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ВІД ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС 
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР 

І РАДИ МІНІСТРІВ СРСР
Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної Ради 

СРСР і Рада Міністрів СРСР з глибоким сумом сповіща
ють, що 24 квітня 1967 року при завершенні випробного 
польоту на космічному кораблі «Союз-1» трагічно заги
нув один з перших покорителів космосу, талановитий 
випробувач космічних кораблів, член КПРС, льотчик-

космонавт СРСР, Герой Радянського Союзу, інженер* 
полковник Комаров Володимир Михайлович.

Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної Ради 
СРСР і Рада Міністрів СРСР висловлюють глибоке спів
чуття сім’ї покійного.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРЕЗИДІЯ
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ

КПРС РАДИ СРСР

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
і

Про нагородження Героя Радянського 
Союзу, льотчика-носмонавта СРСР 
Комарова В. М. другою медаллю 

„Золота Зірка“
За героїзм, мужність і відвагу, виявлені при здійснен

ні випробного польоту нового радянського космічного 
корабля «Союз-1», нагородити Героя Радянського Союзу, 
льотчика-космонавта Комарова Володимира Михайлови
ча другою медаллю «Золота Зірка» (посмертно) і вста
новити бюст на батьківщині героя.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
М. ПІДГОРНИЙ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль, 
24 квітня 1967 р.

Центральний Комітет КП 
України, Президія Верхов
ної Ради і Рада Міністрів 
Української PCP 
сумують у зв’язку з трагіч
ною загибеллю при завер
шенні випробувального по
льоту на космічному кораб
лі «Союз-1» одного з пер
ших покорителів космосу, 
талановитого випробувача 
космічних кораблів, члена 
КПРС, льотчика-космонавта 
СРСР, Героя Радянського 
Союзу, інженер-полковника 
Комарова Володимира Ми
хайловича.

Передчасна загибель
В. М. Комарова — відваж
ного космонавта, мужнього

ПРЕЗИДІЯ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

УКРАЇНСЬКОЇ 
PCP

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
КОМІТЕТ 

КП УКРАЇНИ

РАДА
МІНІСТРІВ

СРСР

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС
ПРО ЗАГИБЕЛЬ ЛЬОТЧИКА-КОСМОНАВТА СРСР, 

ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ, ІНЖЕНЕР-ПОЛКОВНИКА 
КОМАРОВА ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

Як повідомлялось 23 квітня 1967 ро
ку, в Радянському Союзі було виведено 
з метою льотних випробувань на орбіту 
Землі новий космічний корабель 
«Союз-1», пілотований льотчиком-кос- 
монавтом СРСР, Героєм Радянського 
Союзу, інженер-полковником Комаро
вим Володимиром Михайловичем.

Протягом випробного польоту, що 
тривав понад добу, В. М. Комаровим бу
ла повністю виконана намічена програ
ма опрацювання систем нового кораб
ля, а також проведені заплановані нау
кові експерименти.

При польоті льотчик-космонавт В. М. 
Комаров здійснював маневрування ко
раблем, проводив випробування основ
них його систем на різних режимах і да
вав кваліфіковану оцінку технічних ха
рактеристик нового космічного корабля.

24 квітня, коли програма випробувань 
була закінчена, йому було запропонова
но припинити політ і зробити посадку.

Після здійснення всіх операцій, зв'яза-
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ВІД ЦК влкем
Центральний Комітет Всесоюзної Ленінської Кому

ністичної Спілки Молоді від імені комсомольців, усіх 
радянських юнаків і дівчат висловлює глибоке спів
чуття в зв’язку з трагічною загибеллю видатного ра
дянського космонавта, Героя Радянського Союзу 
Володимира Михайловича Комарова.

Болем і глибоким сумом сповнені наші серця. Пі
шов від нас вірний син партії, вихованець Ленінсько
го комсомолу, чудова людина.

Володимир Михайлович Комаров зробив великий 
подвиг у жовтні 1964 року, вперше в світі здійснив
ши політ у космос багатомісного радянського кораб- 
ля-супутника «Восход» з екіпажем на борту. Випро
бовуючи новий космічний корабель, В. М. Комаров 
зробив ще один безсмертний подвиг в ім'я Батьків
щини, в ім'я майбутнього людства.

В. М. Комаров віддавав усі свої сили, знання й енер
гію дальшому розвиткові і освоєнню вітчизняної кос
мічної техніки. Щира дружба зв'язувала Ленінський 
комсомол і Володимира Михайловича Комарова. Він 
брав активну участь у комуністичному вихованні під
ростаючого покоління. Своїм прикладом він допома
гав радянським юнакам і дівчатам виробляти такі 
якості, як любов до Батьківщини, відданість справі 
партії, мужність і скромність, працьовитість і праг
нення до знань.

З надзвичайною чутливістю і бажанням виконував 
він всі просьби комсомолу. Володимир Михайлович 
часто зустрічався з молоддю в студентських ауди
торіях, у колгоспних таборах, у цехах, в шкільних 
класах. Багато молодіжних колективів включило його 
у свої бригади, піонери зарахували у свої почесні 
вожаті. Серйозно і дуже відповідально ставився Во
лодимир Михайлович до цього довір’я молоді. Він — 
учасник багатьох молодіжних фестивалів, комсомоль
ських пленумів, зльотів, зустрічей. І завжди В. М. 

----------------------------------------------- Комаров був для комсо
мольців прикладом лю
дини розумної, цікавої, 
великої, людини, на яку 
хотілося б бути схожими. 

Він був прикладом для 
всієї радянської молоді. 

Таким В. М. Комаров 
залишиться назавжди в 
наших серцях.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
КОМІТЕТ влкем

них з переходом на режим посадки, ко
рабель благополучно пройшов найваж
чу і найвідповідальнішу ділянку гальму
вання в густих шарах атмосфери і пов
ністю погасив першу космічну швид
кість.

Однак при відкритті основного купола 
парашута на семикілометровій висоті за 
попередніми даними в результаті скру
чування строп парашута космічний ко
рабель знижувався з великою швидкіс
тю, що було причиною загибелі В. М. 
Комарова. ,

Передчасна загибель видатного кос
монавта, інженера-випробувача косміч
них кораблів Володимира Михайловича 
Комарова є тяжкою втратою для всього 
радянського народу.

Своїми працями в галузі випробу
вання космічних кораблів Володимир 
Михайлович Комаров вніс неоцінимий 
вклад у справу розвитку й удосконален
ня космічної техніки.

Конференція 
у Карлових 
Варах

л
ЗВІТИ І ВИБОРИ ШКІЛЬНОЇ КОМСОМОЛІ!

О КБИ не оголошення на дверях акто- 
вого залу, то й не знав би ніхто, що 

сьогодні збори. Та ще й звітно-виборні. 
Не відчувалось ні піднесення, ні хвилю
вання. Вірніше, хвилювання було. Тіль
ки інше — коли б скоріше все закінчи
лось. Це особливо помітилось при обго
воренні доповіді 
комсомолу Наташі 
обговорення не 
відбулось. Висту
пили тільки секре
тарі комсом о л ь- 
ських організацій 
класів і відчита
лись за свою ро
боту.

