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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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Теплота, і сердечвістл
СОФІЯ, 18 травня. (ТАРС). Радянська партійно-урядова делегація на чолі В 

М. С. Хрущовим продовжує поїздку по країні.
Урочисту зустріч посланцям радянського народу виявило місто Плевен. На Чер

воній площі біля мавзолею загиблим за визволення Болгарії від турецького рабства 
російських воїнів зібралися тисячі святково одягнутих людей з прапорцями і букетами 
/кивих квітів. Радянських гостей палко вітав голова виконкому Плевенської міської 
народної' ради Радой Цочев. Коли він оголосив рішення виконкому про присвоєння 
М. С. Хрущову звання почесного громадянина міста Плевен, над площею прокотились 
могутнє «ура!» і буря оплесків.

Потім радянська партійно-урядова делегація поклала вінок до мавзолею росій
ських воїнів, які загинули за визволення Болгарії від турецького рабства.

ЛІ. С. Хрущов і члени радянської делегації розписалися в книзі почесних відвіду
вачів мавзолею.

В другій половині дня радянська делегація прибула в Софію.

ЛЕНІНСЬКОМУ ПРАПОРОВІ ВІРНІ
Урочиспге засідання, присвячене 40-річчю піонерської організації імені В. 1. Леніна

Чудове і радісне свято радянської піонерії, що від
значається на світанку комунізму. 18 мільйонів дітей 
налічує цей загін юних ленінців. Прекрасне їх сучасне, 
але ще прекрасніше їх майбутнє, відкрите великою 
Програмою ленінської партії. їхні діди й батьки не шко
дували своїх сил і самого життя для того, щоб ті, хто 
сьогодні носить піонерський галстук, змогли жити і пра
цювати в нанпрекраснішому, найспр^ведливішому су 
спільстві на землі — в комунізмі. І разом з сьогодніш
ньою червоногалстуковою зміною ювілей піонерії свят
кує вся країна, всі ті, чиє дитіжство пройшло під чер
воними піонерськими прапорами.

40 років крокує по землі під спів горнів і дроб бара
банів наша працьовита і талановита зміна. Славний 
шлях пройшли юні ленінці — від перших московських 
«краснопрєсненських», «замоскворєцькнх», «сокольнн- 
цьких» загонів до загонів — «супутників семирічки». В 
роки мирного будівництва і в дні грізних воєнних ви
пробувань піонери завжди і в усьому були вірні спра
ві партії, завжди допомагали їй усім, чим могли.

18 травня, напередодні знаменної дати 40-річчя піо
нерської організації, в Кремлівському Палаці з’їздів зі
брались піонери столиці.

Бурхливими оплесками зустріли присутні появу в 
президії товаришів Л. І. Брежнєва, А. П. Кнрнленка, 
Ф. Р. Козлова, О. М. Косигіна, О. В. Куусінеиа, А. І. Мі- 
кояна, Д. С. Полянського, М. А. Суслова, М. М. Швер- 
ннка, В. В. Г'ришина, П. Н. Демичева, О. М. Шелепіна, 
секретарів ЦК ВЛКСМ і ММК ВЛКСМ, представників 
партійних і радянських організацій, піонерських дру
жин.

В залі — члени ЦК КПРС, депутати Верховних Рад 
СРСР і РРФСР, міністри, керівники центральних ві
домств і установ, партійні, радянські і комсомольські 
працівники, громадські діячі, старі більшовики, перші 
піонери, передовики виробництва, трудівники полів, вче
ні, письменники, воїни.

Під склепінням залу лунає фанфарний сигнал: «Ува
га! Слухайте всі!».

Секретар ЦК ВЛКСМ, голова Центральної ради піо
нерської організації Л. К. Балясна відкриває урочис
те засідання Центральної і Московської міської рад 
піонерської організації, присвячене 40-річчю Всесоюзної 
піонерської організації імені В. І. Леніна.

Звучить Гімн Радянського Союзу. Лунає команда 
внести прапори Всесоюзної і Московської міської піо
нерських організацій. Присутні встають і палко апло
дують. Під звуки маршу прапороносці — загоновий во
жатий 49.0-ї школи, робітник заводу «Динамо» Ю. Ми- 
ха’лін і учениця 425-ї школи Зоя Онищенко в супро
воді піоцсрів-асистентів прямують по центральному 
проходу в президію. Прапори встановлюють на аван
сцені. Біля них — почесна варта з кращих піонерських 
активістів. Хвилюючий, урочистий момент!

Учасники зборів з величезним піднесенням обирають 
до складу почесної президії Президію Центрального 
Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу на 
чолі з Микитою Сергійовичем Хрущовим.

Овація вибухає з новою сіілою, коли зачитується при
вітання товариша М. С. Хрущова Всесоюзній піонер
ській організації. Теплі батьківські слова Микити Сергі
йовича, звернуті до юних ленінців, викликають почуття 
хвилювання, величезної вдячності до Комуністичної пар
тії, її ленінського Центрального Комітету, особисто 
Микити Сергійовича Хрущова за велике піклування про 
дітей.

Протягом кількох хвилин гримлять оплески. Піонери

Група піонерів із дружини імені О. 3. Бур’яно
вої Кіровоградської середньої школи № 5 на 
урочистій лінійці.

Фото Лесі КАРМАЗИН. 

проголошують: «Хан живе наш рідний уряд!», «Кому
ністичній партії слава!», «Ленінському Центральному 
Комітетові слава!».

ВИСОНУ 
НАГОРОДУ ВРУЧЕНО

Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. П. Геор
гадзе оголошує Указ Президії Верховної Ради СРСР 
про нагородження орденом Леніна Всесоюзної піонер
ської організації імені В. І. Леніна в зв’язку з її 40- 
річчям і за велику роботу по комуністичному вихован
ню дітей.

Голова Президії Верховної Ради СРСР Л. І. Бреж
нєв вручає орден, його приймає делегація в складі го
лови Центральної ради піонерської організації Л. К- 
Балясної, секретаря ЦК ВЛКСМ В. А Саюшева і 
піонерів.

Голова Президії Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєв 
виступає з короткою промовою.

ВИСТУП ТОВАРИША 
Л. І. БРЕЖНЄВА

Дорогі юні ленінції
Дорогі товариші!
Я відчуваю особливе задоволення і щиру радість, 

вручаючи сьогодні, в цей урочистий день 40-річчя 
нашої піонерської організації цілком заслужену і ви
соку нагороду —орден Леніна.

Дорогі діти! Ваша організація носить велике ім’я 
Володимира Ілліча Леніна. Це велика честь і разом з 
тим це покладає на вас великі обов’язки. Бути піоне- 
ром-ленінцем це значить в усьому і завжди виховува
ти в собі прекрасні ленінські риси працьовитості, чес
ність, благородство, наполегливість у навчанні, вміння 
застосовувати знання в житті, любов до своєї Батьків
щини, беззавітну відданість великій ленінській партії.

При зародженні піонерської організації Володимио 
Ілліч Ленін говорив, що організація дітей — це най
кращий шлях виховання комунарів. І ось сьогодні в 
цей урочистий день, ми, старше покоління, з глибо
ким задоволенням говоримо, що наші піонери з честю

І»

не шкодує сил і коштів для
------ - -■-------- Цю

бур-
жуть 4

виконують цей заповіт нашого вождя.
В рядах нашої піонерської організації вчилися жити 

і працювати по-ленінському не одне покоління радян
ської молоді, наших радянських людей. Ось чому, до
рогі друзі, ваше свято перетворилося у велике свято 
ваших матерів, батьків, братів і сестер, усіх наших ра
дянських людей.

Товариші! Наша рідна Комуністична партія, її Цент
ральний Комітет і особисто Микита Сергійович Хрущов 
повсякденно виявляють піклування про наших дітей. 
Партія, як любляча мати, і 
зміцнення здоров’я і виховання нашої дітвори. Цю 
любов і піклування наша партія пронесла через Ґ 
хливі роки життя. Тільки в країні соціалізму можуть 
бути такі прекрасні умови для розвитку і виховання ді
тей.

Зберігати і примножувати багатства і завоювання 
нашої соціалістичної Батьківщини — наше головне зав
дання. Сьогодні ви діти, а мине всього кілька років, 
і ви станете в ряди активних будівників комунізму.

