грубі порушення інструк
ції ЦК ВЛКСМ «Про по
рядок проведення обмі
ну комсомольських квит
ків» накладено суворі 
комсомольські стягнен
ня.

Обком ЛКСМУ зобо
в’язав комітети комсо
молу забезпечити вико
нання головного завдан
ня під час обміну ком
сомольських докумен
тів — організаційно-по
літичного зміцнення ком
сомольських організацій, 
підвищення громадської 
активності членів ВЛКСМ, 
мобілізації всіх юнаків і 
дівчат на виконання рі
шень партійних з'їздів, 
на боротьбу за гідну зу
стріч 50-річного ювілею 
Радянської влади.

РОЗЦВІЛИ 
МАКИ
До відділу грампластинок не 

пройти. Тільки чути: «Мені «КІп- 
коп», будь ласка», а мені «Голу
бу тайгу». А потім голос продав
ця Лідії Тридубської: «Гроші в 
касу, півтора карбованця... Будь 
паска, ось ваші пластинки».

Світлоока Тая Лещенко жваво 
веде торгівлю канцелярським при
ладдям, а Надя Письменюк — 
дитячими іграшками.

Черга І біля каси. Валя Сотник 
ледь встигає вибивати чеки. Та 
вона задоволена, як І її подруги, 
І обдаровує покупців посмішкою, 
теплим «будь ласка».

Це про магазин «Культтовари», 
що на розі вулиць Імені Шевчен
ка та Імені Карла Маркса. Він 
повністю обновився. Замість не
оковирних прилавків зараз раду
ють зір легкі столики, сучасна 
орнаментація. Святковий вигляд 
має тепер магазин. Святковий на
стрій І у дівчат. Всі, як одна, — 
у червоних кофтинах.

— Це форма! — запитую.
— Просто домовилися між со

бою, щоб обрання було кольору 
маків.

Оглядаюсь ще раз навколо. 
Дійсно, маками розцвів магазин. 
Тепер уже не назвеш його просто 
«торговою точкою». Цс — таки 
«точка радості».

В. ЦВЯХ.
На фото: внизу — продав

ці магазину Валя СОТНИК, Люда 
НЕВДАХА, Надя ПИСЬМЕНЮК, 
Таїся ЛЕЩЕНКО, ЛІда ТРИДУБ- 
СЬКА, Юля ТКАЧЕНКО, Люба 
УЛЬЯНОВА І Люда ТКАЧЕНКО, 
справа — Інтер’єр магазину, злі
ва — малят зацікавили іграшки.

Фото В. КОВПАКА.
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тому скверику. Про славу шумлять 
ясени. А молоді здається, що ось

пер-

Про-

куль

Л. ЛИПА.

Навіть фашисти не змогли 
чобітьми.

Багатолюдно навесні та

тут, під ясенами, стоїть
обеліск першому комсомольцеві

гранітний
------- { 

комуністу, а навколо прапорами па
лають квіти... Хочеться вірити, що так 
воно й буде.

ЕЕ

Механізатор—і дівчат професія

ТЇЇРОКОПА Бур'януватого бачили 
всюди: то він появлявся на рин

ку, де жінки торгували яблуками, і 
переконливо розказував про перева
ги Радянської влади, то гомонів з чо
ловіками, збираючи загін для бо
ротьби з петлюрівцями, А ввечері 
йшов на засідання ревкому. Боно 
було бурхливим. Треба було орга
нізовувати населення для виступу 
проти спільного ворога.

Вдома дорікав батько: «Проти се
бе ж ідеш, синку! У нас же млин, 
земелька... А ти з гольтіпаками во
дишся!» «Хто ж Ті обробляє ту нашу 
землю, батьку? На чиїх мозолях збу
довано млин?» — запитував перший

ЧИТАЧІ
ОБГОВОРЮЮТЬ СТАТТЮ 
„ХТО КОГО ОСИРОТИВ?'1

КВАРТИРА І КРИМ- 
РОМАНТИКА?

ЗАЙШЛА до будинку механізато
рів. Привіталась. А потім тихо:

— От я й приїхала.
Соромливо окинула поглядом присут

ніх. Навстріч підвівся бригадир Василь 
/Ліщенко.

— Чекаємо тебе вже другий тиждень. 
Навіть тракторець приготували. Тільки 
не підібрали ще напарника тобі. Сама 
вибереш...

Того дня Олену було видно з досвід
ченими механізаторами Григорієм Ясін- 
ським, Михайлом Білоусом, Йосипом Каз- 
мірчуком. Оглядали Оленин трактор. 
По-батьківському радили:

— Він хоч і новенький, але може за
капризувати. То ти не того... Якщо десь 
Заїдатиме...

А восени про трактористку з колгос
пу імені Шевченка в усьому Ульяновсь-

„ТЕБЕ
В СПИСКАХ
МЕМА...“

яка

кому районі знали. Окрім того, що на 
площі, де вона працювала, дозрів сімде- 
сятицентнерний урожай кукурудзи, Оле
на .комсомольським активістом стала. 
Зустрічалася зі своїми ровесницями в 
інших селах району, кликала сісти за 
кермо трактора. Втішно було говорити, 
що в колгоспі для неї створено добрі 
умови для роботи, що відчуває повсяк
час дружнє плече старших, успішно нав
чається у вечірній школі. Сказала і про 
свою односельчанку Клаву Рудеьіко, 
теж була з успіхом...