А про роботу комітету ніхто й не заїк
нувся. Правда, один проблиск був. У ви
ступі Лени Баканової (дев’ятий клас), 

фактів:

секретаря комітету 
Коваленко. По суті,

сказала, що в класі два невстигаючих — 
Прошкуратов і Коваленко.

Тоді, чому ж нічого не сказали про 
хороші справи? А вони є в школі.

Друга Кремгесівська славиться в ра
йоні військово-патріотичним вихованням. 
Вона найкраще провела військову гру 
«Зарница».

Чому ж тоді мовчали про це на збо-

Вибори. Але не звіт

сина нашої Батьківщини — 
тяжким болем відізвалася 
в серцях трудящих Радян
ської України. Український 
народ назавжди збереже в 
своїй пам’яті світлий образ 
чудового комуніста-патріо- 
та Володимира Михайлови
ча Комарова, який здійснив 
видатний подвиг в ім’я ос
воєння космосу, во Ьлаву 
нашої соціалістичної Вітчиз
ни.

Центральний Комітет КП 
України, 'Президія Верхов
ної Ради J Рада Міністрів. 
Української PCP висловлю
ють глибоке 
покійного.

РАДА 
МІНІСТРІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ 
PCP

ступі Лени Баканової
Та й то це скоріш констатація
«Мені найбільше сподобалась робота 
культмасового сектору. Погано) працю
вав штаб «Комсомольського прожекто
ра». А як саме працював культсектор, 
що він зробив? Це питання залишилось 
нерозкритим. Можливо, для присутніх 
комсомольців все було зрозумілим і яс
ним? І вони вважали, що не варто пов
торюватись, згадувати пройдене? Тоді 
доречно запитати: навіщо взагалі звітно- 
виборні збори? Можна просто провести 
виборні. Переобрати секретаря та й годі. 
Гак, саме й трапилось в Кремгесівській 
середній школі № 2.

Мало сказати, що критиці зачинили 
двері. И похвал не чутно було. Може, 
скромність стала на заваді? Погано ві- 
риться. Бо всі присутні досить жваво 

раз 
їх

риться. Ьо всі присутні досить 
себе почували. Шуміли. Декілька 
голові зборів доводилось закликати 
до порядку.

Назвати пасивними комсомольців 
можна. Бо дуже гостро вони реагували 
на виступ Наташі Мороз (10 клас), яка

рах? Вірніше сказали. Тільки не учні, а 
перший секретар міськкому комсомолу 
В. М. Щербина, коли вручав Грамоти 
активістам.

Такий урочистий фінал не мав ніякого 
ефекту. Бо якийсь він штучний і виму
шений вийшов.

Про звітно-виборні збори цієї школи 
можна сказати, як про нерадиву кухар
ку, яка «вміла готувати, та не вміла по
давати». Прикро якось за таких людей. 
Комсомольському комітетові слід було 
провести попередню робоїу з комсо
мольцями, дати певні завдання: зібрати 
матеріал про виконання комсомольських 
доручень тощо. Треба пам’ятати, що 
важливим виховним фактором є підго
товка до зборів. Дивно й те, що на збо
рах не виступив жоден член комітету і 
не доповнив секретаря. Та й старшим 
товаришам треба було все-таки сказати: а 
давайте щиро і відверто поговоримо. 
Без шпаргалок і нервового переступан
ня з ноги на ногу. Давайте відмовимось 
від практики: слово має Пономарьова, 
підготується Здота. Тоді б не трапилось 
лише перевиборів. А був би і звіт

Г. ПРОКОПЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

КАРЛОВІ ВАРИ. Тут 24 
квітня відкрилась конфе
ренція європейських кому
ністичних і робітничих пар
тій. Вона обговорить питан
ня європейської безпеки.

Конференцію відкрив 
перший секретар ЦК Кому
ністичної партії Чехословач- 
чини Антонін Новотний. Він 
повідомив, що на конфе
ренції присутні делегації 24 
комуністичних і робітничих 
партій.

Конференція, на яку ми 
зібралися, сказав Новотнийк 
має чимале значення для 
міжнародного комуністич
ного руху. Вона є практич
ним вкладом в досягнення 
єдності революційних СИЛ, 
які борються за спільні ін
тереси робітничого класу ї. 
трудящих усього світу ц 
справді керуються актив
ним творчим інтернаціона
лізмом, властивим нашому 
рухові.

Учасники конференції об
говорили процедурні пи
тання, затвердили порядок 
денний і порядок роботи 
конференції та утворили ’її 
робочі органи.

Було прийнято 
комуністичних і 
партій у зв'язку
бою в'єтнамського народу. 
Конференція прийняла та* 

1 кож резолюцію про стано- 
:і вище в Греції.

В загальних дебагах 24 
квітня першим виступив ге
неральний секретао Фран
цузької комуністичної пар
тії Вальдек Роше. Потім 
промову виголосив глава 

я делегації Комуністичної 
І партії Радянського Союзу, 
її Генеральний секретар ЦК 
Я КПРС Л. І. Брежнєв

звернення 
робітничих 
з бороть*

(ТАРС)<
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ПОЛОЖЕ
Про Всесоюзну ордена 
піонерську організацію

Всесоюзна піонерська організація 
імені В. І. Леніна — масова самодіяльна 
комуністична організація дітей і підліт
ків Радянського Союзу, зміна і резерв 
ВЛКСМ.

За дорученням КПРС повсякденною 
діяльністю піонерської організації керує 
ВЛКСМ.

Комуністичне виховання піонерів ком
сомол здійснює у тісній єдності із шко
лою, у співдружності з сім’єю, разом із 
профспілковими, творчими, спортивними, 
оборонними та іншими громадськими 
організаціями і державними закладами.

Основні завдання піонерської органі
зації — виховати піонерів відданими 
справі Комуністичної партії, вірними ре
волюційним, бойовим і трудовим тради
ціям радянського народу, прищепити 
юним ленінцям любов до соціалістичної 
Батьківщини, непримиренність до її во
рогів, готувати піонерів до захисту Віт
чизни. Всесоюзна піонерська організація 
нерозривно пов’язує свою діяльність з 
життям радянського народу, з його бо- • 
ротьбою за побудову комунізму, актив
но залучає дітей до посильної суспільно 
корисної праці.

Піонерська організація виховує в ді
тей любов до знань і почуття відпові
дальності до навчання, прищеплює ін
терес до науки і техніки, культури і мис
тецтва, сприяє їхньому всебічному роз
витку. Піонерська організація розвиває 
у піонерів громадську активність і ко
лективізм, вирощує їх свідомими, чесни
ми, сміливими, здоровими і життєрадіс
ними.

