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Пад юраушцтвам Камушстычнай партьп савецю народ з сапрауд- 
ным творчым натхненнем працуе над ажыццяуленнем планау пабудовы 
камушзма у нашай краше. Натхнёныя рашэнням1 XX з'езду партьп, на- 
ступных Пленумау ЦК КПСС, дакументам1 юбшейнай сесп Вярхоунага 
Савета СССР, рабочы клас, калгаснае сялянства, штэлшенцыя ус1х 
братшх саюзных рэспублш змагаюцца за далейшы уздым прамысловай 
1 сельскагаспадарчай вытворчасцц рост матэрыяльнага дабрабыту 1 
культурнага узроуню народа, за вырашэнне у пстарычна найкарацей- 
шыя тэрмшы асноунай эканам1чнай заданы СССР —  дагнадь 1 пера- 
гнаць найбольш развПыя кашталштычныя крашы па вытворчасц1 пра- 
дукцьп на душу насельнщтва. Выдатныя дасягненн1 на ус1х участках 
эканам1чнага, пал1тычнага 1 культурнага будаун1цтва, з як1М1 наша 
краша уступша у сорак першы год свайго 1снавання, выкл1каюць ва 
ус1Х савецк1х людзей пачуццё законнай патрыятычнай гордасц1, на- 
тхняюць працаушкоу сацыял1стычнага грамадства на новую барацьбу 
за яшчэ большы роскв1т Савецкай Радз1мы.

Ва усенародную барадьбу за ператварэнне у жыццё планау Каму- 
н1стычнай партьп немалы уклад уносщь наша савецкая моладзь, лен1н- 
ск1 камсамол. Разам з бацькам11 старзйшым! братам! юнак11 дзяучаты 
савецкай кра1ны самааддана працуюць на розных участках камуш- 
стычнага будаунщтва. У слауны летап1С баявых 1 працоуных сдрау кам- 
самола 1 моладз1 уп1сана шмат ярк1х старонак, выдатных патрыятыч- 
ных здзяйсненняу 1 подзв1гау. Сярод IX па праву ганаровае. месца на- 
лежыць гера1чнай працы моладз1 па асваенню цалшных 1 абложных зя- 
мель. 3  ташм жа энтуз1язмам, як 1 над асваеннем цал1ны, працуюць 
сотн1 тысяч пасланцоу камсамола над будаун1цтвам новых фабрык 1 за- 
водау, чыгунак, магутных электрастанцый. На прадпрыемствах, у 
калгасах, МТС 1 саутасах, на ус1Х участках работы 1 вучобы юнак1 1 
дзяучаты сваёй штодзённай, будзённай працай дапамагаюць савецкаму 
народу паспяхова выращаць г1старычную задачу —  будаваць камуш- 
стычнае грамадства.

Слауным атрадам маладога пакалення нашай крашы з'яуляецца 
моладзь Беларус1. Леншсю Камушстычны Саюз моладз1 Беларус1, яю 
нал1чвае у сва1х радах болып 600 тысяч членау, яднае вакол сабе вялн 
кую арм1ю несаюзнай моладзц якая разам з камсамольцам1 уноС1ць 
свой уклад у вырашэнне задач гаспадарчага 1 культурнага будаунщтва.

На прамысловых прадпрыемствах, будоулях 1 транспарце рэспубл1К1 
мног1я юнак1 1 дзяучаты, авалодаушы складаным1 прафес1ям1, паказ- 
ваюць узоры у працы, у сацыялштычным спаборн1цтве за выкананне 
1 перавыкананне вытворчых планау. Яны уносядь у работу дух твор- 
часц1 1 наватарства. Нельга, нагРрыклад, не адзначыць добрае пачы- 
нанне маладых рабочых мшск1х трактарнага 1 аутамабшьнага заводау, 
як1я выступш! 1н1цыятарам1 барацьбы за эканом1Ю матэрыялау 1 вы
пуск за тэты кошт звышпланавай прадукцыь Маладыя трактаразавод- 
цы таюм шляхам выпусц1Л1 10 трактарау, а аутазаводцы з сабранага 
металалому пабудавал! 25-тонны самазвал. Гэтая 1Н1цыятыва была пад-



трымана камсамольцам11 моладдзЮ шшых прадпрыемствау рэспублшь 
Да 40-годдзя Вялжага Кастрычжка маладыя рабочыя Беларусь 
творча спаборжчаючы, праяуляючы дасцшнасць, рацыянал1затарства, 
унесл1 ва Усесаюзную камсамольскую скарбонку больш ста мжьёнау 
рублёу.