ЛЕНА ЗАЙЧЕНКО вважає, що 
на працює в дружній хгОЛЕНА ЗАИЧЕНКО вважає, що во
на працює в дружній хлібо

робській сім'ї, де відчувається турбота 
про кожну людину. Проте є колгоспи в 
Ульяновському районі, де е молодих 
трактористок відбирають добрі надії, га
сять прекрасні поривання. Саме так ста
лось і в артілі імені Орджонікідзе. Галі 
ІКиДонко, наприклад, після училища ме
ханізації сільського господарства не до
ручили трактора. Дівчина якийсь час бу
ла без діла. Бідкалася. Прийшла в рай
ком комсомолу. Невдовзі голова артілі 
Володимир Пишнюк та його заступник 
Микола Галімон «змилувались» над Га
линою, і вона стала причіплювачем.

«А може, так і треба? — міркувала 
•дівчина. — Попрацюю, приглянусь до 
Старших, досвідченіших. Тоді й впевне-

комсомолець Бобринеччини. Супе
речки тривали до пізньої ночі.

Куркулі не дрімали. Організовували 
нові і нові виступи проти робітничо- 
селянської влади.

Ревкомівці дізналися: на горищі в 
одного з багатіїв засіли вороги. 
Бур’януватий разом з Савченком, 
Деморацьким та Мельниковим 
шими узірвалися в сіни,

— Там вони! — прошепотів 
кіп і кинувся на горище.

Пролунали залпи. Двадцять 
впилося в молоде тіло.

...Десятки вінків та море людей на 
вулицях міста. І у скверику між де-

ревами виросла невисока могила...
...Пройшло чимало літ. Про те міс

це, де поховано сміливого комсо
мольця, нагадує кут квітучої зірки. 
Ще тоді молодь обсадила її ліліями. 

Аяпімети не змогли погасити

ДВАДЦЯТЬ 
КУЛЬ 
для одного 
СЕРЦЯ

ніша сама сидітиму за кермом тракто
ра....»

Йшли механізатори в артільну конто
ру отримувати заробітну плату. Й Гали
ну покликали. Сподівалась, що отримає 
на 20 процентів менше від тракториста, 
як щойно їй сказали друзі-механізатори. 
Стояла перед касиром. І вже уявляла, 
як вручить матері свій перший заробі
ток. А касир пробурмотів байдуже:

— Тебе в списках нема. Мабуть, ще 
думають, як нарахувати гроші...

День, тиждень, місяць промайнули. А 
Галині Жиленко так і не видали належ
ного. Дівчина ходила зневірена. Колись 
запрошувала своїх подруг теж піти на 
курси трактористок. Тепер окремі з них 
ще й глузують:

— Довчилася... Чотири сотні гектарів 
землі доглянула. А тобі й доброго сло
ва не сказали. Ми вже хотіли піти за 
тобою. Але як так буде й з нами, то кра
ще на руки надіятися...

Отак байдужі керівники відібрали у 
дівчат світлі мрії.

Друзі Галини, райком комсомолу, 
звісно, не залишились осторонь. Правда 
перемогла кривду. Галина одержала за
роблені гроші. Але теплінь серця і люд
ську щедрість не відчула вона від ке
рівників колгоспу. І досі ходить ображе
на, часом засмучена.

ПОДІБНЕ трапилось і в колгоспі 
■ * «Росія». Посвідчення механіза

торів широкого профілю мають тут Та
мара Сердюченко, Галя Коцан, Неля 
Білоконь, Рая Лісова. Але на тракторі 
працює лише Галина. Інші стали дояр
ками. Бо за ними не закріпили механіз
мів.

— Нема тепер в колгоспі тракторів.— 
сказав дівчатам голова артілі Олег За- 
інчковський. — Ось отримаємо нові, то
ді подивимося, що з вами робити.

В Йосипівці бригада механізаторів — 
одна з найбільших в районі. Але не 
завжди ще тут машини працюють на 
повну потужність. Бо один механізатор, 
хоч як би він не старався, в довгий літ- 
н'й день стомиться. Якби ж повсякчас 
була налагоджена двозмінна робота, то 
й дівчата-трактористки мали б діло біля 
агрегатів.

Олег Павлович нарешті згоджується з 
цим. Але свого рішення не змінює.

— Що з них, оцих тендітних вчорашніх 
школярок, візьмеш? — кидає він. — До 
трактора потрібні м’язисті хлопці...

Секретар райкому комсомолу Віктор 
Вовченко перегортає папери, рахує, 
скільки дівчат, здобувши спеціальність, 
не працюють за фахом.

— Приїжджаю в село і одразу цікав
люсь, як їх влаштували, — розповідає 
схвильовано. — 3 байдужими керівни
ками доводиться сперечатись. А вони: 
«Ви їх посилали вчитись, ви їх агітували, 
то й самі роботу давайте...»

Звісно, таких одиниці. Але їм хочеться 
сказати:

— Не відбирайте в дівчат світлої мрії!

М. ШЕВЧУК, 
•д. Спецкор «Молодого комунара». 

нвитни 
ВРУЧАЄ 
ГЕРОЙ

аСпасибІ за найдорожче». ЦІ 
слова несли у своему серці учні 
КарбІвськоІ восьмирічно? школи 
Добровеличківського району, йду
чи одержувати нові комсомоль
ські квитки.