Піонерська організація виховує юних 
ленінців у дусі інтернаціоналізму, зміц
нює дружбу з дитячими комуністичними І 
демократичними організаціями всіх кра
їн.

Діяльність піонерської організації ви
значається такими основними принципа
ми:

— громадсько-політичною спрямова
ністю;

— добровільністю вступу в організа
цію і активною участю в її справах;

— самодіяльністю піонерів у поєднан
ні з педагогічним керівництвом;

— урахуванням вікових та індивіду
альних особливостей;

— романтикою, інтересом, грою в піо
нерському житті;

— безперервністю і систематичністю в 
діяльності піонерської організації.

Основні цілі організації, її вимоги до 
кожного піонера висловлені в Девізі, 
Урочистій обіцянці і Законах піонерів 
Радянського Союзу.

ДЕВІЗ, УРОЧИСТА ОБІЦЯНКА, ЗАКОНИ, 
СИМВОЛІКА І РИТУАЛИ 

ПІОНЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
Девіз Всесоюзної піонерської організа
ції імені В. І. Леніна

На заклик: «Піонер, до боротьби за 
справу Комуністичної партії Радянського 
Союзу будь напоготові!» — піонер від
повідає: «Завжди напоготові!».
Урочиста обіцянка піонера Радянського 

Союзу
«Я (прізвище, ім’я), вступаючи в ряди 

Всесоюзної піонерської організації іме
ні Володимира Ілліча Леніна, перед ли-

і

і

цем своїх товаришів урочисто обіцяю— 
палко любити свою Батьківщину, жити, 
вчитися й боротися, як заповідав вели
кий Ленін, як вчить Комуністична партія, 
завжди виконувати Закони піонерів Ра
дянського Союзу».

Закони піонерів Радянського Союзу
Піонер відданий Батьківщині, партії, 

комунізму.
Піонер готується стати комсомольцем. 
Піонер рівняється на героїв боротьби 
праці.
Піонер шанує пам'ять загиблих борців 
готується стати захисником Батьківщи

ни.
Піонер наполегливий 

ці і спорті.
Піонер — чесний і 

завжди сміливо стоїть
Піонер — товариш і 

нят.
Піонер — друг піонерам і дітям тру

дящих усіх країн.
Всесоюзна піонерська організація іме

ні В. І. Леніна, республіканські, крайові, 
обласні, міські і районні організації, піо
нерські дружини мають червоні піонер
ські знамена, загони — червоні піонер
ські прапори — символ вірності справі 
революції, Комуністичної партії, Ра
дянській Батьківщині, символ честі і 
згуртованості піонерів.

Кожний піонер носить червоний галс
тук і піонерський значок.

Червоний галстук — частка Червоного 
знамена, він символізує єдність трьох 
поколінь: комуністів, комсомольців і піо
нерів.

Салют — піонерське привітання. Юний 
ленінець віддає салют, відповідаючи на 
піонерський заклик, вітаючи червоні зна
мена, при піднятті Державного прапора 
СРСР, прапорів союзних республік, при 
виконанні Державного гімну Радянсько
го Союзу, партійного гімну «Інтернаціо
нал», гімнів союзних республік, біля 
Мавзолею В. І. Леніна, біля пам’ятників 
борцям за свободу і незалежність Ра
дянської Батьківщини. Піонер вітає са
лютом вожатих, піонерський і військовий 
стрій.

19 травня — день народження Всесо
юзної піонерської організації, велике 
свято всієї країни.

У дні святкування Великої Жовтневої 
соціалістичної революції — 7 Листопада, 
дня народження В. І, Леніна — 22 квіт
ня та в інші свята радянського народу 
юні ленінці разом з трудящими виходять 
на демонстрацію, урочисто відзначають 
піонерськими парадами і маршами, лі
нійками і вогнищами, зборами і мітинга
ми ці знаменні події.

Кожний загін і дружина борються за 
право носити ім’я прославленого героя, 
революціонера, трудівника, чиє життя— 
приклад для хлопчиків і дівчаток. Іме
на піонерському колективу присвоюють 
районна, міська, обласна рада піонерсь
кої організації і комітети комсомолу.

Піонери Радянського Союзу мають 
єдину піонерську форму.

* * *
До піонерської організації приймають

ся діти віком від 10 років і можуть пе
ребувати в ній до 15 років.

у навчанні, пра-

вірний товариш, 
за правду.

і ватажок жовте-
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Леніна
імені В. І. Леніна
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і, праці і громадській роботі, 
які відзначились, кращі лан- 

дружини нагороджуються 
грамотами рад піонерської

виключення

ОРГАНІЗАЦІЇ
організація

н н я
Питання про прийом до піонерської 

організації вирішується на загоновому 
зборі в індивідуальному порядку відкри
тим голосуванням. Біля Червоного зна
мена вступаючий дає Урочисту обіцянку, 
старший піонер, комсомолець або кому
ніст пов’язують йому червоний галстук. 

Піонерська організація заохочує піо
нерів ланки, загону, дружини за успіхи 
в навчанні, праці і громадській роботі.

Піонери, 
ки, загони, 
Почесними 
організації і комітетів комсомолу, зано
сяться в Книгу пошани Всесоюзної піо
нерської організації імені В. І. Леніна, в 
Книгу пошани ЦК ВЛКСМ.

До піонерів, що порушили Закони, за
стосовуються міри покарання: обгово
рення на зборі ланки, загону, ради дру
жини, зауваження, /осуд або поперед
ження і, як остання міра, 
піонера з організації.

СТРУКТУРА ПІОНЕРСЬКОЇ
Всесоюзна піонерська 

імені В. І. Леніна об’єднує республікан
ські, крайові, обласні, міські, районні 
піонерські організації.

До складу міських, районних піонер
ських організацій входять піонерські 
дружини.

Піонерська дружина є основою Всесо
юзної піонерської організації.

Дружина складається із загонів, за
гін — із ланок.

Для організації всебічної роботи з пі
онерами дружина може створювати різ
ні піонерські об’єднання: клуби, піонер
ські штаби, пости, команди, застави, до
зори, гуртки.

Піонерська дружина
Дружини створюються в початкових, 

восьмирічних і середніх школах, дитя
чих будинках, спеціальних училищах та 
школах, школах-інтернатах.

У заміських, міських, колгоспних, дво
рових, профільних піонерських таборах, 
райкоми, міськкоми ВЛКСМ, районні і 
міські ради піонерської організації ство
рюють тимчасові піонерські дружини та 
загони.

Найвищий орган дружини — піонер
ський збір. Він вирішує та організовує 
найважливіші піонерські справи.

Загальний піонерський збір відкритим 
голосуванням обирає колективний орган 
піонерського самоуправління — раду 
дружини на чолі з головою в кількості 
не менше трьох чоловік. До складу дру
жини можуть бути обрані комсомольці.