Так готуйте ж, діти, себе до цієї благородної спра- \ 
ви. Вже тепер вбирайте в себе все те, що створене А 
старшим поколінням, щоб стати справжніми комуніс- а 
тами. Будьте готові по-справжньому брати активну а 
участь в боротьбі за велику справу Комуністичної і 
партії. І

Вручаючй сьогодні вашій піонерській організації ор- І 

І
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ден Леніна, дозвольте мені від усієї душі побажати 
вам, дорогі піонери, рости здоровими і життєрадісний 
ми, вчитися жити і працювати по-ленінському, бути гід« 
ною зміною Ленінському комсомолові, зайняти своС 
почесне місце в рядах великої армії будівників світ* 
лого, радісного, щасливого комуністичного суспільства!

Ще раз, дорогі юні піонери, сердечно поздоровляю 
вас з високою нагородою і бажаю вам усім бути щас
ливими. 1

• * »
Товариш Л. І. Брежнєв прикріплює орден до прапора 

Всесоюзної піонерської організації. Він тепло вітає, 
міцно тисне руки членам делегації, у складі якої голо* 
ва Центральної ради піонерської організації Л. К. Ба* 
лясна, секретар ЦК ВЛКСМ В. А. Саюшев і піонери,

СВЯТО ВИКОНУВАТИ 
ЗАПОВІТИ ІЛЛІЧА

слова, щоб повністю виразити вели-» 
безмежну подяку нашій рідній Кому« 
Радянському урядові за високу оцій-

До учасників зборів звертається Л. К. Балясна.
Товариші!
Важко знайти 

чезну радість і 
містичній партії, 
ку роботи піонерської організації.

З величезним хвилюванням ми прослухали тепле і 
сердечне привітання Микити Сергійовича Хрущова 
юним піонерам. В ньому — батьківське піклування пар'? 
тії про дітей, велика віра в організацію юних піонерів^ 

Вісімнадцять з половиною мільйонів юних ленінців 
тепер радіють: Всесоюзну піонерську організацію . іме
ні Володимира Ілліча Леніна в зв’язку з її 40-річчям. і 
за велику роботу по комуністичному вихованню дітей 
відзначено найвищою нагородою Батьківщини — орде
ном Леніна, який щойно вручив нам Голова Президії 
Верховної Ради СРСР Леонід Ілліч Брежнєв. . ;

Юні піонери, їх вожатий — Ленінський комсомолв 
радянські люди дякують рідній партії, урядові за ве? 
личезне щастя жити, вчитися, мріяти в країні, яка про- 
кладає народам шлях у комунізм, сама є піонером 
нового світу, за щасливе дитинство, за прекрасне май-

(Продовження на 2-й стор.).

ПОКЛАСТИ КРАЙ
АТОМНОМУ БЕЗУМСТВУ!

РЕЗОЛЮЦІЯ ПРОТЕСТУ 
конференції представників громадськості 

Української РСР за загальне роззброєння і мир 
проти випробувань ядерної зброї 
Сполученими Штатами Америки

З безмежним гнівом і обуренням дізнаються усї 
чесні люди землі про кожний новий ядерний вибух 
на острові Різдва у Тихому океані.

Триваюча серія ядерних випробувань, що їх прово
дять агресивні кола США в момент, коли у Женеві 
відбуваються переговори Комітету 18 держав по роз
зброєнню, є серйозною провокацією паліїв війни 
проти справи миру, відкритим викликом усім миро
любним силам світу.

Ми рішуче протестуємо проти цих жахливих випро
бувань ядерної зброї, які отруюють не тільки земну, 
атмосферу, а й міжнародну обстановку, погіршують 
відносини і підривають довір’я між державами.

Учасники конференції представників громадськості 
Української РСР за загальне роззброєння і мир, як І 
всі радянські люди, все прогресивне людство, гаряче 
схвалюють послідовну миролюбну політику Комуніс
тичної партії і Радянського уряду на чолі з видатним 
борцем за мир Микитою Сергійовичем Хрущовим, які 
докладають всіх сил для заборони і знищення ядерної 
зброї, для досягнення загального, повного і контро
льованого роззброєння.

Ми глибоко обурені безрозсудними діями правля
чих кіл США, що всупереч волі народів, втративши 
розум, штовхають світ до нової війни, і тавруємо 
ганьбою заокеанських паліїв нової світової пожежі.

Наша конференція рішуче вимагає покласти край 
атомному безумству американських мілітаристів, що 

несе людству незліченні страждання, і вимагає якнай
швидше укласти угоду про загальне, повне і контрольо
ване роззброєння — запоруку міцного і сталого миру 
на землі.

Ми віримо, що миролюбна світова громадськість зу
міє вчасно спинити злочинну руку паліїв нової війни 
і відвести небезпеку, що нависла над світом. Не атом
ний гриб, а сонце миру на чистому небі буде доро
говказом для людства!

Український народ впевнений в тому, що солідар
ність усіх народів світу, які об'єднались проти термо- 
ядерної загрози, переможе сили війни і мир восторже- 
ствує на землі!



ЛЕНІНСЬКОМУ ПРАПОРОВІ ВІРНІ
I

на-

(Продовження).
бутнє. Піонери клянуться, рівняючись на комуністів, 
комсомольців, свято виконувати заповіти Ілліча.

Створення, становлення і розвиток піонерського руху 
в нашій країні зв'язані з ім’ям Леніна, з Комуністич
ною партією. І, відзначаючи 40-річний ювілей органі
зації юних піонерів, ми перші слова любові і сердеч
ної вдячності звертаємо до рідної партії, її ленінського 
Центрального Комітету на чолі з вірним ленінцем, ве
ликим і мудрим другом дітей — Микитою Сергійови
чем Хрущовим. Ми палко дякуємо партійним організа
ціям, усім комуністам за постійне піклування про ді
яльність піонерської організації.
’ «Все найкраще — дітям!» — це стало програмою дій 
Комуністичної партії, нашої держави з перших днів 
Радянської влади. Вже 29 жовтня 1917 року В. І. Ленін під
писує декрет «Про запровадження загального безплатно
го навчання», в грудні — «Про охорону материнства і 
дитинства». У травні голодного 1919 року приймається 
закон про безплатне харчування для дітей. З ініціати
ви Ілліча було створено «Раду захисту дітей», відкрито 
перші дитячі санаторії, лісові школи. Володимир Ілліч 
був ініціатором створення при Президії ВЦВК комісії 
по поліпшенню життя дітей. На його пропозицію очо
лив цю комісію Фелікс Едмундович Дзержинський.

Ленін радів з кожного прояву класової самосвідо
мості дітей, з їх революційної спрямованості, хотів, 
щоб діти росли справжніми комуністами.

Вождь революції визначив завдання дитячого кому
ністичного руху: «І діти, підростаючі пролетарі, — го
ворив він, — повинні допомагати революції, організа
ція дітей — це найкращий шлях виховати комунарів».

Програмою всієї роботи по комуністичному вихован
ню підростаючих поколінь стала промова Леніна на 
111 з'їзді комсомолу. її положення лягли о основу ді
яльності і піонерської організації.

Виконуючи доручення партії, комсомольці вже на 
початку 1922 р. організували перші піонерські загонив 
Москві.

19 травня 1922 року II Всеросійська конференція 
комсомолу прийняла рішення створити піонерські за
гони по всій країні. Цей день і вважається днем 
родження піонерської організації.

Піонерські галстуки — символ приналежності до ди
тячої комуністичної організації, нерозривного зв’язку 
трьох поколінь борців: комуністів, комсомольців, піо
нерів — зачервоніли в найвіддаленіших кутках Бать
ківщини.

Партія розробила основні проблеми піонерської ор
ганізації, визначила її головне завдання — бути шко
дою комуністичного виховання дітей.

Багато сил і часу віддавали вихованню піонері! ви
значні діячі Комуністичної партії і Радянського уряду.

З особливою теплотою і вдячністю ми говоримо 
сьогодні про друга і соратника В. І. Леніна — Надію 
Костянтинівну Крупську. З більшовицькою пристрас
ністю, величезною любов’ю і ентузіазмом займалась 
вона піонерським рухом. З посмішкою Надія Костян
тинівна сама називала себе піонерською головнянькою, 

•» а була справжнім головдругом піонерії.
Партія, держава створили всі умови для різнобічного 

виховання дітей, для роботи піонерської організації.
В цьому році за шкільні парти сіло 39 мільйонів ді

тей.
. Щороку виростають нові, світлі й просторі будинки 
шкіл, шкіл-інтернатів, музичних, художніх, хореографіч
них училищ.