І вони сказали із тим, хто ви
боров Тм щасливу юність — лан
ковій колгоспу Імені XXII з'їзду 
КПРС О. В. Римській, груди якої 
прикрашав зірка Героя Праці, 
партії, народу.

Фото О. ГОНЧАРЕНКА.

Прочитала статтю «Хто 
кого осиротив?», яка 
схвилювала мене. До ре
дакції пишу вперше, хо
чу, щоб Людмила Квіт
ка знала мою думку. Та
ких. як вона, у нашому 
суспільстві залишилось 
дуже мало. Не кожного 
вабить легке щастя: зо
лотаве море, квітучий 
Крим і двокімнатна 
квартира... Всюди є га
рячі серця, які щомиті 
гоїові відгукнутись на 
поклик романтики, зали
шити влаштоване і 
затишне Життя. І де б 
не жили закохані в ро
мантику люди, вони зав
жди носять у серці СІЛЬ
СЬКИЙ! вигін, зарослий 
лопухами і кропивою, де 
пройшло їхнє веснянку
вате дитинство. Пам’я
тають, Людмило, на
віть. калюжі на околи
цях села, але в їхній уя
ві вони завжди пов’язані 
з першою грозою і сон-

Запропоновано ЦК ЛКСМ союзних республік, 
крайкомам, обкомам,, міськкомам І райкомам 
комсомолу, а також первинним комсомольським 
організаціям разом з фізкультурними організа
ціями, комітетами ДТСААФ, військовими коміса
ріатами забезпечити підготовку І проведення 
змагань серед комсомольців і молоді на під- 
присметвах, □ установах, учбових закладах, за
гально-освітніх школах, .колгоспах та радгоспах, 
добитися їх масовості.

ДО ПОДВИГУ
БУТИ ГОТОВИМ

Там ви завжди знайдете ЦІ 
чародійниць Люди Нестеренко 

Фото А. Будупатьсвв.

Неозора наша країна. Від Карпат до 
Курильських островів, від Північного 
Льодовитого океану і до Паміру розки
нулись її священні кордони, які вдень і 
вночі зірко охороняють радянські воїни.

А чи готовий ти, юний друже, зі 
зброєю в руках захищати рідну землю 
від посягань будь-якого ворога? Чи є в 
тебе вміння володіти сучасною зброєю?

З метою дальшого розвитку оборон
но-масової роботи серед молоді, широ
кого охоплення юнаків допризовного 
віку військово-технічними видами спор
ту ЦК ВЛКСМ вирішив провести з 1 січ
ня по 1 жовтня 1967 року всесоюзне 
змагання молоді за нормативами комп
лексу «Готовий до захисту Батьківщи
ни» на приз журналу ЦК ВЛКСМ «Моло
дой коммунист» — «Червона гвоздика».

ви любите попасувати рум’яним пирожним чи смачним 1 красивим тортом заві
тайте до кафе аЯтрань» селища Новоархангельська. -- - - '
привабливі речі, виготовлені турботливими руками молодих 
І Клазм Чумаченко.

У нашому селі, Людо, 
теж старенький клуб, 
немає гармоніста. Але 
в мріях я вже бачу дво
поверховий будинок 
культури, нову лазню і 
фундамент нової їдаль
ні. І гармоніст прихо
дить на наші запрошен
ня за п’ять кілометрів. 
Мені здається, що я і 
моГ товариші ніколи не 
змогли б розлучитися з 
порослого старезними 
вербами вулицею, голу
бим степом, красою гаїв 
і щедрого душею наших 
гостинних людей...

Просто ти, Людмило, 
не зуміла побачити в 
буденному прекрасне, 
не відчула благородного 
порізу сільської моло
ді. творити, дарувати 
людям радість.

Галина ОЧЕР.
с. Христофорівка, 
Знам’янського району.

Л

Для переможців всесоюзного змаган
ня серед обласних, крайових, республі
канських комсомольських організацій 
встановлюються три призи. Організації, 
які займуть призові місця, нагороджую
ться:

ЗА ПЕРШЕ МІСЦЕ: перехідним призом «Черво
на гвоздика» І обладнанням дпя палаткового та
бору на 40 чоловік (палатки, рюкзаки);

ЗА ДРУГЕ МІСЦЕ: перехідним малим призом 
аЧервона гвоздика» І обладнанням для палатко
вого табору на 40 чоловік;

ЗА ТРЕТЄ МІСЦЕ: перехідним малим призом 
«Червона гвоздика».

Крім того, малими призами «Червона гвозди
ка» нагороджуються: три призовники, які пока
жуть найвищі результати у виконанні нормативів 
комплексу «Готовий до захисту Батьківщини», а 
також три літні військово-спортивних табори, де 
найкраще готують значкістів цього комплексу.

Сто переможців особистих змагань (за сумою 
очок] будуть премійовані безкоштовною річною 
передплатою на журнал аМолодой коммунист».



ЗАВАЛЛШСЫШП
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.) 
Схвильовано прозвучав виступ 

старого робітника П. Д. Романо
ва. Його ровесники рідко збира
лися у світлих залах. Його ровес
ники накидали шинелі на колючий 
дріт Перекопу, мерзли в крижа
ній воді, добиваючи Врангеля. 
Потім збиралися на засідання 
Комнезаму і поверталися додому 
Озброєні: на них чатувала кур- 
Кульня...

Було багато музики І пісень . Пісень 
на замовлення кожного Цежу, бригади, 
групи. їх аиконуааян хор та естрадний 
оркестр. Танцювали між столиками.