Рада дружини керує роботою піонер
ських загонів, груп жовтенят, постійних 
і тимчасових об’єднань піонерів, піонер
ських постів за місцем проживання, сек
цій і клубів, організовує життя в зонах 
піонерської дії, проводить вибори і нав
чання піонерського активу, дає реко
мендації піонерам для вступу в члени 
ВЛКСМ; готує і проводить огляди та 
змагання, загальні збори і лінійки, кон
курси та рейди, зльоти і свята, мітинги, 
недільники, походи і екскурсії.

Піонерський загін
Піонерські загони створюються в дру

жині, яка нараховує не менше двадця
ти піонерів. Загін, як правило, об’єднує 
піонерів, що навчаються в одному кла
сі.

За рішенням ради дружини піонерсь
кі загони можуть створюватись за міс
цем проживання піонерів.. Ці загони 
входять до складу піонерської дружини 
школи, працюють під керівництвом ра
ди дружини.

Загін добивається, щоб кожний піо
нер завжди і всюди був вірний піонер
ському Девізові, виконував Урочисту 
обіцянку і Закони піонерів СРСР, сум
лінно вчився, брав активну участь у 
житті загону, а також клубу чи об'єднан
ня за інтересами.

Найвищий орган загону — піонерсь
кий збір. На зборі піонери колективно 
вирішують справи загону і ланок, оби
рають раду загону, приймають у піоне
ри, рекомендують гідних у ряди 
ВЛКСМ.

Рада загону на чолі з головою обира
ється відкритим голосуванням на зборі 
загону.

Рада загону — організатор життя за
гону, вона формує піонерські ланки, 
планує роботу загону, створює редколе
гію загонової газети, дає і перевіряє 
виконання піонерських доручень.

Ланки формуються у складі 5—8 чо
ловік за принципом дружби, товарись
кості, спільного інтересу хлопчиків і дів
чаток.

У ланці піонери оволодівають різними 
вміннями і навичками, вчаться самостій
но проводити піонерські справи, колек
тивно працювати і цікаво відпочивати.

Ланка обирає ланкового.

во- 
жов-

з

ЖОВТЕНЯТА
Виховання жовтенят — найважливіше 

доручення комсомолу піонерській ор
ганізації.
Піонерський загін — колективний 

жатий жовтенят. Він направляє до 
тенят вожатих і організаторів роботи за 
інтересами.

Рада дружини створює штаб по роботі 
жовтенятами.
Піонерські дружини та загони створю

ють жовтенятські групи в 1—3 класах 
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ школярів до 
вступу в піонерську організацію. Піоне
ри допомагають жовтенятам добре вчи
тися, дружно жити і працювати в ко
лективі, привчають їх виконувати прави
ла жовтенят.

Жовтенятська група поділяється на зі
рочки. У кожній зірочці — по п ять- 
шість жовтенят.

На лівому боці грудей хлопчики та 
дівчатка носять жовтенятську зірочку. 
Група жовтенят має червоний прапорець.

Правила жовтенят
Жовтенята — майбутні піонери.
Жовтенята — сумлінні хлопчики та 

дівчатка, люблять школу, поважають 
старших.

Тільки тих, хто любить труд, жовтеня
тами зовуть.

Жовтенята — правдиві і сміливі, 
спритні і вмілі.

Жовтенята — дружні хлопчики та дів
чатка, читають і малюють, грають і спі
вають, весело живуть.

КЕРІВНИЦТВО ВСЕСОЮЗНОЮ 
ПІОНЕРСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА
Для здійснення практичної діяльності 

Всесоюзної піонерської організації ЦК 
ВЛКСМ створює Центральну раду Все
союзної піонерської організації імені 
В. І. Леніна.

ЦК ЛКСМ союзних республік, крайко
ми, обкоми, міськкоми, райкоми комсо
молу створюють республіканські, крайо
ві, обласні, міські, районні ради піонер
ської організації.

Ради піонерської організації працю
ють у тісному контакті з органами на
родної освіти, із профспілковими, твор
чими, оборонними, спортивними, гос
подарськими, науковими та іншими ор
ганізаціями і закладами.

До складу рад піонерської організа
ції можуть входити комсомольські та пі
онерські працівники, представники орга
нів народної освіти та інших державних 
і громадських організацій.

Комітети ВЛКСМ, ради піонерської ор
ганізації забезпечують підбір, розста
новку, підготовку кадрів піонерських 
працівників і активу, створюють міські 
та районні піонерські штаби, вивчають, 
узагальнюють і поширюють кращий до
свід піонерської роботи, координують і 
спрямовують діяльність дитячих поза
шкільних закладів, проводять огляди, 
конкурси, зльоти, конференції, турбу
ються про створення і використання ма
теріальної бази: клубів, спортивних спо
руд, червоних кутків, парків, бібліотек.

Первинні комсомольські організації 
займаються повсякденною діяльністю у 
піонерських дружинах та загонах, на
правляють піонерських вожатих, керів
ників гуртків і об єднань за інтересами.

Діяльність старшого і загонового 
жатого визначається «Положенням 
старшого і загонового піонерського 
жатого».

У роботі по вихованню піонерів 
школярів комітети ВЛКСМ спираються 
на допомогу і підтримку державних та 
громадських організацій, використовую
чи кошти держбюджету і місцевих ор
ганів.

Комсомольські організації за рішен
ням бюро райкомів, міськкомів, обко
мів, крайкомів ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союз
них республік використовують залучені 
кошти і на проведення піонерських 
зльотів, шкіл і таборів піонерського ак
тиву, зборів, конкурсів, туристських по
ходів, на г.оіздки делегацій в інші облас
ті, краї та республіки, на придбання піо
нерського спорядження, культурного і 
спортивного інвентаря, на спорудження 
та обладнання спортивних майданчиків, 
на організацію роботи піонерських ла
нок, загонів, дружин.

Палаци і будинки піонерів, станції 
юннатів, туристів, техніків є організацій
ними і методичними центрами по роботі 
серед піонерів і школярів.

ЦК ВЛКСМ, Центральна рада піонерсь
кої організації керують діяльністю все
союзного піонерського табору «Артек» 
і всеросійського піонерського табору 
«Орленок».

ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзних рес
публік разом з відповідними радами 
піонерської організації видають піонер
ські газети і журнали.

Повсякденне керівництво Всесоюзною 
піонерською організацією, залучення і 
об єднання зусиль широкої громадсь
кості до виховання піонерів та школя
рів відповідальний і почесний обо
в’язок Всесоюзної Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді.

ч.
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До Леніна, на Красну площу
Сонце щедро залило з 

самого ранку столицю теп
лим весняним промінням. 
Першими 22 квітня, в день 
народження Володимира Іл
ліча Леніна до його Мавзо-

лею прийшли московські 
школярі.

На Красну площу вступа
ють трудящі. В перших ря
дах ідуть ті, хто разом з 
В. І. Леніним створював на

шу партію, вів народ на 
штурм самодержавства і 
капіталізму — ленінська 
гвардія комуністів.

Багатолюдно було і в 
Центральному музеї В. І.