Актыуна працуе моладзь 1 у сельскай гаспадарцы рэспублш. Яна 
горача адгукнулася на заклж парты!—  у бл1жэйшыя гады дагнаць 
ЗША па вытворчасщ мяса, малака 1 масла на душу насельжцтва. Вы- 
датную шщыятыву праявша камсамольская аргажзацыя калгаса 
«Камсамол Гомельшчыны», якая выстушла з заклжам да уах камса- 
мольсжх аргажзацый, да усёй моладз1 Беларуа павял1чыць свае нама- 
ганж у барацьбе за уздым грамадскай жывёлагадоулц Маладыя пра- 
цаужж гэтай сельгасарцел! узял1 на сябе вялшя канкрэтныя абавяза- 
цельствы па уздыму жывёлагадоуль Центральны КамВэт КПБ ухвал1у 
шщыятызу юнакоу 1 дзяучат калгаса «Камсамол Гомельшчыны», яна 
была ухвалена 1 падтрымана мнопМ1 калгасным1 камсамольск1М1 арга- 
жзацыямь

Аб тым, як горача адгукнулася моладзь рэспубл!ю на заклш го- 
мельсюх камсамольцау, гаворыць наступны прыклад. Пленум Быхау- 
скага райкома камсамола, абмяркоуваючы пастанову ЦК КПБ аб нн- 
дыятыве камсамольскай аргажзацьп калгаса «Камсамол Гомельшчы
ны», вырашыу не спыняць сваю работу, а перапыжць яе з тым, каб ка- 
мандз1раваць уах членау райкома на вёску, у камсамольсжя аргажза- 
цьп 1 там на месцы абмеркаваць пастанову ЦК, правесщ канкрэтную 
работу сярод моладз1 для больш актыунага удзелу яе ва уздыме жывё- 
лагадоуль Праз трынаццаць дзён пленум аднав1у сваё пасяджэнне. 
Цяпер яго удзельнш, вярнуушыся з калгасау, палка 1 горача абмяркоу- 
вал1 ужо канкрэтныя абавязацельствы, яжя бьш выпрацаваны у камса- 
мольсжх аргажзацыях. Камсамольцы 1 моладзь раёна узял1 абавяза
цельствы выгадаваць у сва1х асабштых гаспадарках 1 прадаць калга- 
сам 1 дзяржаве больш 1 500 цялят, дадаткова нажравал! працаваць на 
жывёлагадоучыя фермы 15 членау ВЛКСМ. У канкрэтную работу па 
далейшаму уздыму жывёлагадоул! уключылшя камсамольцы 1 моладзь 
мног1х шшых раёнау рэспублшь

У працы 1 барацьбе за уздым сельскай гаспадарж камсамольсжя 
аргаж'зацьй рэспублш! вырасцып вялшую арм1ю маладых майстроу 
сельскагаспадарчай вытворчасщ. 3 лшу моладз! 1 камсамольцау можна 
назваць сотж 1 тысячы 1мён перадавых даярак, свшарак, звеннявых па 
вырошчванню 1льну, кукурузы 1 шшых культур. Мноп'я камсамольсжя 
аргажзацьй з'яуляюцца сапраудным1 памочишам! партыйных аргаж- 
зацый 1 прауленняу калгасау у вырашэнж уах гаспадарчых пытанняу. 
Яны уцягваюць моладзь у сацыялктычнае спаборнщтва, нажроуваюць 
юнакоу 1 дзяучат працаваць на рашаючыя участж калгаснай 1 са)?гас- 
най вытворчасщ, выхоуваюць 1х рупл1вым1 гаспадарамь

Высокая працоуная актыунасць пераважнай большасц1 юнакоу 
1 дзяучат на заводах 1 фабрыках, у калгасах, МТС 1 са^гасах, упар- 
тасць 1 настойл1васць вучнёускай моладз1 у авалодванж ведам! свед- 
чаць аб высожх маральных якасцях маладых буда^жкоу камужзма, 
аб IX гарачым патрыятызме 1 адданасщ вялшай справе савецкага на
роду. Гэтыя выдатныя якасщ у савецжх юнако  ̂ I дзяучат выхавала 
Камужстычная партыя, якая заусёды разглядала 1 разглядае выхава^- 
чую работу сярод моладзь выпрацоуку у яе камужстычнага светапо- 
гляду, як адну з карэнных задач. Кал1 юнаж 1 дзяучаты нашай крашы 
растуць ф1з1чна 1 духоуна здаровымь кал1 яны сёння уяуляюць сабой 
арм1ю бясстрашных, бадзёрых, жыццерадасных, упэуненых у сва1х с1-
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лах байцоу за справу камушзма, то у гэтым трэба бачыць перш за усё 
вышю няспыннай, карпатл1вай выхаваучай работы партьп.

