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Любими членове на Детския съюз от цялата
страна! Скъпи делегати, участници в събора на
общорепубликанската обединена организация на
Детския съюз на Корея, посветен на 66-годишна-
та от създаването на Съюза!

Много ми е приятно и радостно да се срещна
с вас, славните наши делегати на Детския съюз,
образцовите детсъюзници - тези, които побързаха
да дойдат тук от всички краища на страната, запо-
чвайки от средното училище “Ченирбон” в под-
ножието на планината Пекту и завършвайки със
средното училище на остров Чхо, който е на най-
предния рубеж за отбрана на нашата родина.

Виждам славния облик и сияещите лица на
присъстващите тук членове на Детския съюз - и
у мен се появява чувството, че се срещам с вси-
чки членове на организацията, с вашите учите-
ли, с вашите родители, братя и сестри, които сър-
дечно са ви изпратили в Пхенян.

 Поздравявам горещо вас, децата делегати, вси-
чки членове на Съюза, послучай празника 6 юни,
който се отбелязва в обстановка на напрегнато
внимание и с най-добри пожелания от нашата па-
ртия, от нашия народ в период, пълен с надежди,
когато постъпва ново утро - утрото на могъщата
и процъфтяваща социалистическа държава.

Изпращам също своите топли поздрави на ва-
шите учители, на всички родители на ученици в
страната, които правят всичко, за да възпитат от
вас забележителни хора. 6 юни е празник на Дет-
ския съюз на Корея и в същото време скъп праз-
ник за нашата партия, за целия народ.
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На света няма да се намерят други такива уче-
ници, като членовете на нашия Детски съюз - ми-
лиони деца, всички с червени връзки, тясно обе-
динени в една организация и растящи като дос-
тойни стопани на своята страна в бъдеще.

Нашите детсъюзовци безгранично обичат бла-
годатната родна партия и отечеството, които ги
възпитават и обграждат с топли грижи. Децата
се учат добре, растат бодри и със своите необик-
новени таланти прославят честта на страната.

За нашата партия и република нашите любими
детсъюзници са безценни съкровища, несравними
даже с планини от злато, сребро или други ценно-
сти, те са цялата наша надежда и бъдеще.

И през изминалите години нашите славни дет-
съюзници, приемайки щафетата на революцион-
ните традиции от антияпонския Детски отряд и
гордо носейки развяващото се знаме на Детския
съюз на Корея, мъжествено се бориха в името на
родината и своя народ и извършиха много забеле-
жителни дела.

Първа в света младата гвардия и младите пар-
тизани се появиха в нашата страна. И такива ге-
роични постъпки като самоотвержената охрана
на портрета на своя вожд, или спасяването на го-
рата от пожар, най-напред бяха извършени от на-
шите детсъюзници.

Членовете на нашия Детски съюз са млади па-
триоти, забележителни млади строители, на кои-
то воините от Народната армия изпратиха танкове,
самолети, кораби със знака “Детсъюзни” и досега
помагат за строителството на социализма и сто-
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панството на страната.
И в суровите дни, когато на родината се нало-

жи да извърши “Трудния поход”, преодолявайки
трудностите, те усърдно се учеха, активно участ-
ваха в движението “Нашето училище - нашият
пост” и в политическата дейност на обществото,
проливайки потта на патриота.

Порасналите вчерашни членове на Детския съ-
юз днес станаха герои, първи в труда, заслужава-
щи любовта и уважението на цялата страна, пре-
върнаха се в работници, извършващи големи дър-
жавни дела, и днес, присъствайки тук с нас, те
поздравяват детсъюзниците от новото поколение.

В такъв забележителен Детски съюз на Корея
нашата партия, нашият народ вижда своята голя-
ма радост, своята законна гордост. Бъдещето на
сонгунска Корея, имаща многомилионна армия
от млади революционери, е безгранично и светло
и ярко.

Детският съюз на Корея спечели славата си
пред света като мощна организация на продъл-
жители на революцията, каквато ние виждаме се-
га, благодарение на голямата грижа на великия
генералисимус Ким Ир Сен и великия генерали-
симус Ким Чен Ир, вследствие на безмерно го-
рещата им обич към подрастващото поколение,
към бъдещето.

Основите на историята на Детския съюз на Ко-
рея пазят топлите ръце на генералисимусите, кои-
то по начина на придвижване на революцията
напред, установявайки нови лозунги към Детския
съюз, го насочваха и растяха детсъюзовци, безза-
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ветно верни на партията и социалистическата ро-
дина, истински нейни синове и дъщери.

Нашите уважаеми генералисимуси Ким Ир Сен
и Ким Чен Ир, слели се като непобедими стомане-
ни пълководци, които по пътя на придвижването
на революцията напред, установяваха нови лозу-
нги на Детския съюз, насочвайки всичките му
дела, и израстваха детсъюзници, беззаветно вер-
ни на партията и социалистическата родина, ней-
ни истински синове и дъщери.

Те първи в света включиха безплатно обучение
на децата от цялата страна и снабдяването им с
нови ученически униформи в списъка на вечни-
те мероприятия на нашата република, създадоха
в най-добрите райони на страната великолепни
дворци за учениците и ученически лагери. Без да
се ограничават с това, те винаги бяха дълбоко за-
грижени да дадат на нашите ученици всичко най-
хубаво. В света няма други такива велики бащи,
като нашите генералисимуси, които наричаха де-
цата “крале” на страната, считаха проявата на лю-
бов към представителите на идващите поколения
като най-важно дело на партията и държавата и
през целия си живот правиха всичко, което може-
ха, за учениците.