Понад п’ять тисяч будинків і палаців піонерів, стан
цій юних техніків і натуралістів, спортивних шкіл, ди
тячих залізниць, дитячих парків і стадіонів гостинно 
розкривають свої двері перед радянською дітворою.

До ювілею піонерія столиці одержує чудовий пода
рунок — новий Палац піонерів на Ленінських горах.

По всій країні діти одержали в подарунок нові бу
динки піонерів, дитячі кінотеатри, туристські бази, пар
ки і стадіони.

Понад 8 мільйонів дітей проводять канікули в піо
нерських таборах і туристських базах, санаторіях. Тіль
ки в «Артеку» — піонерській республіці сонця і щас
тя — щороку відпочиває близько 10 тисяч школярів.

25 піонерських газет і 34 дитячих журнали виходять 
в усіх союзних республіках. Тираж самої тільки газети 
«Пионерская правда» становить 4 мільйони примірників, 
що в півтора раза більше від тиражу всіх газет цар
ської Росії.

Як день відрізняється від ночі, так і життя радян
ських дітей відрізняється від життя дітей трудящих у 
світі капіталу. Тут кроку не можна зробити без долара. 
Хочеш вчитися — платні Хочеш будувати моделі — 
плати! Вступаєш в скаутську організацію — і тут гро
ші наперед. У Сполучених Штатах Америки діти прос
тих робітників і фермерів можуть тільки мріяти про 
те, що для наших дітей стало давно звичним і природ
ним.

Ще більш тяжке і безрадісне дитинство у дітей ко
лоніальних і залежних країн. 600 мільйонів дітей жи
вуть в нужді, голоді, в страху перед завтрашнім 
Днем. Мільйони дітей залишаються неписьменними і 
знедоленими.

Товариші!
У своїй роботі з піонерами комсомол керується 

вказівками Володимира Ілліча Леніна, нашої партії про 
необхідність тісно зв’язувати навчання і виховання під
ростаючого покоління з життям, з самовідданою пра
цею радянського народу за побудову комунізму.

Разом з партією, разом з народом — закон піо
нерів усіх поколінь.

Книга Пошани Всесоюзної піонерської організації — 
це схвильована розповідь про трудові діла і героїчні 
подвиги юних ленінців.

Перші піонери допомагали старшим відбудовувати 
зруйноване війною господарство, брали участь у кому
ністичних суботниках, боролися з дитячою безпри
тульністю.
і Іменами Павлика Морозова, Колі Мяготіна, Кичана 
Джакипова, Гриші Акопяна, про яких говорить у при
вітанні М. С. Хрущов, починається героїчний літопис 
піонерії 30-х років. Це вони та багато інших допома
гали комуністам і комсомольцям створювати колгос
пи, викривали куркулів, навіть перед лицем смерті збе
рігали вірність піонерській присязі.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 20 травня 1962 р., 2 стор.

здійснили відважні вчинки і подвиги в

В. І. Леніна московська дівчинка Наташа

Масовий героїзм виявили піонери в суворі роки Ве
ликої Вітчизняної війни. Разом з старшими вони били
ся в партизанських загонах, були синами полків і 
відважними розвідниками, брали участь у підпіллі. 
Піонери заміняли біля верстатів батьків, старших бра
тів, які пішли на фронт, працювали на колгоспних по
лях і фермах.

Символом душевного благородства, теплоти і любові 
до людей стало слово «тімурівці».

Наш народ назавжди збереже пам’ять про відваж
них піонерів, які віддали своє життя в боях за Бать
ківщину, про героїчні подвиги чудових піонерських 
вожатих, героїв Радянського Союзу Клави Назарової, 
Льолі Колесової, Лізи Чайкіної.

Глибоко символічно, що багато піонерських дружин 
і загонів нагороджено пам’ятними червоними прапора
ми реввійськради, партійних організацій, військових 
частин, заводів і фабрик. Глибоко символічним є і те, 
що в грізних битвах Великої Вітчизняної війни поруч з 
бойовими стягами багатьох полків і з’єднань майорі
ли піонерські прапори. Бойові прапори, пробиті куля
ми й осколками, обпалені вогнем боїв, передано на 
зберігання кращим піонерським дружинам. Піонерська 
організація пишається цими нагородами і продовжує 
героїчні традиції. В Книгу пошани Всесоюзної піонер
ської організації імені В. І. Леніна занесено сотні імен 
піонерів, які 
мирний час.

В листі до
Вознесенська в 1922 році писала: «Я росту для твоєї 
роботи, мама вчить агітаторів на Срєтенському бульва
рі. Я теж учитиму, щоб ішли за тобою».

40-річна історія піонерської організації, в якій пер
шу школу комуністичного гартування проходили міль
йони радянських людей, — яскраве підтвердження то
го, як покоління за поколінням піонерів ішло шляхом 
Ілліча.

Свою славну сторінку в Книгу трудових справ впи
сали юні ленінці наших днів.

В усіх кутках чудесної країни піонерії є свої цікаві 
справи на благо Батьківщини.

«Піонери — Батьківщині» — так назвали діти свою 
дворічку, присвячену 40-річному ювілею організації. 
Нові домни і вугільні комбайни, тепловози і електро
вози, трактори і крокуючі екскаватори, труби для 
нафтопроводу «Дружба» відлито з одного мільйону 
тонн брухту, зібраного піонерами. На тисячах гектарів 
школярі одержали високі врожаї кукурудзи, цукрових 
буряків, заклали нові сади, виноградники, парки, скве
ри. Рони охороняють природу, збирають лікарські тра
ви, вчаться в гуртках і школах юних механізаторів. У 
спільній праці у дітей виховується дружба і колекти
візм, прагнення кожного дня робити Щось корисне, 
потрібне для народу.

Вчора, в день свого ювілею, на всесоюзній лінійці 
піонери рапортували партії, Батьківщині, комсомо
лові про успіхи в нааяанні і праці.

Центральний Комітет партії не раз підкреслював, що 
найважливішим завданням піонерської організації є бо
ротьба за знання, що навчання — велика праця дітей. 
У співдружності з учительством комсомольські органі
зації останнім часом чимало зробили для виховання 
у дітей любові до знань. Форми цієї роботи найрізно
манітніші. Рівняючись на бригади комуністичної праці, 
піонерські загони, дружини змагаються за право нази
ватися «супутником семирічки», перша заповідь яких— 
«Вчитися на совість». Понад 100 тисяч загонів і дру
жин напередодні ювілею засвітили над своїми школа
ми і класами червоні зірки на знак того, що тут немає 
невстигаючих. Роблячи походи й екскурсії по рідному 
краю, виводячи нові сорти сільськогосподарських 
культур, складаючи грунтові карти, створюючи корис
ні для народного господарства прилади, діти розширя
ють свій кругозір, збагачуються новими знаннями.

Ще змалку діти мріють про польоти в космос, про 
фантастичні відкриття. Багато відомих учених, майстрів 
мистецтва, письменників, композиторів починали свій 
шлях у піонерських загонах. В піонерських гуртках у 
свій час працювали космонавти Юрій Гагарін і Герман 
Титов, академіки Є. К. Федоров і С. Л. Соболєв, знат
ний шахтар М. Я. Мамай, доктор технічних наук, чем
піон світу з шахів Михайло Ботвинник і багато, багато 
інших.

Ті, хто тепер робить свої перші боязкі відкриття в 
гуртках, завтра своєю працею і знаннями множитимуть 
славу нашої Батьківщини.

Ось чому треба змалку прищеплювати дітям закоха
ність у науку, прагнення до творчості, інтерес до про
фесії, яка б стала справою всього життя.

Товариші!
Рішення XXII з'їзду партії, закон про перебудову 

школи дали змогу докорінно поліпшити роботу піонер
ських дружин. Зв’язок з життям народу став провід
ним принципом діяльності Всесоюзної піонерської ор
ганізації, поліпшилось виховання дітей на революцій
них і трудових традиціях партії і народу.

