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Сёлетнім  вераснем Ленінскі камсамол Бе- 
ларусі адзначае 55-ю гадавіну свайго 
I з'езда...

55 палымяных, хвалюючых і гераічных 
гадоўі У  іх зл іл іся  магутны поступ чырво- 
нагвардзейскіх атрадаў, звон кавалерыйскіх 
ш абляў, гул і святло першых электрастан- 
цый, спеў ж аўрука над шырокімі калгасны- 
мі гонямі... Не злічыць перамог тваіх, кам- 
самольскае племяі I ісці табе ў светлы пра- 
сцяг камунізму яшчэ больш велічнай хадою, 
несучы мары тых, хто не ідзе з табою сён- 
ня ў калонах, але хто працай сваёй, энер- 
гіяй сэрцаў сваіх пачынаў гэты шлях, наблі- 
жаў заранак заўтрашняга дня.

Іх шмат у цябе, верных, надзейных сяб- 
роў. Да іх належыць і выдатны дзеяч Ка- 
муністычнай партыі нашай краіны і міжна- 
роднага рэвалюцыйнага руху Вільгельм Ге- 
оргіевіч Кнорын.

...Незабыўны верасень 1920 года. На За- 
ходнім фронце наступаюць польскія легія- 
неры, на поўдні —  урангелеўцы, у тыле лю- 
туюць банды. Як і раней, партыя скіроўвае 
ўвагу працоўных на абарону краіны, ума- 
цаванне Савецкай улады . Загараўся світа-

нак новага жыцця, новага стваральнага 
дня. У  першых шарэнгах на подзвіг і пра- 
цу ішлі камуністы і камсамольцы.

У  верасні 1920 года Цэнтральнае Бюро 
Кампартыі Беларусі на чале з сакратаром 
ЦБ КП(б)Б В. Г. Кнорыным пастанавіла звяр- 
нуць асаблівую ўвагу на камсамольскі рух, 
на ўцягненне сялянскай моладзі ў камса- 
мол. В. Г. Кнорын часта прысутнічаў на па- 
сяджэннях ЦБ камсамола, дапамагаў раза- 
брацца ў складаных пытаннях дня, арыента- 
ваў на рашэнне неадкладных задач. Камса- 
мольцы слухалі яго на сваіх сходах, канфе- 
рэнцыях, пры адкрыцці камсамольскага 
клуба ў М інску, разам з ім працавалі на 
суботніках.

ЦБ Кампартыі Беларусі і асабіста 
В. Г. Кнорын праяўлялі вялікі клопат аб мо- 
ладзі, яе адукацыі, працы. «Арганізацыі Са- 
юза моладзі з'яўляюцца падсобнымі Каму- 
ністычнай партыі, —  тлумачьіў В. Г. Кнорын 
тым, хто недаацэньваў ролю і значэнне мо- 
ладзі ў пераўтваральнай сацыялістычнай 
працы.— У іх рыхтуюцца кадры новых чле- 
наў РКП(б), новых змагароў за Камуністыч- 
ную рэвалюцыю рабочага класа. I разгля-
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даць арганізацыі Саю за Камуністычнай мо- 
ладзі, як арганізацыі дзяцей, недапушчаль- 
на».

9 верасня 1920 года ЦБ камсамола пра- 
вяло нараду, на якой прысутнічаў і В. Г. Кно- 
рын. Ён адзначыў у сваім выступленні рост 
радоў камсамола, заклікаў паскорыць ства- 
рэнне камсамольскіх арганізацый у вёсцы, 
падтрымаў рашэнне ЦБ аб скліканні 24 ве- 
расня I з ’езда камсамола Беларусі. У  па- 
радак дня былі пастаўлены пытанні аб бя- 
гучым моманце і задачах м оладзі, даклад 
Цэнтральнага Бюро аб яго дзейнасці, палі- 
тыка-асветніцкая і эканамічна-прававая ра- 
бота сярод м оладзі, яе сацыяльнае выха- 
ванне, ф ізічнае развіццё, дапрызыўная пад- 
рыхтоўка і іншыя пытанні.

Скліканню з ’езда камсамола папярэдніча- 
ла вялікая работа Камуністычнай партыі 
Беларусі па аб'яднанні моладзі ў  Камуніс- 
тычны Саю з, па выхаванні ў ёй якасцяў ад- 
даных змагароў за справу пралетарыяту.

Камсамольскія арганізацыі Беларусі па- 
чалі стварацца пад уплывам рэвалюцыйнай 
моладзі Савецкай Расіі. Першая камса- 
мольская арганізацыя была створана ў Ві- 
цебску, свабодным ад нямецкай акупацыі. 
Яе прадстаўнікі Е. С імунін і Ю . Гайдак, а 
таксама прадстаўнікі Заходняй Камуны, у 
склад якой уваходзіл і незанятыя германскі- 
мі акупантамі вобласці Беларусі, удзельні- 
чалі ў  рабоце I з'езда РКСМ.