1 коли ЗІна оголосила, що на цьому 
засідання клубу закривається, но хотіло
ся молоді вставати з-за столиків. «Вог
ник» спалахнув у серцях!

ЗАСПІВ ПРО МОРЕ 1 ГРАЦІЮ

Про море їм часто нагадувала 
голуба хвиля Бугу. Тоді Володі 
Шпильовому здавалося, ніби він 
проходив картинними галереями 
Одеси, і хлопець брав у руки 
мольберт. А Льоні Гулоному вчу
валася увертюра з опери, викона
на в Одеському оперному театрі, 
і він поспішав на заняття естрад
ного оркестру. А всі інші з елект
ромеханічного просто ходили по 
набережній, спускалися Потьом- 
кінськнми сходами і купалися.

Крім того, всі мали по 48 дов
гих годин. Але поїздка була при
пнута до «мертвої точки». Тї треба 
було зрушити. Довго обходили 
інстанції, клопотались у місцевко
мі та парткомі, поки одного ранку 
дві автомашини не взяли курс до 
моря.

Над кузовом напинала паруси 
«Бригантина», допомагаючи дола
ти кілометри. Комсомольці де
тально вивчали план, сперечались, 
поки, врешті-решт, поділились на 
кілька груп. Так можна швидше 
побувати в цікавих місцях.

...Довго потім вони розповідали 
про свої враження, і в очах сві
тився зеленкуватий блиск моря.

...Зала закипала від музики й 
молоді, а Зіна збиралась додому.

— Куди ж це 11 — зупиняв П Володя 
Стрижаков. — Ти ж наш культсектор! Чи, 
може, каблучок відломився!

— Який там каблук! — сказала з сер
цем. — Просто не можу дивитись, як 
дехто виламується. Терпіти не можу ви- 
хияясіві

— Стій! — сказав Володя. — А що ти 
зробила для того, щоб цього не було! 
Ото ж то... Твої школярі танцюють кра
сиво, бо ти їх навчаєш. А нас хто учить!

З”того часу. мрія про гурток» 
який би не тільки виступав ііа 
сцені,_ а й був пропагандистом 
грації не залишала дівчину.

Нарешті, знайшовся хороший 
керівник — Іван Григорович Шев
ченко. Можна було і починати. В 
залі знову лунала музика. Знову 
зібралось багато молоді. «Запро
шуємо на бальний танець!» — 
оголосив диктор. Хлопці переми
налися з ноги на ногу. Диви
лись, як вальсує вчитель. Ніяко
віли. Але краса взяла своє. Тепер 
Валерій Поліщук, Петро Уманець, 
Олександр Третяк і багато інших 
робітників самі стали, вчителями.

ЗАСПІВ ПРО ВЕЧІРНЄ 
СЕЛИЩЕ

Вона тендітна і невисока, схожа 
на восьмикласницю, ця Зіна Кош- 
лак. У теплій шубці, капелюшку 
та рукавичках.

Тільки тепер уже но здасться мені 
ведмежам. Здається чимось прозорим І 
швидким, як промінь. Ми йдемо вечір
ньою вулицею. До нас приєднуються юна
ки та дівчата. З підручниками І товстими 
зшитками. Це авечірчиии» чи студенти- 
заочники, яких тут, у ЗаваллІ, дуже бага
то. Вони йдуть морозною сулицею у 
світлі- І чисті класи, щоб здобути нові 
знання. До цього їх кличе меридіан, ці
кавий І життєрадісний, якого но обми
нути.

До відходу автобуса ще є час., 
Я беру олівець, серцевина якого 
нагадує про труд дерзновенної мо
лоді графітного комбінату, і пишу:

Розкинуло руки, 
Неначе дитя, 
Завалля моє 
У білій колисці. 
По вулицях йде 
Гомінке майбуття, 
І зорі вечірні 
В зіницях блискають! 
Мов ковдри, прослались 
Поля роздольні.

/Говорять дівчата про. вуз,
Про контрольні.
А ніч звабливо 
Заглядає в очі.
Встає понад Бугом 
Сизий туман...
Проклав дорогу 
В серця дівочі 
Романтики 
Живий 
Меридіан.

М. СОЛОДЧЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Гайворонський район.
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ПЕРШИЙ РУКОПИСНИЙ
Вчитель літератури Гайворонської середньої школи 

№ 5 Іван Гулеватий — любитель поезії. Навколо нього 
почала згуртовуватися творча молодь. Спочатку збира
лися в школі. Та потім стало тісно там. І завідуюча чи
тальним залом О. Вовк запропонувала гуртківцям про
водити вечори в бібліотеці. Так і зробили. І гурток роз
рісся до клубу. Нарекли його «Червоними вітрилами».

Зараз клубівці готують перший номер рукописного 
альманаху.

Б. МИКОЛАЄНКО,«ТАКИЙ ВЕЛИКИЙ ХЛОПЧИК»
ПРО ТЯЖКЕ І ТРИВОЖНЕ дитинство, яке випало на 

долю тих, кому зараз тридцять чи трохи більше, роз
повідає нова картина Центральної студії дитячих і 
юнацьких фільмів імені М. Горького «Такий великий 
хлопчик». Зйомки її щойно завершила режисер Марія 
Федорова за сценарієм, написаним поетом Борисом Рах- 
маніним.