У піонерській організації з’явилися нові форми ро
боти — піонерські штаби, зони піонерської дії, зведені 
загони і дружини, розвідка корисних справ та інші, 
З великою енергією і почуттям відповідальності беру
ться діти за виконання доручень партійних і комсо
мольських організацій. Все це розвиває ініціативу са
мих піонерів, підвищує їх інтерес до справ загону, дру
жини.

Значно ближче до школи, до піонерських дружин 
стали комсомольські організації промислових підпри
ємств, радгоспів і колгоспів, вищих учбових і науко
вих закладів та військових частин. Понад 
вожатих-виробничників працюють сьогодні 
ських дружинах. Вожатий — вірний, чуйний 
ставник піонерів.

І в день ювілею, коли тисячі піонерських 
йдуть на своє свято, як завжди, попереду будуть во
жаті, люди з палким серцем і вмілими руками, роман
тики і ентузіасти. Ми сердечно вітаємо старших піо
нерських вожатих, вожатих-виробничників. Бажаємо їм 
успіхів у комуністичному вихованні піонерії, великого 
творчого натхнення і щастя.

Справді комуністичною традицією стала в ноші? краї
ні участь широкої громадськості у вихованні дітей. До
рослі розкривають перед дітьми величезним світ пра
ці, світ боротьби за світлі ідеали партії, вчать їх смі
ливо і дерзновенно мріяти, привчають до громадської 
роботи. Вчені, інженери, техніки, діячі мистецтва і ЛІ*
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тератури, дослідники Арктики, спортсмени, відважні 
прикордонники — не гості піонерських загонів і дру
жин, а справжні друзі, вожаки, вихователі піонерів. У 
школах, клубах, будинкоуправліннях на громадських 
началах працюють тисячі самодіяльних технічних гурт
ків, образотворчих студій, лялькових театрів, ансамблів 
і хорів, спортивних секцій.

Цю прекрасну традицію ділитися з дітьми всім своїм 
душевним багатством, життєвим досвідом, умінням 
працювати створювали О. М. Горький, В. В. Маяков- 
ський, М. О. Островський, І. В. Мічурін, К. Е. Ціолков- 
ський. Назавжди залишився на правому флангу нашого 
піонерського строю письменник-комуніст, воїн, вожа
тий — Аркадій Гайдар.

Вірна заповітам В. І. Леніна, Всесоюзна піонерська 
організація виховує дітей в дусі дружби народів і про-, 
летарського інтернаціоналізму.

Найтісніші узи дружби зв’язують нас з піонерськими 
організаціями країн соціалістичного табору. Спільні 
трудові діла, заочні експедиції і спортивні змагання, 
клуби і табори інтернаціональної дружби, обмін досві
дом роботи, зміцнюють наше братерство, ви
ховують у дітей палку любов до народів країн 
соціалізму. Радянським дітям глибоко властиві почут
тя високого гуманізму та інтернаціоналізму, їм близькі 
й зрозумілі ідеали, за які разом із старшими билися 
діти героїчної Куби, багатостраждального Алжіру, всіх 
країн, що борються за свободу і національну незалеж
ність. У тисячах листів діти гнівно таврують убивць 
Патріса Лумумби, вимагають негайного звільнення Ма- 
ноліса Глезоса.

Ми палко вітаємо наших зарубіжних друзів з братніх 
дитячих організацій усіх континентів..Ми знову і знову 
повторюємо: піонерія країни Рад завжди зміцнювати
ме дружбу з дітьми усіх країн світу.

Товариші!
Партія вчить, що комсомол, радянська школа покли

кані так організувати роботу по вихованню дітей, щоб 
принципи морального кодексу стали їх особистими 
переконаннями, нормою поведінки.

Вчитися жити і працювати по-ленінському — це 
завжди було і лишається найвищим принципом і праг
ненням кожної радянської людини. Вступаючи в піо
нерську організацію, радянські діти обіцяють палко 
любити свою Батьківщину, жити, вчитися і боротися, як 
заповів великий Ленін, як учить Комуністична партія. 
На прапорі Всесоюзної 
безсмертного Леніна, яке 
ось уже 38 років.

З величезною любов’ю 
яльність великого вождя, 
у всесоюзній експедиції 
Леніна на карті Батьківщини», 
нінські зали, музеї, відкривають виставки, 
ються з старими комуністами, лауреатами Ленінської 
премії, вивчають історію передових підприємств, кол
госпів, радгоспів, що носять ім’я Леніна. Вивчаючи 
життя Леніна, виконуючи його заповіти, піонери праг
нуть будувати своє життя за Іллічем.

Нагородження піонерської організації орденом Лені
на, наказ Микити Сергійовича Хрущова: працювати по- 
ленінському, вчитися по-ленінському, любити Радян
ську Батьківщину так, як любив її наш дорогий Ілліч, 
ще вище підносять відповідальність комсомолу, піонер
ської організації за комуністичне виховання дітей. Ми 
багато маємо зробити, щоб виправдати довір’я партії^

Ми звертаємось до всіх комсомольців — робітників} 
колгоспників, інженерів, учених, воїнів Радянської Ар
мії, спортсменів, студентів: «Вас чекають піонериї 
Йдіть в дружини, загони, ланки, готуйте собі гідну змі
ну”- Хай з кожним днем стає дедалі більше бригад, 
цехів, підприємств комуністичної праці — колективних 
вожатих піонерії.

Старші піонерські вожаті! В дружинах не повинно 
бути скуки, сірості, формалізму. Вчіться у передових 
радянських педагогів, кращих вожатих уміння розкри
вати перед дітьми високий смисл служіння Батьківщи
ні, ідеалам комунізму,

ЦК ВЛКСМ і Центральна рада Всесоюзної піонерської, 
організації сердечно дякують всім учителям, працівни-. 
нам позашкільних закладів за велику роботу в піонер
ській організації і висловлюють впевненість у тому, що 
комсомол разом з учительством, педагогічною наукою 
доб ються підвищення ролі піонерських дружин у жит
ті учнівських колективів і шкіл.

До 40-річчя піонерської організації творчі працівники 
подарували дітям нові пісні, книги, кінофільми, спек
таклі, картини. Ми віримо, що наша дружба розвива
тиметься і міцнітиме. Громадський обов’язок учених, 
інженерів, техніків — допомогти створити в кожній 
школі технічні гуртки і клуби, наукові товариства, шир
ше знайомити дітей з найновішими досягненнями науки 
і техніки.

Нам треба разом із школою, профспілками, всіма 
громадськими організаціями значно краще використсн 
вувати ті величезні можливості для виховання дітей, 
які щедро дає нам Батьківщина.

Комсомол запевняє Комуністичну партію, що докла
де всіх сил для того, щоб разом з школою виховати 
піонерів справжніми комуністами-ленінцями.

Нинішнє покоління піонерів живе в щасливий час« 
Наша країна впевнено, широкою ходою йде в кому
нізм. З кожним днем поліпшуються умови життя ра
дянських людей, дітвори.

Дозволь І е від вашого імені, від імені всієї піонерії^ 
енінського комсомолу сказати сердечне, піонерська 

спасибі партії, її Центральному Комітетові, Микиті Сер
гійовичу Хрущову за радісне дитинство, за можливість' 
жити, вчитися^ і працювати під мирним небом Бать
ківщини, яка йде в комуністичне завтра!

Від імені комсомолу і піонерії ми говоримо сердеч
не спасибі членам Президії ЦК КПРС, присутнім на 
нашому ювілеї, за те, що вони разом з нами відзнак 
чають -річчя Всесоюзної піонерської організації іме- 
ні В. І. Леніна.

Радянські піонери клянуться: «До боротьби за спра
ву Комуністичної партії завжди готові!»

лава старшому вожатому .— Ленінському комсо-і 
молові! '

Хай живе наша любима Вітчизна — піонер кому-« 
нізму! г

Слава рідній Комуністичній партії радянського 
Союзу!

(Продовження яа 3-й сто?-).



(Продовження). ,

ВИСТУПАЮТЬ
НАЙМОЛОДШІ

Піонерів прийшли вітати їхні молодші брати і сест
ри — жовтенята. Дзвінкими, веселими голосами чита
ють вони вірші.

