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Доклад сакратара Ц  Л К С М  Беларусг тав. П. М.МАШЭРАВА
Таварыгаы!
У перши паш'ж XVII 1 XVIII з ’ездам!

комсамола Бедаруй адбылх'ся 'падзех вел1- 
варнага гдатаричнага значэння. Знамя* 
нальным этапам у жьшщ совецкага наро
да з'яв1$ся XIX з ’езд Комушстычнай пар
ты] Совецкага Саюза.

Пастарова вераснёускага Пленума ЦК 
КПСС 1 настуиныя рашэнш партьп 1 ?ра- 
да з’явш ся баявой праграмай крутога 5'ЗДЫМУ галш сельскай гаспадаркх, 
павышэнпя матэрыяльнага добрабыту 1 
культурнага ?зро?нн> ?й х  совецйх лю- 
дзей. Гэтыя рашэнш н атхнш  комсамоль
цау I моладзь рэспублш  на новыя пра- 
доУныя справы.

Наша моладзь, як  1 Увесь совецй народ, 
Ддчув^е бязмежнае давер’е I прасякнута 
гарачай любоУю да сваей роднай Комуш- 
стычнай партьп. Комсамол Беларусь уся 
моладзь нашей рэслублш  ня?х1льна пры- 
трымл1ваюцца палхтый Комунхстычнай 
партьп I Совецкага Урада, якая забяспеч- 
вао далейшы росквьг нашай соцыялхстыч- 
най Радз1мы.

НядаУна адбыУся XXI з'езд Комушстыч- 
най партьп Беларусь З’езд абмерклваУ 
даклад сакратара ЦК КП Бедаруй тава- 
рыша Патолхчава И. С. 1 намещУ разгор- 
иутую праграму далейшага уздыму на- 
роднай гаспадарй, павышэння матэрьмль- 
нага добрабыту I культурнага УзроУню 
нрацоУных Совецкай Беларусь Рашэггш 
в’озда павшны быць пакладзены у аено- 
ву усёй далейшай практычнай дзсхйнасщ 
комсамола Беларусь

Удзел комсамольдаУ, усёй моладз! рэс- 
пубдш У барацьбе за дадейшае развщцё 
сельскай гаспадарй з’яУляецца самай на- 
дзёнпай 1 баявой задачей комсамола Бела
русь

Циперашн! XVIII з ’езд ЛКСМБ павшей 
в’хгвщца з ’ездам мабихзацых й л  моладз! 
рэспублш на выкананне задач, паста?- 
леных партыяй па крутому уздыму сель
ская гаспадарй, далейшаму росту матэ
рыяльнага добрабыту нашага народа.

Выконваючы пастанову вераснёускага 
Пленума ЦК КПСС, комсамолъская аргаш- 
»ацых рэспублш  сталх больш актыУна 
удзелыхшаць у гаспадарчай дзейнасщ 
калгаса?, МТС 1 со?гасау. Комсамол Бела- РУ'й пад йрауш цтвам  Комушстычнай 
партьп Бсларуй правку пэуную аргашза- 
тарскую 1 па.йтычную работу еярод мо
ладз! па мабш зацьй яе й л  на вырашэнне 

'канкрэтных задач уздыму сельскай гас- 
надарй рэспублш .

Разам з тым трэба прызнаць, што ЦК, 
абкомы, райкомы ЛКСМБ, мнопя ком- 
са.мольсйя аргашзацьп яшчэ слаба вядуць 
работу па ажыццяуленню рашэыня? ве
раснёускага Пленума ЦК КПСС. У снежит 1953 года Центральны Кампэт п ар и л  
Беларуй разгледзе? пытанне аб рабоце 
комсамольсйх арган1зацый па выканаиню 
пастановы вераснёускага Пленума ЦК 
КПСС. ЦК КП Беларуй адзначыу, што 
комсамольсия аргашзацьп не дабш ея ка- 
рэннай перабудовы сваёй работы у адпа- 
веднасц1 з патрабаванням! вераснёускага 
Пленума ЦК КПСС, слаба прыцягвагоць 
сельскую моладзь да вырашэння задач 
павышэння культуры земляробства т пра- 
дукцыйнасц) грамадскай жывёлагадоул1, 
не прымаюць мер да правхлънай расста- 
но?й комсамольсйх й л  на рашаючых 
участках селъскагаспадарчай вытворчасць 
Указаннх ЦК КПБ пав’шны з’явщ ца пра
грамай нашай практычнай работы па 
выкананшо рашэнняу вераснеуската Пле
нума ЦК КПСС.

Адным з галоупых пытання? у рабоце 
комсамольсйх аргашзацый з ’яуляецца хх 
Удзел у далейшым развхцщ грамадскай 
жывёлагадо?ль

ПК ЛКСМ Беларуа настав!? задачу— ра- 
шучым чынам палепшыць работу ком
сомола па умацаванню кадра? жывёлаво
дау з тым, каб на асноуных фермах у 
кожным калгасе працавала не менш 10—  15 члена? ВЛКСМ.