Режисер Марія Федорова з успіхом працює в кіно над 
дитячою темою. Нею поставлені такі стрічки як «Покли
кання», «Стукай в будь-які двері», «Великі і маленькі». 
Нещодавно пройшов по екранах її фільм «Далекі краї
ни» — екранізація відомої повісті Аркадія Гайдара.

В ролі Колі Ніколаєва знявся московський школяр 
Льоиіа Жарков. Відома кіноактриса Зінаїда Кирієнко 
грав роль матері Колі. Вона малює образ жінки склад
ної і трагічної долі. Ця роль набагато відрізняється від 
тих, які були раніше зіграні актрисою. Ніколаєва 
батька Долі — грає артист Микола Озеров. Знімав фільм 
«Такий великий хлопчик» оператор Олексій 7 олканов.

Бійці від’їздять на фронт...
Кадр з фільму.

'-Шйі

НОВЕЛА

Сніг. Білі вулиці селища.
Рояться думки, як оті сиЬкинки, 

що безладно кружляють в повіт
рі. Легкі, невагомі. А думки гупа
ють в скроні. І ні втекти від них, 
ні сховатися.

Вулиці знову приводять на 
площу Побачень. Гак вони нази
вали її колись. Тут все, як і мину
лого року. В невеличкому сквері 
стовп з репродуктором, у тьмяно
му світлі ліхтаря літають пухнасті 
сніжинки. Як і тоді, коли вони про
щались. Наталка ловила їх в свої 
долоні. Сміялася, струшуючи на 
нього з дерев сніговицю.

А очі не сміялись.
— Павлику, коханий мій... — 

тільки й мовила. А потім він бли
зько-близько побачив перед себе 
П очі, довгі вії з блискітками сні
жинок. Наталчині губи були воло
гі і пахли зимою. Розкололось і 
впало тисячами зірчатих бризок 
світло ліхтаря.

— Я повернуся..«

Вона взяла його руки в свої. 
Доторкнулась до пальців, приди
вилась до них.

— Ти будеш розбуджувати ни
ми музику...

Піднесла його руки до розпаші
лих щік:

— А для мене зіграєш сьомий 
вальс Шопена. Ти ж вивчиш йо
го? — допитувались її губи.

...— Я привіз для тебе музи
ку! — ледве не скрикнув Павло у 
розпачі.

Шелестить сніг об віти дерев, 
запорошує сліди, що петляють 
навколо стовпа. На ньому вітер і 
час вже стерли позначки, які во
ни залишали після кожного поба
чення. Вже ніколи ніхто не виве
де на стовпі оту загадкову для 
інших, та зрозумілу для них лі
теру «л». Ніхто не буде чекати, 
доки погасне світло в її вікні.

Воно дивиться зараз на засніже
ну площу езоєю німою темрявою. 
За ним — своє життя, в якому

йому не відведено ні крихти міс
ця.

— Передаємо сьомий вальс Шо
пена.

Павло здригнувся. Чи то прима
рилося? Над білою тишею селища 
линула з репродуктора любима 
мелодія. Грайливо танцювали у 
світлі ліхтаря сніжинки.

Нараз напроти спалахнуло вік
но. На його тлі тріпотливо застиг
ла знайома дівоча постать. Пода
лась вперед, ніби хотіла злетіти 
назустріч музиці. В глибині кімна
ти виросла велика чоловіча тінь. 
Вона наблизилась до вікна, зату
лила собою дівочу. Було видно, 
як чоловік поклав руки дівчині на 
плечі.

Павло відкотив комір, увібрав 
голову, і, зіщулившись, пішов че
рез площу. На його гаряче лице 
падали і падали лоскотливі сні
жинки.

В. ГАНОЦЬКИИ.

уПЮБИТЕЛІВ пісні вста. 
* новилась добра традиція. 
Кожного року на адреси 
редакцій Центрального те
лебачення, радіомовлення, 
газет і журналів надходять 
потоки листів, в яких слуха
чі називають кращу пісню 
року.

Багато таких листів було 
І в минулому році. Найкра
щими в них названо приб
лизно 15—20 радянських 
творів. Серед улюблених— 
пісні про Батьківщину, про 
Москву, про людей різник 
професій, про кохання, піс- 
ні-спогади про суворі дні 
війни.

В останні роки намітили
ся два шляхи, якими йде 
сучасна радянська пісня. 
Перший продовжує традиції 
30-х років — Дунаєвського, 
Хреннікова, Блантера, Со- 
ловйова-Сєдого. В цій ма
нері створено багато хоро
ших і досить сучасних пі
сень. Прикладом може бу-

ти пісня Тулікова «Лише 
ти змогла, моя Росія». В 
традиційній манері створе
на і пісня Колмановського 
«Товариш гітара» — куплет
на форма, ритм вальсу, спі
вуча мелодія, простий суп
ровід.
-Другий шлях — новатор

ський напрям — деякі лю- 
! бителі пісеньч іноді нама

гаються звести до модник 
ритмів. Однак це зовсім не 
так, хоч сучасні ритми дійс
но часто використовуються 
в піснях.