Слава, слава юбилярам, 
Юпам, Таням и Тамарам! 
Мы, конечно, помоложе, 
Нам еще расти, расти, 
Но и мы мечтаем тоже
Людям пользу принести. 
И на ваши звенья
Держим яы равненье. 
Мы стараемся, как можем, 
Больше сделать, больше

знать. 
Потому что скоро тоже 
Сможем ленинцами стать. 
Пионер нам помогает,

Как хороший старший 
брат, 

С нами в игры он играет, 
Он — вожатый октябрят. 
Орден Ленина недаром 
Детям Родина дала. • 
Слава, слава юбилярам 
За хорошие дела. 
И сегодня, юбиляры, 
Мы поздравить вас пришли 
И с любовью вам 

в подарок 
Нашу песню принесли.

' Тепло, сердечно зал зустрів виступ малят. Овація 
посилилась, коли діти заспівали 'пісню про жовтенят 
композитора Ан. Александрова на слова С. Богома
зова.

комсомол 
ВІТАЄ ПІОНЕРІЮ

І знову в Кремлівському Палаці з’їздів гримлять оп
лески. З привітанням до піонерів звертаються москов
ські комсомольці. Більш як 300 юнаків і дівчат прий
шли поздоровити своїх маленьких друзів.

Багато хто знає ім’я знатного московського будівель
ника, бригадира мулярів, депутата Верховної Ради 
СРСР Германа Ламочкіна. Молодий робітник схвильо
вано говорить;

Дорогі діти!
* Сьогодні у всіх нас незвичайний день. Адже ваше 
чудесне свято — це і наша радість. Становище наше 
теж незвичайне. Ми з вами помінялись ролями. Завжди 
черзоногалстукова піонерія вітає дорослих, а сьогодні 
ми — делегати XIV з'їзду комсомолу, члени бригад 
коч^ністнчної праці, комсомольці Москви вітаємо на
ших юних друзів.

• Ми від душі поздоровляємо піонері» з найвищою 
нагородою нашої країни — орденом Леніна. Ця на
города, хочу вам сказати, як робітник, багато до чого 
зобов’язує.

. Я — будівельник. Разом з товаришами ми будуємо 
все для блага людей, для вас: будинки, дитячі садки, 
школи. До вашого ювілею будівельники Москви підго
тували добрий подарунок — ГІалац піонерів на Ле
нінських горах.

■ Дорогі мої хлоп’ята і дівчата! Скоріше виростайте, 
щоб стати в наш загін будівників. Сьогодні на нашому 
спільному святі мені хочеться звернутися до всіх ком
сомольців Москви — хай клич «Нашу зміну нам і ви
ховувати» — стане девізом життя кожної бригади ко
муністичної праці, кожного робітничого колективу.

Від колгоспників і робітників радгоспів Московської 
області виступає тваринник радгоспу «Заокский» Ніна 
Ноздріна.

Дорогі діти!
Сільські комсомольці Підмосков’я доручили мені сер

дечно вітати вас.

Багато хто з вас мріє зробити подвиг і, звичайно, 
заздрить Юрієві Гагаріну і Германові Титову. Та їм 
і не можна не заздрити. Але подвиги можна робити 
скрізь: на заводах, будовах, полях і фермах.

Я — тваринник, і від імені всіх сільських комсомоль
ців звертаюсь до вас: добре вчіться, любіть працю. 
Дій будемо раді бачити вас після закінчення школи за 
рулем трактора, штурвалом комбайна, на полях і фер
мах колгоспів та радгоспів.

Нам хочеться, щоб наші діти мріяли про сільсько
господарські професії так само, як про професію кос
монавта.

На трибуні відомий спортсмен, капітан хокейної 
команди «Спартак» — чемпіон країни Борис Майоров.

А я, діти, інженер-авіатор, але знаєте ви мене як 
хокеїста команди «Спартак».

Багато раз радянським спортсменам доводилося за
хищати честь рідного прапора на зарубіжних стадіо
нах. Перші ж кроки в спорті ми зробили в піонерській 
організації, першою нашою спортивною нагородою був 
маленький значок БГПО. Цей значок — хороша пу
тівка у великий спорт.

Ми сподіваємось, що з багатьох сьогоднішніх піоне
рів виростуть нові Латиніни, Власови, Я шини.

Країні потрібні сміливі, сильні загартовані люди.
Щасливих вам стартів, друзі!
Від імені піонервожатих до присутніх звертається 

Євген Щуленій — вожатий-виробничник школи 165 Ле
нінградського району.

Юні піонери, піонерські вожаті і всі, чиї серця завжди 
піонерські, — з великою нагородою, друзі!

І в цей день хочеться від душі ще і ще раз сказати 
велике спасибі нашій партії, рідному урядові за високу 

х оцінку славних піонерських справ.
Ваша нагорода — це і наша нагорода — вожатих, 

учителів, усіх великих друзів піонерії.
Я працюю інженером-конструктором, але є у мене її 

друга не менш важлива професія — піонерський во
жатий, якою ми з товаришами вожатимн-виробннчника- 
ми дуже пишаємось.

Дорогі діти, на XIV з’їзді комсомолу ви говорили, 
що у вас мало вожатих-хлопців. Комсомольці відпо
відають вам — ми прийдемо до вас, дорогі хлоп’ята, 
разом будемо ходити в походи, на рибну ловлю, на
вчимо вас водити машини, робити цікаві моделі.

Чоловіча дружба — міцна.
Наше слово — тверде!
Потім виступає перший радянський космонавт Юрій 

Гагарі н.
Дорогі діти, дозвольте мені поздоровити вас з вашим 

славним ювілеєм — 40-річчям піонерської організації, 
дозвольте поздоровити з найвищою урядовою нагоро
дою — орденом Леніна.

Дозвольте передати вам поздоровлення і найкращі 
побажання у вашому навчанні, у вашому житті, у 
вашій праці від імені наших радянських космонавтів.

Людство відкрило нову еру, еру польотів у космос. 
Але ця ера тільки почалась і, очевидно, дехто з при
сутніх тут у залі, а можливо багато хто, обов’язково 
побувають у космічному просторі, злітають до інших 
світів, відкриють нові планети.

Але для цього, дорогі друзі, треба добре вчитися, 
вчитися наполегливо, терпеливо, треба навчитися доб
ре працювати, щоб бути гідними будівниками комуніз
му, щоб бути гідними тих великих звершень, до яких 
веде нас наша любима партія.

БАТЬКІВЩИНІ-САЛЮТ
Слово надається ювілярам — юним ленінцям. Бурх

ливі оплески линуть назустріч хлопчикам і дівчаткам 
у червоних галстуках.

Слушай нас, Родина!
Слушай нас, партия!
Слушай, великий 

советский народ!
В майское утро
Юная гвардия
Клятву на верность 
Отчизне дает.
Взвейся над Родиной 
Ветер весенний!
Песни
’ и флаги,

и крыля — 
в полет!

Слушайте, юные,
Орденом Ленина
Нас награждает 
Сегодня народ.
В сердце вливается 

гордая сила,

КЛЯТВА

Звонкие горны
О счастье поют.
Партии нашей любимой

спасибо!
Родине — наш 
Пионерский салют!
Эй, пионеры, 
Равняйтесь на знамя! 
Мы повторим 
Комсомольцам вослед:
— Ленин с нами!
— Ленин с нами!
С нами повсюду. 
Как воздух и свет! 
Выросли
Светлые наши колонны,
Галстуки наши
Ярче горят, —
Нас миллионы!
Все восемнадцать —< 
Сейчас говорят!

ПЮНЕР1В
Горячо вперед стремиться, Продолжая труд отцов,-* 
Жить по-ленински, учиться, 
Все понять, всего добиться,
Новых дней услышать 

зов, — 
Будь готов!
Всегда готов!

Строить мощные машины* 
Покорять простор 

орлиный, 
Возводить в степи 

целинной 
Стены новых городов, — 

Будь готов! 
Всегда.готов!

Проносить в сердцах 
отвагу,

Верность ленинскому 
стягу.

Не ступать назад ни шагу,

Будь готов! 
Всегда готов!

С другом встать в строю, 
едином, 

К новым двигаться 
вершинам.

Стать Отчизны верным 
СЫНОМ'

Как Гагарин и Титов, — 
Будь готов! 
Всегда готов!

Вслед за партией шагаяк 
Мир и правду защищая. 
Путь держать, преград 

не зная, 
В даль сияющих годов, — 

Будь готов! 
Всегда готов!