Леніна. Тут також приймали 
укол ярів у піо- 

нерй. В музеї побували де
легації трудящих, які пріГ- 
були в столицю з найрізно
манітніших районів нашої 
країни.

К. БЄЛОВ. 
(Кор. ТАРС).

На сіаоІ соняшнику в колгоспі «Україна» Бобрннецького району добро працює агрегат трактористіо Василя Пастушонка та Олек- 
сандра Голика.___________ Фото в КОВПдкА.

ЗАСІВ НАРЕКЛИ
ЮВІЛЕЙНИМ
СПОМИН ПРО СОХУ

Борода його біла, 
пачіски. Андрійко, 
ський хлопчик, 
поглядає на Семена 
мовича і питається:

— Дідуню, а то 
що ви дерев’яною 
орали землю?

Дід Розум мружить свої 
сірі очі:

— Орав, любчику, орав. 
Орав і недоорював...

— А чо?..
— Бо снаги 

ло... Якби, 
розвиднілося 
ті, то луснули 
їх руках.

Ледь-ледь
ниви, над степом тремтить 
бузковий серпанок. А з до
лини на подвір’я Семена 
Онисимовича допливає від
луння моторів.

— Чув, Андрійку, як ози
вається поле? — вимовляє 
дід. — А вчора ще 
моєї хати на цьому 
квапились хлібороби, 
чу гектарів за один 
заволочили. От тобі й 
наше сільське! А було ж...

— и" розкажіть, дідуню,

мов 
сусід- 

здивовано 
Ониси-

правда, 
сохою

не вистача- 
Андрійку, не 
на білому сві- 
б жили на мо-

торкаючись

ВІТРИНИ
«ПРОЖЕКТОРИСТІВ»

біля 
клині 
Тися- 
день 
диво

ли воно було, — не може 
встояти на місці Андрійко.

— Почали ми тоді гурту
ватись в сози, хлопче. Сот
ню пар коней вивели на од
ну площу, потім на іншу... 
Ох і волочилиі Та все одно 
до великодня з сівбою 
шпирхались... А під час мо
лотьби мали часом не пов
ні мішки. Бо не встигали 
збирати урожай. І зерно 
осипалось додолу. Тож на 
гектарі трохи більше сотні 
пудів мали пшенички. А те
пер повиводили такі сорти, 
що й триста на гектарі на
молочують...

Семен Онисимович Ро
зум якусь хвилю мовчить, 
любо і ласкаво дивиться на 
Андрійка.

— Ну, а ти ким вирішив 
стати? — врешті-решт, пи
тається. — Хвершалом чи 
архітектором?

Смагляве хлоп’яче личко 
заливає густий рум’янець.

— Я, дідуню, теж хочу 
вирощувати пшеницю, — 
мовить розхвильований
Андрійко. — Ви ж у такі лі
та, кажете, вже з своїм 
татком поле орали, вміли

коней водити в борозні...
Срібний сміх котиться по 

білястій дідовій бороді.
— В цьому і щастя твоє, 

що не зрониш на ріллю в 
такі роки сліз і поту. А ста
неш парубком, одразу — 
на трактор. Он в радгоспі 
імені Карла Маркса, я чи
тав у газеті, тридцятиріч
ний Іван Непочатий вже 
кілька років керує брига
дою механізаторів. І біль
ше ЗО центнерів на гектарі 
збирає він пшениці щороку. 
А ще Іван — депутат Вер
ховної Ради.

ВИСОКА НАПРУГА
А над степом лине тепле 

надвечір’я. Вчора в отаку 
пору Іван Хохлов ще по
спішав, сіючи ячмінь. А 
нині, зупинивши агрегата 
неподалік від лісосмуги, з 
насолодою пив теплу каву, 
яку вивезли йому в 
колгоспні кухарки.

А ввечері в сільському 
клубі хлібороби артілі іме
ні Шевченка перечитували 
стінну газету. Дізнались, що 
сівачі Іван Щічка, Михайло 
Каєнко, Іван Хохлов, Михай
ло Кушкіренко стали героя
ми дня: на сівбі ярих ко
жен з них виконав майже 
по півтора змінних завдан
ня.

Федора Токарського, ар
тільного агронома, обступи

поле

ли літні колгоспники.
— А, може, ці 

кваплячись, на 
сипнули зеренце? 
було.

Блиснув очима
— Гляньте, яка 

що на пару посіяли комсо
мольці. Безоста неодмінно 
дасть більше сороча цент
нерів на гектарі. І тепер 
хлопці постарались.

Лине гул тракторних мо
торів над буряковим ланом. 
А з польового стану ви
йшли вісім агрегатів сіяти 
на тисячі гектарів кукуруд
зу. Молодих кукурудзоводів 
вивів в поле Іван Захарович 
Момот, бувалий механіза
тор, який взявся зі своїми 
молодшими друзями вибо
роти 50-центнерний уро
жай.

Справді висока напруга 
в роботі шевченківських сі
вачів. Тож не дарма хлібо
роб з вісімдесятирічним 
стажем Семен Онисимович 
Розум так шанобливо від
гукнувся про хлопців-пра- 
целюбів. Хлібороб-ветеран 
упевнений, що земля, якій 
віддав свої літа і молоду 
снагу, має добрих господа
рів...

хлопці, 
грудочки 
— чути

агроном, 
пшеничка,

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Долннський район.

Станіслав Кавун ква
пився. Нашвидкоруч по
мив труби молокопро
воду і подався до авто
бусної зупинки.

— Хоча б робоче місце 
як слід прибрав, — ки
нув хтось з товаришів 
йому навздогін.

— Там все гаразд.
На другий день без 

запізнення прийшов на 
завод. Мерщій у цех. А 
йому:

— Підійди спочатку до вітрини.
Зупинився. Глянув, а там величезна карикатура 

і його прізвище. Пізнав почерк члена штабу 
«Комсомольського прожектора» Віти, Білової. Ні
кого не запитував, за що туди попав.

Критика допомогла слюсарю. Більше ніколи не 
залишав у занедбаному стані устаткування.

А це недавно потрапили під промінь «прожек
тора» Наташа Поух і Лариса Рева. Дівчата не під
готували як слід маслолінію.

— Подумаєш, один вузол не помили — і вже 
розмалювали, — вбігла до мене Лариса.

— Не гарячкуй, — кажу їй. — Ми ж не цвяхи 
виробляємо, а продукти харчування.

Думаю, що подібне більше з дівчатами ніколи
не трапиться.

Пильний у нас штаб «Комсомольського про
жектора», який очолює лаборант Надя Макарова. 
Він добре ужалює ледарів, бракоробів і тих, хто 
абияк ставиться до своїх обов'язків. Але штаб не 
тільки критикує. Для хороших людей у нього є ін
ша вітрина — '«Листок трудової слави». В мину
лому місяці тут красувалось ім’я робітника Ми
коли Віличенка.