Думається, що новатор
ство пісні включає до себе 
три моменти. Перший — 
пошук нової пісенної фоіз- 
ми. Другий момент стосу
ється мелодії, в якій зараз 
характерний декламаційний 
момент, на рідкість уважне 
ставлення до кожного слова 
тексту. І, нарешті, третій — 
велика роль оркестрового 
супроводу. Зараз оркестр 

! не просто підтримує мело
дію, а створює образ, є ак
тивним елементом драма- 

; тургії пісні.
’ Прикладом такої новатор

ської пісні може бути пісня 
Оскара Фельцмана «СОС» 
—«Три хвилини мовчання». 
В її основу лягла історія, 
яка нещодавно облетіла 
весь світ, історія кохання. 
У притихлий на протязі 
трьох хвилин, як це прийня
то за морськими традиці
ями, ефір увірвались якось 
пристрасні схвильовані сло
ва кохання. Ця пісня дуже 
драматична. Вона — своє
рідний монолог, побудова
ний на одному пориві.

Пісня Флярковськ о г о 
«Любе моє місто» — теж 
новаторська. Це пісня- 
арія. Людина співає про 
рідне місто поетично і про
сто. Це — думки вголос.

Нещодавно прозвучала, 
але вже полюбилася слуха
чам, одна з найбільш нова
торських мелодій року — 
пісня Аркадія Островсько- 
го «Атомний вік». Компози
тор поєднує ритмічні особ
ливості «біг-біта» з мане
рою, характерною для ро
сійських народних хорових 
пісень. 1 в такому поєднан
ні народжується дійсно су
часний твір, дуже динаміч
ний, який чудово передає 
настрій і ритм поетичного 
тексту.

Ж. ДОЗОРЦЕВА, 
музикознавець.

(АПН).
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СОЮЗ МОЛОДОСТІ І МУЖНОСТІ
Всесоюзному Добровіль

ному товариству сприяння 
Армії, Авіації і Флотові — 
40 років. 23-го січня 1927 
року військово-патріотичні 
організації країни злилися 
в єдиний Тсоавіахім, який 
був попередником сьогод
нішнього ДТСААФу.

...Ми в Центральному ко
мітеті ДТСААФ СРСР. У 
просторих скляних ша
фах — десятки криштале

вих і срібних призів і куб
ків. Це «трофеї» спортсме
нів - дтсаафівців, привезе
ні ними з різних країн. Але 
блискучі перемоги на світо
вих чемпіонатах — лише 
частка слави ДТСААФу. І 
не тільки за них люблять в 
нашій країні це патріотичне 
оборонне товариство.

— Справді, — говорить, 
розмовляючи з нами, член 
президії ЦК ДТСААФ гене

рал - майор Г. П. Шату
нов, — наше добровільне 
товариство несе радянським 
людям азбуку військової 
справи, допомагає набути 
солдатського загартування 
на тон випадок, якщо про
б’є сувора година.

І дтсаафівці, продовжує 
генерал, не раз доводили, 
що вони вміють постояти за 
честь Батьківщини, за рево
люційні завоювання народу. 

В перші ж місяці Великої 
Вітчизняної війни більш як 
сім мільйонів двісті тисяч 
добровольців, навчених обо
ронним товариством, стали 
десантниками і снайперами, 
пішли у винищувальні ба
тальйони і партизанські за
гони. Аероклуби Тсоавіахі- 
му дали путівку в небо про
славленим героям Іванові 
Кожедубу, Олександрові 

Покришкіну, Олексієві Ма
ресьеву...

У комсомольському штабі 
країни — Центральному 
Комітеті ВЛКСМ — мож
на зустріти активістів, ін
структорів ДТСААФ, керів
ників оборонного товари
ства, бо у комсомолу і 
ДТСААФ — двох бойових 
побратимів — спільні тур
боти.

Ще комсомолія 20-х років 
взяла шефство над Черво
ним Флотом, а на IX з’їзді 
ВЛКСМ у 1931 році було 
вирішено, що комсомол 
шефствує над військовою 
авіацією. Ветерани комсо

молу згадують нині довоєн
ні навчання і походи тсо- 
авіахімівців, комсомольські 
збори, на яких обговорю
вались кандидатури тих, 
кого посилали вчитись в ае
роклуби. Ці традиції жи
вуть, розвиваються.

ДТСААФ — народна шко
ла патріотизму, аудиторія, 
в якій десятки мільйонів 
громадян. Багато з них ду
же молоді. В твій 40- 
річний ювілей — комсо
мольський салют тобі, дру
же ДТСААФ!

А. СУРІН, 
В. ЧАНТУРІЯ 
(Кор. ТАРС).

&

НА СПОЛОХДРУГА ЗИМОВА
Вже другий день в районі Старої Бала- 

шівкн проходять лижні гонки по програмі 
другої зимової спартакіади профспілок. В 
них беруть участь збірні команди обласних 
рад добровільних спортивних товариств 
і колективи фізкультури.

В гонках па три кілометри серед дівчат 
наненльнішою виявилась представниця «Бу
ревісника» Г. Лупіна, яка пройшла дистан
цію за 16 хвилин 23 секунди. На дрхгому 
міст авангардівка Л. Поляренко (17..36), на 
третьому — спортсменка «Колгоспника» 
Н. Пономаренко (19.05).

За 21 хвилину 51 секунду п'яти кілометро
ву дистанцію пройшов С. Добров («Аван
гард»). його одноклубник О. Дегтсрьов — 
на другому місці, на третьому — представ
ник «Колгоспника» О. Чуприна.

В перший день змагань на п’ятнкіломет- 
рову дистанцію вийшли також і юніорки. 
Першою на фініш прийшла Т. Ткаченко 
(26.40) — «Авангард».