♦ » ♦

П ІОНЕРИ піднімаються в президію. Хлопчики і дів- 
чатка вручають усім, хто перебуває в президії, кві

ти, пов’язують червоні галстуки. Весь зал палко апло
дує.

Під оплески виносять червоні прапори Всесоюзної і 
Московської міської піонерських організацій. Урочиста 
засідання оголошується закритим. Наче па крилах, ле
тить улюблена пісня «Взвейтесь кострами, синие но
чи».

Знову й знову по рядах прокочується овація. В пар
тері, амфітеатрі і па балконі лунають дружні вигуки; 
«Велике спасибі партії від дітей!», «Ленін з нами!»» 
«Будемо гідною зміною!», «Заповітам Леніна вірні!», 
«КПРС — слава!», «Ленінському Центральному Ко
мітетові — слава!»

Все, що відбувалось цього вечора в Палаці, було 
незабутньою, хвилюючою демонстрацією любові і піклу- 
вання нашої Батьківщини, народу, партії про мільйо
ни юних ленінців, про тих, хто в піонерських загонах 
і дружинах готується до великої битви за справу Ле
ніна, за комунізм.

(ТАРС). ’

РОСТИ, ДЕРЗАЙ, РАДЯНСЬКА IIІОНЕ’ІЯ!
і імені Ь. І. ЛенінаУрочисте засідання в Києві з нагоди 40-річчя піонерської органгзаці

РАДІСНИМИ усмішками щасливої 
гомінкої дітвори розцвів 18 травня 

Жозтневнй палац культури в Києві. Зда
валося, що перебуваєш не в залі, а на 
безкрайньому казковому полі квітів, 

■^□менисте сяйво юних очей, кумач 
галстуків, білі комірці, стрічки у косич
ках дівчаток, святкові костюмчики — 
все це немов би злилось у величезний 
чудовий живий букет.

Сьогодні у юних громадян країни Рад 
подвійне свято. Батьківщина високо оці
нила їх славні діла, нагородивши піо- 
иерську організацію найвищою урядо
во« нагородою — орденом Леніна. Від
нині на прапорі юних ленінців золотом 
сяятиме образ великого Ілліча. З ним 
б-змежко любимим ім’ям у піонерів 
Зі’лзано все найдорожче, найзаповітні- 
иіе. Вони прагнуть жити, вчитись і пра- 
Цинати, як заповідав безсмертний Ле- 
Р»н. < • „
: На урочисте засідання республікан
цю! та Київської рад піонерської орга- 
изації імені В. І. Леніна, присвячене 
знаменній даті в її історії, з’їхались у 
Полицю України делегації піонерів з 
Усіх кінців республіки. На свято юних 
прийшли керівні працівники республі
канських, київських обласних і міських 
Типізацій і відомств, члени перших 

' Перських загонів, новатори виробнії- 
п-за, діячі науки і культури, студент
ка молодь.

До початку засідання ще залишаєть
ся деякий час. Під склепінням Палацу 
••мають улюблені піонерські і комсо
мольські пісні. „
І 5 проміннях прожекторів сцена, ма 

великого червоного прапора **

та

і.ортрет Володимира Ілліча Леніна, чиє 
ім’я з честю носить Всесоюзна піонер
ська організація. Поруч — зображення 
ордена Леніна, яким її. нагороджено в 
зв’язку з 40-річчям.

Тепло, хвилююче і душевно зустріча
ють піонери, всі учасники урочистого 
засідання появу у президії керівників 
Комуністичної партії і уряду України 
товаришів О. І. іващенко, Д. С. Корот- 
ченка, М. В. Підгорного, І. С. Сеніна, 
А. Д. Скабу, В. К. Клименка, П. К. Ко- 
шового. За столом президії займають 
місця також заступник голови Ради 
Міністрів УРСР П. Т. Тронько, міністр 
освіти УРСР І. К. Білодід, перший сек
ретар ЦК ЛКСМУ Ю. Н. Єльченко, СЄК-. 
ретар Київського обкому партії О. П. 
Ботвин, голова виконкому Київської об
ласної Ради депутатів трудящих І. й. 
Стафійчук, перший секретар Київського 
міськкому партії В. І. Дрозденко, голо
ва виконкому Київської міськради О. й. 
Давидов, тричі Герой Радянського Сою
зу О. 1. Покришкін, сталевар Дніпро- 
петровського заводу імені Петровського 
Герой Соціалістичної Праці П. С. Ма- 
хота, представник першого піонерського 
загону Києва Т. Ю. Горбунцова, члени 
бюро ЦК ЛКСМУ, обкому і міськкому 
партії, Республіканської ради, представ
ники Київської обласної і міської піо
нерської організації, кращі піонери з 
областей республіки і міста Києва.

Урочисте засідання відкрив перший 
секретар ЦК ЛКСМ України Ю. Н. 
Єльченко.

Звучать державні гімни Радянського 
Союзу і Української РСР. Подається 
команда до виносу прапорів республі-

перської організації,

Урочисте засідання

канської і Київської міської піонерських 
організацій. Всі встають. Під звуки 
маршу прапороносці направляються до 
президії і встановлюють прапори на 
авансцені.

І знову немов би сотні чарівних жар- 
птиць змахнули крилами. В єдиному 
пориві підіймається весь зал. Звідусіль 
розкотисто лунають дружні, бурхливі 
оплески. Так зустріли присутні пропози
цію про обрання до почесної президії 
урочистого засідання Президію Цент
рального Комітету КПРС на чолі з ви
датним ленінцем, кращим другом радян
ської дітвори Микитою Сергійовичем 
Хрущовим.

В цьому схвильованому пориві юних 
сердець лунає як клятва: Рідна партіє! 
З тобою всі наші думи і найсвітліші 
мрії. Це ти дала нам радісне дитинство. 
Немає на землі дітей щасливіших, ніж 
підростаюче покоління країни Рад. За 
все це — піонерське спасибі тобі, наша 
любима мати-партіє!

Усім своїм єством радянські діти від
чувають ласку партії, Батьківщини. Віт
чизна завжди бачить, Вітчизна завжди 
чує найщасливіших у світі своїх дітей. 
Партія, Батьківщила не тільки вихову
ють підростаюче покоління, але й охо
роняють його спокій, його майбутнє, 
відводять руку ворога, щоб діти і їх 
батьки жили в мирі і щасті.

Доповідь «40-річчя піонерської орга
нізації імені В, І. Леніна» на урочисто
му засіданні зробила секретар ЦК 
ЛКСМУ голова Республіканської ради 
піонерської організації В. С. Шевченко.

Неповторний хвилюючий і радісний 
час, говорить вона, переживає радяи-

ський народ, будуючи найсправедливіше 
суспільство, де людина людині друг І 
брат. Одним з почесних завдань кому
ністичного будівництва, поставлених на-» 
шою рідною партією, підкреслює промо
вець, є виховання підростаючого поко
ління. Адже нинішні юні громадяни 
країни Рад, наші славні піонери жити
муть вже при комунізмі.

Розвиток здібностей кожної дитини, 
виховання всебічно розвинених, сильних 
духом і тілом людей, чесних і працьови
тих, мужніх і життєрадісних є повсяк
денною турботою Комуністичної партії 
і Радянського уряду. Немає жодної га
лузі нашого життя, де б це батьківське 
піклування про юне покоління не вияв
лялось у різноманітних формах. Від пер
ших кроків по землі до виходу у само
стійне трудове життя кожну нашу дів
чинку і хлопчика скрізь і всюди супро
воджує, спрямовує, запалює гаряча лю
бов, мужня воля, мудрість великої пар
тії Леніна. Під бурхливі оплески тов. 
Шевченко від імені усіх ленінців рес
публіки висловлює сердечну подяку ЦК 
КПРС і особисто Микиті Сергійовичу 
Хрущову за їх невтомну турботу про 
щастя і виховання майбутніх будівни
ків комунізму.

За 40 років свого існування, продов
жує доповідач, Всесоюзна піонерська 
організація імені В. І. Леніна здобула 
широку популярність і любов серед ді-

(Закінчення на 4-й стор.).
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(Закінчення).
тей, глибоку, щиру повагу всього нашо
го народу. Під керівництвом Комуніс
тичної партії і свого вірного вожато
го — Ленінського комсомолу вона стала 
першою школою комуністичного вихо
вання для радянських людей. Сьогодні 
в її рядах налічується понад 18 міль
йонів хлопчиків і дівчаток.