На початку квітня стало відомо, що наш завод 
виконав квартальний план на 102,5 процента. По 
виробництву бринзи — на 300 процентів. Понад 
норму відвантажено 27 тонн сухого молока. З ви
передженням графіка працює колектив підпри
ємства і зараз. І «прожектористи» гордяться тим, 
що і їх громадська робота в якійсь мірі сприяє 
цьому успіху.

Т. ХАРЧЕНКО, 
секретар комсомольської організації Мало- 
висківського заводу сухого молока.

РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА ВІДПОВІДЬ
Молодь села Травне

вого, Компаніївського ра
йону в листі до редакції 
скаржилася на незадо
вільну організацію від
починку. Як повідомив 
секретар райкому
ЛКСМ А. Коротченко, 
факти підтвердилися. В 
селі не було клубу, кіль
ка місяців не працює 
радіо, довгий час не де
монструвались кінофіль
ми... Після перевірки

скарги, справи поліпши
лися: відведено примі
щення для клубу, при
дбано шахи, шашки, те
левізор, більярд. Стали 
демонструватися філь
ми.

Райком комсомолу ра
зом з сільським акти
вом розробив план за
ходів по створенню кра
щих умов для відпочин
ку молоді.

ЗАТВЕРДЖЕНО РІШЕННЯМ БЮРО ЦК ВЛКСМ ВІД 17 БЕРЕЗНЯ 1967 р.

ПОЛОЖЕННЯ
Про старшого і загонового піонерського вожатого 
Всесоюзної піонерської організації імені В. І. Леніна

Піонерський вожатий — керівник, 
вихователь і організатор юних піонерів. 
Робота вожатого — відповідальне і по
чесне доручення комсомолу. Разом з 
учителями, комсомольським активом, 
громадськістю піонерський вожатий ви
ховує у піонерів любов і відданість до 
Радянської Батьківщини, Комуністичної 
партії і народу, формує у дітей високі 
моральні якості, постійно розвиває в них 
інтерес до знань, виховує любов до 
праці.

Піонерський вожатий — організатор 
діяльності піонерів у школі, за місцем 
проживання, у таборах. Він допомагає 
юним ленінцям зробити життя піонер
ських колективів яскравим і змістовним, 
залучає кожного піонера до роботи лан
ки, загону, дружини.

Піонерський вожатий — старший то
вариш і друг піонерів, він любить дітей, 
глибоко вивчає інтереси хлопчаків і дів
чаток, розвиває їхню активність, самоді
яльність та ініціативу, створює дружний 
і згуртований колектив.

Піонерський вожатий — пристрасна, 
захоплена своєю справою людина, сво
єю ідейною переконаністю і особистим 
прикладом він виховує у піонерів свідо
му дисципліну, наполегливість у досяг
ненні мети, вміння переборювати труд
нощі. _ .

СТАРШИЙ ПІОНЕРСЬКИЙ ВОЖАТИМ
Старшим піонерським вожатим дружи- 

ни може бути комсомолець або кому
ніст не молодший 18 років, що має се

редню, середню спеціальну або вищу 
освіту і спеціальну підготовку по піонер
ській роботі. Підбирають і затверджу
ють старших піонерських вожатих ра
йонні, міські комітети комсомолу разом 
з радами піонерської організації та ор
ганами народної освіти.

Старший піонерський вожатий є чле
ном педагогічної ради школи, працює в 
тісному контакті з організаторами поза
шкільної і позакласної роботи та вчите
лями. Старший піонерський вожатий:

__ спільно з комітетами комсомолу 
школи, підприємств, колгоспів, радгос
пів, учбових закладів, військових частин 
підбирає з кращих комсомольців , заго
нових піонерських вожатих, керівників 
гуртків, секцій, різних об’єднань за інте
ресами, постійно вчить їх і контролює;

—— проводить систематичне навчання 
піонерського активу, спрямовує роботу 
загонів через актив і раду піонерської 
дружини;

__ разом з радою піонерської дружи
ни підбирає і вчить вожатих жовтенят- 
ських груп і зірочок, допомагає їм го
тувати жовтенят до вступу В ряди юних 
ленінців;

— спільно з комітетом комсомолу 
школи готує піонерів старшого віку до 
вступу у ВЛКСМ;

— постійно вивчає кращий досвід сво
їх товаришів, учителів, ознайомлюється 
з новими формами, методами роботи, 
творчо використовує їх у своєму піонер
ському колективі.

Старший піонерський вожатий має 
право:

— представляти дружину при обгово
ренні і вирішенні питань піонерської 
роботи в керівних комсомольських і 
піонерських органах;

— вносити на обговорення комітетів 
комсомолу питання, пов’язані з роботою 
піонерських загонів і дружин та участю 
комсомольських організацій в роботі з 
піонерами;

— представляти на педагогічних ра
дах, нарадах, конференціях піонерську 
дружину;

— користуватися правами і пільгами, 
встановленими для вчителів;

— вести викладацьку роботу, яку на
дає дирекція школи за згодою з райко
мом, міськкомом комсомолу, радою 
піонерської організації згідно з існую
чим положенням.
ЗАГОНОВИЙ ПІОНЕРСЬКИЙ ВОЖАТИЙ

Загоновий піонерський вожатий — ке
рівник і організатор піонерських справ 
у загоні. Вожатих загонів підбирають І 
затверджують комітети комсомолу і по
дають їм практичну допомогу.

Загоновим вожатим може бути ком- 
сомолець-школяр, комсомолець або ко- 
муніст-виробничник, студент, воїн Ра
дянської Армії і Флоту, представник 
творчої і наукової інтелігенції, що має 
покликання до роботи з дітьми, володіє 
організаторськими навиками.

Загоновий вожатий будує всю роботу 
на основі широкої самодіяльності, ак

тивності та ініціативи дітей. Він зміцнює 
дружбу піонерського загону із. своєю 
комсомольською організацією, з вироб
ничим, навчальним колективом, залучає 
своїх товаришів по навчанню або праці 
до роботи з піонерами в ролі керівни
ків гуртків і секцій, клубів за інтереса
ми, організаторів туристських походів.

Загоновий вожатий має право вноси
ти на обговорення комітетів комсомолу 
і ради дружини питання діяльності заго
ну, роботи комсомольців з піонерами; 
брати участь у роботі педагогічної ради.

Загоновий вожатий працює під безпо
середнім керівництвом комітету комсо
молу, старшого піонерського вожатого, 
в тісному контакті з класним керівни
ком, вихователями, батьками.

НАГОРОДЖЕННЯ ВОЖАТИХ
За успішну роботу по комуністичному 

вихованню юних ленінців старший і за
гоновий піонерський вожатий нагород
жуються:

— Почесною грамотою райкому, мі
ськкому, обкому, крайкому комсомолу, 
ЦК ЛКСМ союзної республіки, республі
канської і Центральної ради Всесоюзної 
піонерської організації імені В. І. Леніна 
і ЦК ВЛКСМ;

— „зн?чком Нейтральної ради Всесо
юзної піонерської організації імені В. І. 
Леніна «Кращому вожатому», «За актив
ну роботу з піонерами», значком ЦК 
ВЛКСМ «За активну роботу в комсомо
лі». За особливі заслуги о роботі з 
піонерами він може бути нагороджений 
«Почесним знаком ВЛКСМ».