В гонках на 15 кілометрів серед юніорів 
судді зафіксували найкращий результат 
57 хвилин 38 секунд. З таким часом подо
лав дистанцію авангардівець В. Трещов.

Перше місце в п’ятикіломстрових гонках 
серед жінок виборола М. Зайва (25.30). Се
ред чоловіків в гонках на 15 кілометрів пер
шим був М. Жеребятьєв — «Авангард».

В. АГЕЄВА, 
головний секретар змагань.

ПОРТИВНА газета» в позаминуло- 
му році в статті «Хто перший вда

рить на сполох?» звернулась із запитан
ням до директора заводу «Червона зір
ка» т. Курзова: «Коли ж на підприємстві 
буде впроваджено виробничу гімнасти
ку?» Автор статті спецкор газети Б. Но
вак наводив факти, з яких зробив висно
вок, що на підприємстві порушено зв’яз
ки між різними ланками оздоровчої 
справи — лікарським контролем, про
мисловою естетикою, фізичною культу
рою. Керівники підприємства не цікавля
ться оздоровчою роботою.

Таке обвинувачення не могло но викликати 
тривоги. Директор заводу відповів редакції, що 
стаття в основному правильно висвітлює стано
вище, що буде вжито відповідних заходів, А 
через кілька днів було видано наказ по заводу, 
* якому перелічувалися заходи, визначалися 
строки, відповідальні. Не жаль, це був один з 
чергових наказів, за яким не послідувело діло, 

Як же нині з гімнастикою?
Колишній секретар партійної органі

зації спортклубу «Зірка» Євген Бесараб 
з цього приводу сказав:

— До того часу, поки наші господар
ські керівники так ставитимуться до 
неї, — топку не буде... І справа не в то
му, щоб перекласти цю роботу на 
чиїсь плечі. Без керівників цехів нічого 
зробити не можна. Адже для проведен
ня гімнастики необхідно на деякий час 
припинити роботу, вимкнути верстати. А 
від нас відмахуються, як від настирливих 
мух: «Тут план треба давати, а ви зі 
своєю гімнастикою...» Ніякі посилання на 

накази і розпоряд
ження по заводу не 
допомагають.

Та і як можуть допомогти, коли вони 
видаються заради форми. Ні з кого за їх 
виконання не питають аж до наступного 
наказу. Факти? Візьмемо факти. Лютий 
1964-го. Наказом відзначено поганий 
стан виробничої гімнастики в другому і 
четвертому механоскладальних цехах, в 
цеху механізації і верстатебудування. 
Начальникам цехів оголошені догани. 
Лютий 1965-го. Ті ж недоліки, ті ж цехи і 
відділи. Грудень 1965-го. Новий наказ — 
майже копія попередніх.

А що приніс минулий рік? Наказ від 
15 грудня минулого року констатує:

«В результаті перевірки стану виробничої 
гімнастики в цехах та відділах встановлено, що 
із-за відсутності належного контролю з боку 
начальників цехів і відділів, о також правління 
спортклубу «Зірка» виробнича гімнастика а 
більшості цехів і відділів не проводиться...»

Не будемо цитувати далі, бо і ці вимо
ги повиснули в повітрі.

Дивно й таке. Якщо дирекція заводу і 
зробила безуспішну спробу вдарити на 
сполох, то цього не можна сказати про 
правління спортклубу «Зірка». Створює
ться враження, що тут втратили всі надії 
створити серйозний перелом у впровад
женні виробничої гімнастики. Як і рані
ше, штатні методисти з гімнастики (а їх 
тут троє) значну частину свого часу про
водять в спортклубі, а не в цехах, за які 
відповідають. Як і рік, і два тому підпи

НЕДІЛЯ, 22 січня. Перша про
грама. 10.00 — «Будильник». (М). 
10.30 — «Гімнастико для всіх», 
(М). 11.00 — Для школярів.
«Шлях до музики». (Передача з 
Ленінграда). 12.00 — «Чарівно
країна «Казка». (К). 13.00 — «Му
зичний кіоск», (М), 13.50 —
«Пост № 1». Телерепортаж з
Красної площі, (М). 14.10 — Для 
ооїніо Радянської Армії і Флоту, 
«Но землі, о небесах і но морі», 
(М). 14.50 — «Старий у потертій 
шинелі». Телефільм. (М), 15.35 — 
«Ансамбль грузинського танцю 

«Колхіда». Концерт-нарис (М). 16.15 
—Для школярів. «Дарую тобі каз
ку». (Передача з Вільнюса). 16.55— 
Театр толеновели. М. Горький 
«/Ааленька». (М). 17.20—Концерт, 
(М). 18.00 — «Світло і тіні». Між
народна програма. (М). 18.30 —
«Перворосійськ». Документальний 
фільм. (К). 18.50 — До 50-річчя 
Великого Жовтня і встановлення 
Радянської влади на Україні,

НА КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОКО
ЛИЦІ.

Фото Т. КЛЮГАЙКІНА.

ТАК І НЕ ВДАРИЛИ...
сують звіти, в цифри яких й самі мало 
вірять.

І тут не можна цілком погодитися з 
Євгеном Бесарабом. Толк буде, якщо 
,з ініціативою, наполегливо взятись за 
цю справу.