У сваёй рабоце па выхаванню моладз! партыя няухшьна юруецца 
указаниям! Уладз1М1ра 1лыча Ленша. У вядомай прамове на III з'ездзе 
камсамола Ленш, адным словам вызначыушы прызванне моладз1 «Ву- 
чыдца!», глыбока раскрыу, што ж значыць вучыцца камушзму. Вучыц- 
ца камушзму —  тэта не азначае толью засвощь тую суму ведау 1 выва- 
дау, яюя змешчаны у камушстычных брашурах. Камушстам можна 
стаць толью тады, кал1 узбагащш сваю памяць веданнем ус1х тых ба- 
гаццяу, яюя выпрацавала чалаведтва. Камушст той, хто юруецца вы- 
вадам1 навую у жыцщ, у практычнай дзейнасщ, ператварае гэтыя вы- 
вады у жыццё. «Быць членам! Саюза моладз1,—  гаварыу Ленш,—  зна
чыць весщ справу так, каб аддаваць сваю работу, свае алы на агульную 
справу. Вось у гэтым заключаецца камушстычнае выхаванне. Толью у 
такой рабоце ператвараецца малады чалавек або дзяучына у сапрауд- 
нага камушста» (Творы, т. 31, стар. 270).

У выхаваучай рабоце партьп сярод моладз! гэтыя лешнсюя пала- 
жэнн1 заусёды складал! аснову для вырашэння тых або 1ншых прак- 
тычных задач. 1х духам прасякнуты указанш XX з’езду КПСС аб па- 
лепшанн! работы камсамольск1Х арган1зацый. З'езд абавязау партый- 
ныя арган!зацы1 палепшыць партыйнае юраун!цтва камсамолам, больш 
клапацщца аб стварэнн! неабходных умоу для правядзення выхавау
чай, культурна-масавай работы з моладдзю, забяспечыць яшчэ больш 
актыуны удзел камсамольцау 1 усёй савецкай моладз! у дзяржауным, 
гаспадарчым 1 культурным будаун1цтве, ва ус1м грамадска-пал1гыч- 
ным жыцц1 кра1ны.

Партыйныя арган!зацьй нашай рэспубл!к1 у сваёй практычнай 
дзейнасщ па выхаванню моладз! к^руюцца гэтай "дырэктывай XX 
з’езду КПСС. Цяпер уся выхаваучая работа партыйных 1 камсамоль- 
сюх аргашзацый падпарадкавана задачам паспяховага выканання п- 
старычных рашэнняу XX з’езду партьп, лозунга партьп —  дагнаць у 
бл1жэйшыя гады ЗША па вытворчасщ на душу насельн1цтва не толью 
прамысловай прадукцьп, але таксама малака, масла, мяса, выка- 
нанню задач, пастауленых у дакладзе М. С. Хрушчова на юбшейнай 
сесН Вярхоунага Савета СССР.

IX Пленум ЦК КПБ, як1 адбыуся у снежш 1957 года 1 абмеркавау, 
побач з шшым1 пытанням1, пытанне аб палепшанн! выхаваучай 
работы сярод моладз1, адзначыу, што партыйныя I камсамоль- 
сюя арган!зацы1 рэспубл1ю, выконваючы рашэнш XX з'езду КПСС, 
палепшыл! работу па камушстычнаму выхаванню падрастаючага пака- 
лення, стал! больш надаваць увап павышэнню агульнаадукацыйнага 
узроуню, арган!зацьй культурна-масавай работы I пытанням бытавога 
абслугоування моладз! на прадпрыемствах, будоулях, у калгасах, сау- 
гасах, МТС 1 навучальных установах. Вын1кам гэтай дзейнасщ пар
тыйных аргашзацый з’яуляецца тое, што моладзь 1 камсамольцы рэс- 
публ!к1 становяцца усё больш актыуным! 1 баявым1 памочн!кам1 пар- 
тьп у вырашэнн! задач камун1стычнага будаун1цтва.

У якасц1 прыкладу умелага юраунщтва камсамолам можна спаслац-
ца на вопыт работы М^нскага райкома партьй. Для работн1кау гэтага
райкома, у тым Л1ку 1 яго першага сакратара тав. М1кул1ча, стала
правшам заусёды трымаць сувязь з камсамольсюм актывам, моладдзю, 
ц!кав1цца работай камсамольсюх арган!зацый, бываць на IX сходах, на 
злётах Т нарадах маладых працаунжоу сельскай гаспадарк1. Члены 
бюро, сакратары райкома партьп рэгулярна выступаюць на семшарах 
сакратароу камсамольск1х арган!зацый, тлумачаць камсамольскаму
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