Ювілей піонерської організації — це 
свято не тільки тих, хто носить червоний 
галстук сьогодні. Це знаменна і радісна 
подія в житті всіх радянських трудівни
ків. Мільйони ветеранів праці і героїв 
боїв за пашу Батьківщину, робітників і 
колгоспників, інженерів і вчених, людей 
всіх професій, з великою теплотою зга
дують свій перший піонерський загін.

Юними піонерами були Юрій Гагарін 
і Герман Титов, Валентина Гаганова і 
Іван Кожедуб та багато, багато інших 
прославлених синів і дочок нашої Віт
чизни. З піонерських рядів вийшли учас
ники всенародного руху за комуністич
ну пращо.

Далі доповідач розповідає про історію 
виникнення і розвиток піонерської орга
нізації в Радянському Союзі і, зокрема, 
на Україні. Тепер в республіці майже 
4 мільйони юних піонерів. Завдяки по
всякденній увазі з боку ЦК КП України 
вони оточені кваліфікований вихова
телями, забезпечені всім необхідним. Ба
гато чого можна розповісти про слав
ні патріотичні діла юних ленінців. Зга
даємо хоча б величний трудовий под
виг нашого народу по освоєнню цілини. 
Саме тоді харківські піонери кинули 
клич: «Зберемо 50 тисяч тонн метало
лому на будівництво тракторів!» І неза
баром 130 піонерських машин були уро
чисто передані підкорювачам просторів 
Казахстану і Алтаю. Славною тради
цією стали піонерські мічурінські похо
ди, під час яких було озеленено тисячі 
кілометрів шляхів.

З величезним піднесенням і любов’ю 
готувались піонери до 90-річчя з дня на
родження В. І. Леніна. Вони вирішили 
відзначити цю історичну дату 90 тру
довими салютами. Піонери Луганщини 
зібрали металолом для спорудження 90 
потужних тепловозів, піонери Донецької 
області — для 90'вугільних комбайнів, 
міста Києва — для 90 екскаваторів, 
Полтавщини — для 90 самоскидів тощо. 
Вони поставили перед собою завдання 
вивчити всі місця в республіці, зв’язані 
з іменем вождя. 1 тепер в більшості 
шкіл республіки з’явилися ленінські 
кімнати і музеї, в селах і містах ство
рено піонерські парки, сади, алеї імені 
90-річчя Ілліча.

Піонерські штаби і патрулі, зони піо
нерської дії, змагання за звання заго
нів і дружин — «супутників семиріч
ки» — все це відгук піонерів на те но
ве, комуністичне, що день у девь народ
жується у нашому житті.

Чудову форму зв’язків робітників з 
піонерами породив рух за комуністич
ну працю. На підприємствах Донецької 
області, Харківщини, Херсонщини, Дні- 
пропетровщини є вже сотні колективних 
вожатих, які стали найближчими порад
никами і друзями юних ленінців. Бонн 
вчать своїх наймолодших друзів пра
цювати, разом з ними відпочивають. 
І піонери прагнуть не відставати від 
своїх наставників, з честю змагаються 
за те, щоб піонерські дружини завоюва
ли звання «супутника семирічки», щоб 
над школами спалахнули почесні «рубі
нові зірки».

Знаменну дату 40-річчя Всесоюзної 
піонерської організації юні ленінці Ук
раїни зустріли успішним виконанням 
піонерської дворічки під девізом «Піоне
ри — Батьківщині», яка no-праву на
звана молодшою сестрою семирічки. Дво
річка активізувала роботу всіх загонів 
і дружин, принесла особливо відчутні 
плоди у період підготовки до XXII з’їз
ду КПРС. Вся піонерія боролася за 
право рапортувати з’їздові про свої ус
піхи в навчанні і праці. Саме в цей час 
було відправлено металургам 50 ешело
нів металолому, зібраного піонерами.

Славні піонерські діла ще більше по
множилися після історичного з’їзду пар
тії. Вже на XIX з’їзді ЛКСМ України 
піонерія республіки рапортувала, що за 
час дворічки обладнано 9700 шкільних 
ленінських музеїв і кімнат, посаджено 
.19 мільйонів фруктових і декоративних 
Дерев, вирощено понад 5 мільйонів кро
лів. 23 тисячам піонерських загонів при
своєно почесне звання «супутник семи
річки». Т ов. Шевченко повідомляє, що 
Республіканська рада за результатами 
змагання вперше в республіці удостої

ПІОНЕРІЯ!
ла Цього звання цілі піонерські органі
зації міст Львова, Горлівки та Іршав- 
ського району Закарпатської області.

1 це далеко не повний перелік славних 
справ юних ленінців.

XIV з’їзд ВЛКСМ, говорить допові
дач, обговорив питання дальшого поліп
шення роботи з піонерами. Наша ме
та — не залишити жодного піонерсько
го загону без друга — виробничника. 
Для цього в піонерські загони будуть 
направлені ще 100 тисяч вожатих з ви
робництва, слід і далі розвивати дитя
чу ініціативу і самодіяльність, навча
ти і виховувати піонерський актив.

Юні піонери, діти — це зміна, надія 
і майбутнє радянського народу, каже на 
закінчення тов. Шевченко. Не може бу
ти жодної організації, установи чи за
кладу, жодної дорослої людини, яка 
була б байдужою до виховання майбут
ніх громадян комуністичного суспіль
ства. А ви, дорогі іменинники, дівчатка 
та хлоп’ята в червоних галстуках, вчі
ться наполегливо, вперто. Рівняйте свій 
крок по могутній ході радянського на
роду — будівника комунізму. Поленін- 
ському живіть, по-ленінському вчіться, 
з Леніним у серці йдіть у комунізм!

Доповідач запевняє ЦК КПРС, Мики
ту Сергійовича Хрущова, ЦК КП Ук
раїни, що піонери республіки завжди 
готові до боротьби за справу рідної Ко
муністичної партії.

З щирими словами привітання до піо
нерів звернувся Герой Соціалістичної 
Праці сталевар П. С. Махота. Він га
ряче поздоровив юних ленінців з висо
кою нагородою Всесоюзної піонерської 
організації — орденом Леніна, подяку
вав молодим друзям за зібрані ними 
ешелони брухту, з якого металурги ви
плавили тисячі тонн чавуну і сталі для 
потреб народного господарства.

З інтересом слухали присутні виступ 
вожатого — виробничника, токаря Гор- 
лівського машинобудівного заводу Вік
тора Штанька, який розповів про те, як 
робітники його рідного міста і бригади, 
де він працює, допомагають піонерам 
вчитися, працювати, рости гідними на
шої великої епохи будівництва кому
нізму.

У тяжкі роки Великої Вітчизняної 
війни, сказав у своїй промові тричі Ге
рой Радянського Союзу О. 1. Нокриш- 
кін, тисячі піонерів нашої країни вно
сили свій посильний вклад у справу пе
ремоги над озвірілим фашизмом. Про
славлений льотчик розказав присутнім 
про подвиг сина одного з авіаційних 
полків Олежки Воронкова, який у 13 
років заслужив загальну шану бойових 
військових пілотів. Це він у роки війни 
лід час повітряного нападу фашист
ських бомбардувальників на радянський 
військовий аеродром кинувся разом з 
дорослими, не шкодуючи життя, гасити 
підпалені літаки. Ім’я Олежки Воронко
ва, як і юних героїв Льоні Голікова, 
Валі Котика, Васі Шишковського, Борі 
Гайдая, Толі Куценка та багатьох інших 
навічно вписані у славну історію піонер
ської організації імені В. 1. Леніна.

Сьогодні, через 17 років після закін
чення війни, каже тричі Герой, хочеться 
від усієї душі ще раз подякувати на
шій піонерії за її допомогу в боротьбі 
з ворогом. Ростіть же справжніми стій
кими борцями за справу нашої партії, 
за комунізм!