Детският съюз на Корея - това е наистина сла-
вен кимирсенско-кимченирски Детски съюз, кой-
то се развиваше в обкръжението на топлите гри-
жи на великия генералисимус Ким Ир Сен и вели-
кия генералисимус Ким Чен Ир. Да си член на
тази детска организация е голяма гордост и слава
за нашите деца.
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Любими членове на Детския съюз!
Вие сте продължители на сонгунската револю-

ция, стопани на бъдещето на страната.
Бъдещето на Корея принадлежи на нашите чле-

нове на Детския съюз и във вашия облик ще се
отразява утре нашата родина. Нашата партия въз-
намерява да построи за вас най-хубавата в света,
могъща и процъфтяваща социалистическа държа-
ва и да я предаде във вашите ръце.

Бъдещата Корея, могъща и богата, чийто стопа-
ни ще бъдете вие, ще стане най-силната в света
страна, в която всяко семейство ще бъде щастли-
во и всички ще живеят задружно. Именно тази
велика страна трябва да прославяте и да направи-
те още по-хубава вие, членовете на Детския съюз.

Вие трява да пазите дълбко в сърцата си без-
крайното доверие  и огромната грижа на великия
генералисимус Ким Ир Сен и великия генерали-
симус Ким Чен Ир и, подобно на слънчогледа,
който винаги се обръща към слънцето, активно
да следвате най-ярките примери от славното дет-
ство и юношество на генералисимусите и достой-
но да приемете щафетата на революцията, носей-
ки пред флага на Детския съюз безсмъртното зна-
ме на Слънцето.

Ако Народната армия и Съюзът на младежта
представляват, образно казано, предния отряд на
сонгунската революция, вървящ в авангарда на
нашата партия, то Детският съюз е нейният ре-
зерв. Членовете на Детския съюз, следвайки при-
мера на героите от антияпонския Детския отряд
Ким Ги Сон и Ким Гум Сун, а също младите
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партизани от периода на Отечествената освобо-
дителна война, трябва да станат истински млади
революционери, млади гвардейци от епохата сон-
гун, с гърди защитаващи родната партия, и да
вървят по посочения от нея път.

Днес пред тях стои важната задача да изковат
от себе си надеждни и способни революционни
кадри, опора на бъдещата могъща и процъфтява-
ща Корея, съчетаваща в себе си духовното богат-
ство, моралната чистота и физическото съвърше-
нство.

Обликът на могъщата и процъфтяваща Корея
се обрисува преди всичко в студентската книжка
на членовете на Детския съюз.

Не само сега, когато космическата ракета лети
в небето, и се пуска в действие море от стругове
от системата CNC, но и утре, когато нашата страна
ще излезе на ултрасъвременния рубеж, слабият
ученик няма да може нищо да направи и ще закъс-
нее по пътя на придвижващата се напред родина.

Работа на учениците е високо да носят лозунга
“Да се учим в името на могъщата и процъфтяваща
Корея!”, прилежно да се учат и учат, ни минута,
ни секунда да не пропускат напразно.

Бъдещите изобретатели, способни да поразят
света, учените със световна слава трябва да изля-
зат именно от нашите детсъюзници.

Учениците трябва да бъдат образцови детсъ-
юзници, които не само се учат отлично, но и об-
разцово спазват нормите на социалистическия
морал, искрено обичат своята организация, коле-
ктива и другарите си, уважават учителите си и
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по-възрастните, показват се от най-добрата си
страна във физкултурата и спорта и с патриотично
чувство извършват възможно повече добри дела.

Животът в детсъюзната организация е първата
крачка към целия политически живот на човека.

Детскосъюзната червена връзка е наследство
от червената връзка на членовете на антияпонс-
кия Детски отряд, частица от червеното знаме на
Корейската трудова партия.

Членовете на Детския съюз следва съзнателно
и добросъвестно да участват в живота на своите
организации, дълбоко осъзнавайки, че и честта
на члена на партията, и медала “Златна звезда” на
героя, започват с червената връзка и детскосъюз-
ната значка.

Членовете на Детския съюз трябва да държат
на своята организация, съзнателно и добросъвес-
тно да участват в нейната работа, да им стане на-
вик задължителното изпълнение на поръчения-
та на детскосъюзния отряд.

Зад нашите детскосъюзници стоят най-близки-
те им наставници и политически защитници - дру-
жинните ръководители, отрядните ръководители,
класните ръководители.

Днес нашата партия възлага големи надежди
на дружинните и отрядните ръководители.

Нашата партия желае те да са като ръководите-
лите на Детския отряд в годините на антияпонска-
та война, с родителски сърца пазили и обичали
нашите скъпи детсъюзници. Те бяха “корените
на дървото”, над които разцъфтя талантът на въз-
питаниците им, бяха истински техни наставници.
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Нашата партия и правителството на републи-
ката, напълно осъществявайки високите замисли
на великия генералисимус Ким Ир Сен и великия
генералисимус Ким Чен Ир, проникнати от лю-
бов към бъдещите поколения, ще считат всичко,
което се прави за новата смяна, като най-важно
дело на партията и държавата, ще полагат всички
усилия нашите детсъюзници да растат като най-
щастливите на света, достойни работници на сон-
гунска Корея.

Любими членове на Детския съюз от цялата
страна!

Аз още един път горещо поздравявам всички
наши детсъюзници с празника 6 юни, който отбе-
лязваме с голямо внимание и добри пожелания
от нашата партия и от нашия народ.

Още един път изпращам топъл привет също на
учителите и родителите на учениците, които пра-
вят всичко зависещо от тях, за създаване на свет-
лото бъдеще на тази могъща страна, социалисти-
ческото ни отечество.

Нека сияе звездата на светлата бъдеща нова
смяна на кимирсенско-кимченирска Корея!