Райкоми, міськкоми, обкоми і крайко
ми комсомолу вносять пропозиції в ор
гани народної освіти про нагородження 
піонерських вожатих значком «Відмін
ник народної освіти», в райкоми, міськ
коми КПРС і відповідні Ради депутатів 
трудящих про представлення до урядо
вих нагород.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
№ 50 (750), 3 стор.



Новий рекорд
В обласних відомчих змаганнях 

з важкої атлетики взяли участь 17 
спортсменів. Перше місце завою-

Відбулася чергова зустріч на 
. першість країни з футбола серед 
команд другої групи другої під
групи класу «А». «Зірка» зустрі
лася в м. Калузі з місцевим «Ло
комотивом». Перемогли господарі 
поля з рахунком 2:0,

ЗАВАДІВСЬКА траса, що 
на околиці Кіровогра

да, стала улюбленою для 
найсильніших мотогонщиків 
України. І не тільки Украї
ни. Тут уже проходили все
союзні й міжнародні зма
гання.

А позавчора на цій не
легкій трасі закінчився чет

Традидійний республіканський 
мотокрос на приз імені С. М. Кірова

вертий традиційний респуб
ліканський мотокрос на 
приз імені С. М. Кірова.

Серед кросменів — чи
мало молоді, яка свою не
стачу в техніці водіння і 
майстерності компенсувала 
молодечим завзяттям. Саме 
юнакам і була надана честь 
першими вийти на трасу.

Боротьба за право бути 

першим в основному роз
горнулася між львівським 
кандидатом у майстри спор
ту О. Кібіріним і олександ
рійським першорозрядни
ком В. Сушиним. Нашому 
землякові, який добре взяв 
старт, не пощастило. Він зі
йшов з траси. Таким чином, 
у першому заїзді у львів’я
нина більше не було гідно
го суперника. В другому за
їзді В. Сушин увесь час пе
реслідував лідера, але ви
передити його не зміг. Це 
йому вдалося зробити в тре
тьому, останньому, заїзді. 
Так між ними і розподіли
лися місця: на першому — 
О. Кібірін, на другому — 
В. Сушин. Третім був кия
нин С. Адамов.

Дві поразки

Після юнаків старт узяли 
жінки, хякі також змагалися 
у класі машин до 175 кубіч
них сантиметрів. Рівно ви
ступила кіровогра д с ь к а 
першорозрядниця Людмила 
Настояща. В перших двох 
заїздах вона фінішувала 
другою. У неї була одна
кова сума очок із Ж. Ри- 

кун, яка один раз фінішу
вала першою, і один раз — 
третьою.

Все мав вирішити остан
ній заїзд. І в ньому наша 
молода спортсменка пока
зала справжні бійцівські 
якості. В напруженому поє
динку вона перемогла. 
Представниця столичної об

ласті Т. Красовська зайняла 
третє місце.

Вдало почав змагання в 
класі машин 250 кубічних 
сантиметрів один з найсиль
ніших гонщиків країни, кіро
воградський майстер спорту 
Леонід Чорний. У першому 
заїзді йому не було рівних. 
Але в другому через виму
шені зупинки він фінішував 
четвертим. У заключному 
заїзді він не зміг обійти мо
лодого львівського канди
дата у майстри спорту 
В. Овчинникова. Третім при
зером став товариш Овчин
никова по команді Л. Вінц- 
кевич.

Перший день змагань за
кінчився заїздами гонщиків 
на машинах класу 350 кубіч- 

вали важкоатлети заводу «Черво
на зірка»,

Штангіст напівсередньої ваги 
В. Іващишин установив новий ре
корд області а поштовху (145 кг) 
і в сумі триборства (370 кг),

* * «
В боротьбу за звання чемпіонів 

республіки вступили команди кла
су «Б». Олександрійський «Шах

тар» свою першу гру провів в 
м. Севастополі і програв команді 
спортклубу Чорноморського фло- 
ТУ (0:1).

них сантиметрів. Успішно 
виступив майстер спорту з 
Олександрії В. Купрієнко. 
Він поступився першістю ли
ше киянину М. Буданову. 
Третє місце дісталося на
шому земляку Станіславу 
Комлику, який цього разу 
виступав за команду львів’
ян, де зараз перебуває на 
військовій службі.

Наступного дня трасою 
заволоділи мотоциклісти, 
що змагалися в класі ма
шин 175 кубічних сантимет
рів. Тут, як і завжди, не мав 
собі рівних заслужений май
стер спорту киянин Ігор 
Григор’єв. Два інших при
зових місця зайняли дніпро- 
петровець Євген Корольов 
і полтавчанин Іван Була- 
вацький.

Невдача спіткала нашого 
п’ятого учасника — канди
дата в майстри спорту Ми
колу Більбаченка. Через по- 
ламку машини він зійшов з 
траси. Незважаючи на це, 
команда нашої області за
воювала почесний приз. На
гадаємо, що в попередні ро
ки ним володіли харків’яни, 
кияни і дніпропетровці.

Команда Київської облас
ті зайняла друге місце, а

Львівської — третє. Серед 
армійців переможцями ста
ли представники Прикарпат
ського військового округу.

Окремо проводився чем
піонат України з гонок на 
мотоциклах з колясками. 
Тут золоті медалі завоюва
ли кияни: водій Анатолій 
Колпаков і колясочник 
Олександр Балашов.

Учасників кросу тепло ві
тав голова оргкомітету зма
гань А. Д. Качан.

п. кримчук.

На фото: (вгорі) — пер
шорозрядниця Людмила 
Настояща; внизу — на тра
сі змагань.

Фото В. Ковпака.

У Лон-де-Соньє адвоката Руже вва
жали стеменннм французом. Це була 
людина проста, не знатна, і вагу в гро
маді мала за розум, за дотепність і за 
любов до вітчизни. І за те ще, що нена
виділа люто брязкіт зброї.

...Тож не було меж подиву містян, ко
ли віддав Руже свого сина, обдаровано
го і сором’язливого юнака, до військової 
школи. Клодові пророкували славу скри
паля, а тут — на тобі! Обурювались у 
Лон-де-Соньє і з того, що дописав бать
ко синові до прізвища дворянське «де- 
Ліль». Простолюдинів до офіцерства не 
приймали.

І почався шлях Клода-Жозефа Руже 
де Ліля в інженерному училищі. По
тім — академія, армія, чини...

1789 рік. Франція співає народні пісні 
«Всі вперед», «Карманьйолу». Присвя
тили свої таланти революції композито
ри Мегюль, Лесюер, Керубіні. Та не було 
твору, який став би гімном революції.