1 ось знову по рядах перекочуються 
хвилі гучних оплесків. До залу входить 
велика група жовтенят. Вони прийшли 
з букетами квітів, щоб вітати присутніх 
в залі. Схвильовано лунає їхнє віршова
не привітання:

Нам усміхаються сонячні далі, 
Будемо мужніми ми виростать, 
Ленін присутній з нами у залі, 
Кожен з нас мріє ленінцем стать! 
Спасибі Партії,
Народові й Вітчизні
За те, що жити нам при комунізмі!
За мудрість ленінську,
За сонячні діла 
Комуністичній партії хвала!
Радістю освітлюють обличчя дівчаток 

і хлопчиків, коли вони в одностайному 
пориві приймають вітальні листи ЦК 
КПРС і ЦК КП України.

Урочисте засідання оголошується за
критим. Всі присутні виконують одну з 
перших піонерських пісень «Взвейтесь 
кострами, синие ночи».

♦ * *
На закінчення відбувся концерт піо

нерського ансамблю пісні і танцю Київ
ського Палацу піонерів.

Про почин сількорів Великобагачанського 
району Полтавської області

Сільські кореспонденти Великобагачанського району Полтавської області в листі, 
надрукованому в газеті «Правда Украины» за І5 травня 1962 року, повідомляють, що 
хлібороби району, виконуючи історичні рішення XXII з’їзду КПРС і березневого Пле
нуму ЦК КПРС, зобов’язались в цьому році виростити на всій площі посіву по 55 цент
нерів зерна кукурудзи з гектара, а сількори вирішили особистим прикладом допомагати 
механізаторам і всім трудящим з честю виконати взяті зобов’язання. З цією метою в 
кожній ланці, тракторній бригаді створено сількорівські пости, які вже включилися в 
роботу.

Розповідаючи про свою роботу, сількори Великобагачанського району через газети 
«Правда Украины», «Зоря Полтавщини» і миргородську міжрайонну газету «Прапор 
перемоги» звернулися до всіх сількорів і робкорів республіки з закликом наслідувати 
їх приклад, активно включитися в рейд перевірки догляду за посівами кукурудзи і 
пі.чготовки до її збирання та виконання промисловістю замовлень для сільського гос
подарства.

ЦК КП України схвалив патріотичну ініціативу сількорів Великобагачанського ра
йону про встановлення громадського контролю по догляду за посівами кукурудзи і під
готовці до її збирання, за виконанням промисловістю замовлень для сільського госпо
дарства.

Зобов’язано обкоми, міськкоми і райкоми партії, парторгів обкомів партії в тери
торіальних виробничих управліннях, первинні партійні організації колгоспів і радгос
пів, промислових підприємств сприяти організації і проведенню масових рейдів пере
вірки догляду за посівами кукурудзи і підготовки до її збирання, виконання промисло
вістю замовлень для сільського господарства; обговорювати матеріали рейдових бригад 
і робсількорівських постів та вживати рішучих заходів до усунення виявлених 
недоліків.

Редакторам республіканських, обласних, міжрайонних, районних і багатотиражних 
газет широко висвітлювати проведення рейду перевірки догляду за посівами кукурудзи 
і підготовки до її збирання та виконання промисловістю замовлень для сільського гос
подарства, добиватися усунення виявлених недоліків.

СВЯТО ЮНИХ ЛЕНІНЦІВ
ВЕЛИКЕ піонерське свя- 
** то відбулося вчора в м. 
Кіровограді. Зранку всі піо
нерські дружини провели 
урочисті збори на вулицях, 
в школах, парках, на під
приємствах. Юні ленінці зві
тували робітничим колекти
вам про свої досягнення.

О 15 годині піонерські 
дружини міста зібралися 
біля парку імені Леніна. На 
чолі кожної з них — загони 
«супутники семирічки». По
кладаються живі квіти до 
пам'ятника В. І. Леніну. 
Піонери дають клятву само
віддано боротися за справу 
Комуністичної партії. Шко
ли шикуються на вулиці Ле
ніна і крокують до площі 
С. М. Кірова, а потім до 
стадіону «Авангард». Фан
фаристи і барабанщики да
ють сигнал «Увага!». Піо
нерна Люда Метелькова

подає команду: «Головам 
рад дружин і загонів до 
здачі рапортів приготува
тись! Рапорти здати!». Ра
порти приймають члени 
бригад і ударники комуніс
тичної праці, старі комуніс
ти, перші піонери, працівни
ки міськкому партії і міськ
кому комсомолу.

Секретар МК ЛКСМУ 
Всеволод Сокуренко вступ
ним словом відкриває уро
чисту частішу свята. Під 
звуки гімну Радянського 
Союзу піднімається прапор, 
спалахує факел свята.

З привітанням виступають 
секретар міськкому партії

Г. Й. Боднаров, секретар об
кому комсомолу О. Ф. Ма
льований, старий більшовик- 
М. В. Дичков, бригадир ко
лективу комуністичної праці 
заводу «Червона зірка» Ми
кола Бранко, учениця пер**' 
шого класу Кіровоградської 
середньої школи № 27 жов
теня Люда Пустовойтенко.

За дорученням бюро 
міськкому партії і міськко
му комсомолу В. Сокуренко 
вручає переможцям змаган
ня на честь 40-річчя піонер
ської організації Червоний 
прапор, вимпели і грамоти.

Починається велике спор
тивне свято.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Звітують наймолодші
музиканти

у ПРИМІЩЕННІ об- 
* ласиої філармонії 
відбувся звітний кон
церт дитячої музичної 
школи. Вій розпочався 
виступом шкільного хо
ру. Потім сценою заво
лоділи солісти, які про
демонстрували майстер
ну гру.

Звучить чарівна музи
ка Чайковського. Ма
ленька скрипачка учени
ця 6 класу Наташа Хи- 
лобокова так вміло ви
конує свій номер, що в 
залі довго не стихають 
оплески.

З успіхом виступив 
симфонічний оркестр,

ансамбль баяністів під 
керів н и ц т в о м М. Ф. 
Олександрова та унісон 
скрипачів. Кабалевський 
і Мендельсон, Шуберт і 
Глієр, Чайковський і 
Бетховен — програма 
досить багата. Юні му
зиканти з честю справи
лися з завданням, про- 
звітували про свою хо
рошу підготовку.

Л. КОВАЛЕНКО.
На знімках: (справа) На- 

таша Хнлобокова виконує 
«Мелодію» ГІ. Чайковського; 
(зліва) випускник музич
ної школи Олександр Бо- 
дашко грає варіації на те
му романса Алябьева «Со
ловей».

Фото М. ХЛЕБНІКОВЛ.
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ПРОВОДИТЬ НАБІР 
УЧНІВ

по спеціальності тракториста 
Термін навчання • . - — 
сяців.

По закінченню училища 
внчу кініки направляються 
на роботу в Казахську РСР.

До училища приймаються 
юнаки і Дівчата від 17,5 
років і старше з освітою не 
нижче 7 класів.

Навчання безкоштовне.
Учні забезпечуються обмун- 

и днрувашіям, стипендією,
□ харчуванням і гуртожитком.
□ Для вступу в училище не- 
О обхідні такі документи:
§ 1. Заява на ім’я директо
рі ра про прийом в училище.□ - -• . • _ о Г’п 2. ----------- -
о доцтво про освіту.
□ фотокартки 1
03X4 см. ____ .
□ відка сільської Ради, о 
о 6. Військовозобов’язаним — §
□ військовий квиток або при- □ 
о писне свідоцтво. 7. Довідка □
□ про стан здоров я.
о Прийом в училище прово- ЦІ
□ диться до 25 травня ц. р. “
о ДИРЕКЦІЯ- р

іапспопосизооооосооооооооооС 
БОБРИНЕЦЬКЕ ц

і УЧИЛИЩЕ МЕХАНІЗАЦІЇ § 
СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА №2 °
І 

акіиріїАіа ° 
Ь 

ог 
І 

І 

а

сг 
н о

Автобіографія. 3. Сві- а 
__ . віту. 4. Дві о

ІТКИ р о зм і р О М □
і. 5. Паспорт або до- § 

СІЛЬСЬКОЇ Р2-" -
Військовозобов’язаним

-

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

«Молодой аоммуиар» — орган Кировоградского областного 
■омптета ЛКСМУ, г. Кировоград.

Телефони редакції: редактора — 56-12, відповідального 
секретаря — 50-11, відділів — 50-24.

БК 00194. Зам. № 3311. '

Редакція працює з 10 години ранку до 6 години вечора. 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себеї

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Днмитрова,
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