Услед за Віцебскам пачалі стварацца кам- 
самольскія арганізацыі ў Полацку, Гарадку, 
Дрысе, Оршы, М інску, Бабруйску і Мазы- 
ры. Яны аб'ядноўвалі вакол сябе моладзь, 
стваралі асветніцкія клубы, вялі работу ся- 
род вясковай м оладзі, арганізоўвалі ваен- 
нае навучанне.

Усёй работай па стварэнні камсамольскай 
арганізацыі кіраваў Паўночна-Заходні аб- 
ласны камітэт партыі, сакратаром якога быў 
верны д р уг моладзі Беларусі В. Г. Кнорын.

Нарадзіўся В. Г. Кнорын у  Латвіі 29 жніў- 
ня 1890 года. 3  пятнаццаці гадоў звязаў 
свой лёс з рэвалюцыйным рухам . Прыняты 
ў 1910 годзе ў рады сацыял-дэмакратыі 
Латышскага краю, В. Г. Кнорын стаў актыў- 
ным прапагандыстам м арксізм у-ленін ізм у 
ў Латвіі, працаваў у нелегальных партый- 
ных арганізацыях Ры гі, вёў агітацыйную і 
прапагандысцкую работу сярод рабочых і 
сялян, выступаў з  лекцыямі і дакладамі ў 
легальных таварыствах, супрацоўнічаў у са- 
цыял-дэмакратычных газетах і часопісах, за- 
рэкамендаваў сябе таленавітым літаратур- 
ным крытыкам і рэвалюцыйным публіцыс- 
там.

Прызваны ў царскую армію ў пачатку 
першай імперыялістычнай вайны, В. Г. Кно- 
рын трапіў на Заходні фронт, д зе  разам з 
М. В. Ф рунзе , К. I. Ландарам, А . Ф . М ясні- 
ковым змагаўся за заваяванне салдацкіх 
мас на бок рэвалюцыі. Пасля перамогі Лю- 
таўскай буржуазна-дэмакратычнай рэвалю- 
цыі ён быў адным са стваральнікаў Мінска- 
га Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў, 
прымаў актыўны ўдзел у падрыхтоўцы і 
правядзенні Вялікага Кастрычніка ў Бела- 
русі.

Пры падтрымцы В. Г. Кнорына ў  снежні 
1918 года быў створаны абласны камітэт 
камсамола на чале з камуністам М. Ахма- 
навым.

Абласны камітэт склікаў 25 снежня 
1918 года I з'езд  камсамольскіх арганіза- 
цый Заходняй Камуны, на якім прысутніча- 
ла 43 дэлегаты —  прадстаўнікі Смаленскай, 
Віцебскай, М агілёўскай і Мінскай губерняў. 
Дэлегаты заслухалі даклад аб першым 
з'ездзе  РКСМ , далучыліся да ўсіх яго ра- 
шэнняў, прынялі праграму і статут абласной 
камсамольскай арганізацыі.

У  рабоце камсамольскага форума пры- 
малі ўдзел кіраўнікі абласной партыйнай 
арганізацыі А . Ф . М яснікоў і В. Г. Кнорын.

З 'езд  вызначыў асноўныя задачы камса- 
мола Заходняй Камуны па прапагандзе ідэй 
камунізму сярод м оладзі, барацьбы за са- 
цыялізм , выхавання непахісных змагароў за 
справу рабочага класа.

Са стварэннем Беларускай ССР абласны 
кам ітэт камсамола Заходняй Камуны надзя- 
л іў  М . Ахманава, I. Грэйфенбергера і 
М. Зандэра паўнамоцтвамі па кіраўніцтве 
камсамольскімі арганізацыямі ў Беларусі.

Рабоча-сялянская Беларусь святкавала 
сваё адраджэнне. Святкавала магутным яд- 
наннем вакол партыі бальшавікоў і перша- 
га Савецкага ўрада Беларусі, гарачым жа- 
даннем узяцца за м ірную  стваральную 
працу.

3 непахіснай верай у  канчатковую пера- 
могу рэвалюцыі, з гарачай пераконанасцю 
ў здзяйсненні планаў партыі бальшавікоў 
ўступала ў новае жыццё беларуская мо- 
ладзь. Плячо ў плячо з партыяй ішла яна 
да гэтага светлага дня, разам з ёю скіроў- 
вала свой погляд у далягляды  будучыні. 
Ш эрагі маладых барацьбітоў раслі і шыры- 
ліся . Былі створаны камсамольскія аргані- 
зацыі ў Рагачове, Лоеве, Барысаве і іншых 
гарадах і вёсках. Гэта была маладая, праг- 
ная да жывой стваральнай дзейнасці сіла, 
якую трэба было па-бальшавіцку выхаваць,
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