25 квітня 1792 року Франція оголоси
ла війну Австрії, щоб раз і назавжди по-^ 
кінчити з реакційними силами. Револю
ційні війська йшли на бій з вірою в пере
могу, але їм бракувало пісні.

— Капітане! Тільки ви зможете ство
рити пісню революції! Ми чекаємо! — з 
усіх боків линуло до Руже де Ліля в 
Страсбургу, на самому кордоні з Ав
стрією, — щоб не було ніяких ні коро
лів, ні царів!..

І капітан забув про час. Ніч минула, 
наче й не було її. Звівся з-за столу, при
гасив пальцем недопалок свічки. Вийшов 
у світанковий Страсбург, де шикували
ся-;'’ щоб рушити на ворогів Революції, 
загони добровольців «Діти Вітчизни». 
Він подарував їм гімн, він, син скром
ного адвоката з провінціального містеч

ка, зробив те, чого не зміг потім навіть 
Наполеон. Він став першою людиною 
Франції.

Коли над революцією нависла загроза, 
коли Париж був у лихоманці, на поряту
нок прийшла «Бойова пісня рейнської 
армії». Приніс її революційний баталь
йон з Марселя, де все місто жило нею, 
і парижани назвали її «Марсельєзою».

З поля бою часто прибували термінові 
депеші: «Пришліть підкріплення у тися
чу чоловік або тисячу примірників «Мар
сельєзи».

1795 року вона вперше стає гімном 
Франції.

А скромний військовий інженер Руже 
де Ліль був забутий. Поранений, демо
білізований. Пише романи, пісні, пере
кладає байки Крилова, та це не може 
його задовольнити. 1800 року хоче в ар
мію, але Наполеон відмовляє.

Минали роки. Руже де Ліль зрозумів 
суть наполеонівщини і, коли починається 
війна з Росією, створює «Гімн миру». А

пн 
ййІ-- •--- .

„Пришліть підкріплення 
у- тисячу чоловік 
або тисячу примірників 
„Марсельєзи“
в період Реставрації автора «Мар
сельєзи» піддають жорстоким переслі
дуванням.

1 помер він, забутий усіма, покинутий, 
у містечку Шіазі-ле-Руа червневої ночі 
1836 року.

А «Марсельєза» пішла Землею. Забо
ронена в часи відновлення монархії, во
на вибухає на барикадах 1830 і 1848 ро
ку. Вона була прапором Паризької Ко
муни... «Марсельєза» перемогла Євро
пу», — сказав Моріс Торез у 1936 році, 
коли Франція відзначала сторіччя від 
дня смерті Руже де Ліля.

«Марсельєза» була дуже популярна в 
Росії і на Україні. її співали декабрис
ти, на її мелодію ідеолог революційного 
народництва П. Лавров у 1875 році на
писав «Робітничу Марсельєзу». Відомі 
варіанти солдатських, селянських, сту
дентських «Марсельєз». 1902 року в пере
робці А. Коца вона виконувалась як 
«Пролетарська Марсельєза».

Уперше переклав «Марсельєзу» укра
їнською мовою Л. Смоленський у вісім, 
десятих роках минулого сторіччя. Най
поширеніший переклад належить перу 
Миколи Вороного. До теми «Марсельєзи» 
зверталися видатні українські компози
тори М. Леонтович, В. Верховинець, 
Я. Степовий.

...Так, нині їй 175 років. Пройшла во
на по Європі революційною бурею, і всім 
відомо, що перемога Радянської влади — 
це і перемога «Марсельєзи». Істинно 
патріотична, героїчна, революційна, вона 
принесла творцеві своєму — скромному 
військовому інженерові Клодові-Жозефу 
Руже де Лілю безсмертя, якого не при
несло навіть те, що чверть сторіччя тому 
його прах перенесений у Пантеон і похо
ваний поряд з Наполеоном.

П. ЛИНОВИЦЬКИЙ.

Вгорі: Руже де Ліль вперше вико
нує «Марсельєзу» у мера Страсбурга. • 

З малюнка сучасника. і
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м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
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таря — 45-35, відділів — 45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 

орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ.

26 і 27 квітня в Кіро
вограді і області пе
редбачається мінлива 
хмарність, короткочас
ний дощ. Вітер півден
но-західний, помірний,

Температура повітря: вночі — 5—
10, удень — 9—14 градусів.

СЕРЕДА, 26 квітня. Перша про
грама. 18.00 — Кіровоградські віс
ті, 18.15 — Телереклама. (Кірово
град). 18.20 — «Фараони», Теле
візійний фільм-спектакль. (К), 
19.40 — «Літопис піввіку». Пре
м’єра телевізійного багатосерій
ного документального фільму, 
«Рік 1922-й». (М). 20.30 — Толс- 
новини. (М). 21.00 — Фестиваль 
самодіяльного мистецтва. (М),
21.30 — «Розповіді про героїзм», 
Виступ письменника С. Смирнова, 
(М). 22.00 — «Сватання на Гонча- 
рівці». Спектакль, (Дніпропет
ровськ),

Друга програма. 16.50 — Для 
школярів, «Тоатр шибеників». (М).
17.30 — До 50-річчя Великого 
Жовтня. «Народжений молодістю», 
(К). 18.00 — Телевізійні вісті. (К), 
22.00 — Телефільм «Під чужим 
імонем» та художній фільм «Тай
говий десант», (Кіровоград).

І ЧЕТВЕР, 27 квітня. Перша про
грама. 17.00 — Для дітей. «Історія 
Власа — ледаря і лоботряса». 
Мультфільм. (К). 17.10 — «Степові 
світанки», (Одеса), 17.40 — «На 
меридіанах України». (К). 18.30 — 
«Світ сьогодні». (М). 19.10 — «Лю
дина серед людей». (К), 19.30 — 
«Літопйс піввіку», Прем’єра теле

візійного багатосерійного доку
ментального фільму. «Рік 1923-й», 
(М). 20.30 — Толсвізійні новини, 
(М). 21.00 — До 50-річчя Велико
го Жовтня. Фестиваль самодіяль
ного мистецтва. «Коли приходить 
успіх». (Кіровоград). 22.00 — «їм 
Жовтень шлях проклав». Творчий 
портрот А. Мокрснка. (К), 22.50 —• 
Спортивна передача. (К),

П’ЯТНИЦЯ, 28 квітня. Перша 
програма. 11.00 — Кіножурнал та 
художній фільм «Оптимістична 
трагодія», (Кіровоград). 17.00 — 
Програма УТ, присвячена Дню За
поріжжя. (К). 18.00 — Естафета 
новин. (М), 19.00 — Програма УТ, 
присвячена Дню Запоріжжя. (К), 
20.00 — Спортивна передача. (М), 
20.45 — Телереклама. (Кірово
град). 20.50 — Кіножурнал та ху
дожній фільм «Оптимістична тра
гедія», (Кіровоград).
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