Як не прикро, але цього саме і бракує 
завкому комсомолу. Не можна сказати, 
що його не цікавить виробнича гімнасти
ка. Заступник секретаря Валентина Фе
сенко введена у заводську раду з ви
робничої гімнастики. Час від часу за це 
питають з секретарів цехових комсо
мольських організацій. Проте... справи 
говорять самі за себе.

Недавно наказом по заводу затверд
жені заходи по поліпшенню стану ви
робничої гімнастики. Старший методист 
спортклубу з гімнастики Георгій Михай- 
левич — людина в цій справі нова. Але 
він гаряче включився в роботу і впевне
ний в успіху, і успіх, безумовно, прийде, 
якщо за нього разом боротимуться фіз
культурні працівники і активісти, завком 
комсомолу і комсомольські організації 
цехів та відділів. І, звичайно, якщо ди
рекція заводу не лише видаватиме на
кази, а й забезпечить дійовий контроль 
за їх виконанням.

М. МАР’ЯНЕНКО.
м. Кіровоград.

Спектакль «Шосте липня» на сцені 
Київського Державного академіч
ного театру імені Ів, Франка. 
(К), 19.50—До 50-річчя Великого 
Жовтня. «Ці твори любив Ілліч», 
(Передача перше). (К), 20.30 — 
Теленовини. (М). 21.00 — Співає 
заслужений артист УРСР О. Вра- 
боль. (Передача з Львова). 21.30— 
«Розповіді про Леніна», Художній 
фільм. (К).

Друга програма. 18.30 — Худож
ній фільм «Ленін у Швейцарії», 
(Дніпропетровськ),

ПОНЕДІЛОК, 23 січня. Перша 
програма. 11.00 — Телевізійні но
вини (М.). 11.15 — Концерт (М.), 
11.55 — «Світло і тіні» (М.), 
12.40 — Театр телевізійної нове
ли. М. Горький — «Маленька», 
15.45 — Нашо афішо. 15.50 — 
Для школярів. «Розповідь про ва
шого друга» (М.). 16.50 — Для 
школярів. «Якщо бабуся звеліла». 
Телевізійна постановка за повіс
тю Л. Ворониової (передача з 
Львова)). 17.30 — До 50-річчя Ве
ликого Жовтня і встановлення Ра
дянської плоди на Україні, «З ро
ду Ангеліних» (передача з Дні
пропетровська). 17.50 — Телевізій
ні вісті. 18.20 — Слухачам школи 
основ марксизму-лснінізму. Істо
рія КПРС. «Партія в період Ве
ликої Вітчизняної війни» (М.), 
19.00 — «Донбас театральний» (пе
редача з Донецька). 20.30 — Те
левізійні новини (М.). 21.00 __
«Сурмач молодості» (передача з 
Дніпропетровська). 21.30 — «До
звіл но шлюб». Художній фільм. 
22.35 — Молодії «Орбіти» (виступ 
черкаського естрадного колекти
ву «Зелений вогник»),

З УСЬОГО СВІТУ
ПЕЛЕ В ТРЬОХ ОСОБАХ

Псле — футболіст відо
мий всьому світу. Нещодав
но він став відомий і як 
художник. Пеле намалював 
картину (момент футболь
ного матчу) і виставив на 
аукціон художннків-любн-

телів. Прибуток від прода
жу картини повинен був пі
ти на дослідження можли
востей лікування від рака. 
Картину Пеле спочатку 
вкрали, але потім поліції 
вдалося її знайти. Вона бу
ла продана по вищій ціні —

за 2 мільйони 100 тисяч 
крузейро, а Пеле одержав 
від організаторів аукціону 
премію — «золотий пен
зель».

Здавалося б, двох таких 
«хоббі», як футбол і обра
зотворче мистецтво, для 
однієї людини цілком до
статньо. Однак днями ста
ло відомо, що ГІеле готує
ться виступити ще в одно-

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ С,

ж. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
таря — 45-35, відділів — 45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 

орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ,

му амплуа. Агентство ДПА 
передало сенсаційне пові
домлення, що Пеле веде 
переговори з західнонімець
ким промисловцем Ендле- 
ром про свій найближчий 
переїзд в ФРН «для ви
вчення техніки зварюваль
ної справи». Судячи по цих 
переговорах, ГІеле, в якого 
є солідний капітал, має на
мір скоро покинути футбол 
і, навчившись в ФРН, по
вернутися додому й створи
ти власну кампанію.

ГАРРІНЧА: «ПРОДАЙТЕ
МЕНЕ ЩЕ РАЗ...»

Правий крайній бразиль
ської збірної Маноель дос

Сантос, відомий у всьому 
світі під іменем Гарріцчі, 
збирається закінчити свою 
футбольну кар’єру в США, 
Гаррінча, якому зараз 33 
роки, хотів би грати в клу
бі нещодавно організованої 
американської ліги (мова 
йде про клуб, яким хоче 
керувати колишня зірка 
мадрідського «Реала» Аль
фредо ді Стефано).

Гаррінча в минулому ро
пі був проданий командою 
«Ботафого» в клуб «Ко-

рістіаис» (Сан-Пауло). Од
нак тут форвард не зна
йшов себе, не зумів зігра
тися зі своїми новими то
варишами. Маноель дос 
Сантос звернувся до прав
ління клубу «Ботафого» з 
проханням:

«Я прошу продати мене 
ще раз — в США. Мені 
залишилось грати ще два 
роки, і я хотів би провести 
ці роки в Штатах. У Бразі- 
лії і без мене дуже багато 
зірок».

(АПІІ).
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