Асобныя комсамольсйя аргашзацы! пра
вильна вырашаюць гэтую задачу. Так, у 
ЛПрсктм раёне (сакратар райкома комсамо
ла тав. Каробка) для работы на жывёла- 
гадо?чыя формы пасля вераснёускага Пле
нума ЦК КПСС найравапа 115 комсамоль- 
ца?, у болынасш калгасау працуе у жы- 
вёлагадоул! па 10 1 больш комсамольца?.

У Маплёусйм раёне (сакратар райкома 
тав. Мароча?) па жывёлагадоучых фермах 
працуе 285 члена? ВЛКСМ.

Адиак ЦК ЛКСМ Беларусь абкомы, 
мнопя райкомы ЛКСМБ 1 комсамольсйя 
аргашзацьп дрэнна вядуць работу па на- 
йравашпо комсомольца? на фермы. Пасля 
вераснёускага Пленума паслана для рабо
ты у жывёлагадоулю усяго тольй  каля 8 
тысяч члена? ВЛКСМ. У сучасны момант 
на фермах працуе нямнойм больш 17 ты
сяч комсамольца?.

У Брэсцкай вобласщ, напрыклад, пасля 
вераснёускага Пленума ЦК КПСС паслана 
на фермы тольй 818 члена? ВЛКСМ, уся
го працуе 1.319 комсамольцау, у той час, 
як павшна было-б працаваць каля 7 ты 
сяч.

Апалапчпае стаповшша ? Маладзечап- 
скан, Гродзенскай I радзе хншых абласных 
комсамольск1х аргатизацыях.

Зыходзячы з указания? ЦК КП Белару
сь належыць у блтжэйшы час завяршыць адбор 1 нак(раванне нсабходнай колькасц1 
комсамольцау для работы на жывёлагадоу
чых фермах. Иобач з гэтым трэба прыняць меры да палягшэння рорту комсамольсшх арган!занып за л1к маладых жывёлаводау, 
забяспечы?шы нрыём у комсомол усёй 
паролевой моладзь якая працуе ? жывё- лагадо?Л1. Ва ?сёй гэтай рабоце мы павш- 
ны зыходзщь з таго, каб у жывёлагадо?л1 рэспублш! прдцавала да 60 тысяч члена? 
ВЛКСМ. 1’эта дазволщь стварыць ко.м- самольск1Л трупы на асно?ных жывёлага- до?чых фермах ва ?с!х калгасах, забяспе- чыць павыптэнне ролт комсамольсктх арга- и!зацый У развщш грамадскай жычзёлага- до?л1.

Абавязак комсамольешх аргатзацы й —  
тыроко разгарнурь еоцыял1стнчнае спа- 
борнтцтва еярод маладых жывёлаводау,

Удзельнтчаючы ? вырашэнн! велтзарных
наролнагаспадарчых т палттычных задач, 
комсамол рэспублткт пад ктраунтцтвам Ко- 
мунштычнай парты! Беларус1 прайшо? за 
справаздачны перыяд вял1кую школу 
практычнай работы I дайнай загартоук!, 
I, як адзш з баявых атрада? ВЛКСМ, пры- 
шоу да свайго XVIII з ’езда яшчэ больш 
вырасшым 1 узмацнелым, як ншол! згур- 
таваным вакол роднай Комушстычнай 
партьп, яе Цэнтральнага Камиэта 1 Со
вецкага ?рада. (Апладыскенты).

Бязмежная любо? маладога пакалення 
да Радз1мы, парты! I народа знайшла сваё 
яркае выражаете ? патрыятычньш руху 
моладз! па асваегптю цал^нных зямель. 
Комсамольцы т моладзь Беларусь як 1 ?ся- 
го Совецкага Саюза, горяча адгукнул1ся на 
заклш парты!. За некалък1 дзён ад юнакоу 
1 дзя?чат рэспублш паступьла звыш 5,5 
тысячы залу з просьбан паслаць ]'х на 
а^сваенне новых зямель у раёны Сгбгры, 
Казахстана, Урала, Паволжжа. Заявы пра- 
цягваюць паступаць няспынньш патокам. 
У блшеэпщыя ДН1 поршня атрады бела- 
руск^х энтуз1'яста? адттравятща у шлях.

Пленум ЦК КПСС, яш адбы?ся днямг, 
пастав1? вялгшя I адказныя заданы у 
справе далейшага паве.пчэння вытворчас- 
Ц1 збожжа ?  краше 1 асваення цал1нных 
1 абложных зямель.

Ад 1мя з'езда, усёй моладз! мы запэу- 
пяе.ч Цэнтра.тьны Каш’тэт партьп, што 
юнаш 1 дзя?чаты Совецкай Беларусл уня- 
суць свой дастойны уклад у гэтую вяле
ную агульнанародную справу асваення 
цал:нных 1 абложных зямель. (Аплады- 
сменты).

•

забяспсчыць IX авангардную ролю у ба
рацьбе за рашучы уз дым надою малака, 
за захавание маладняку 1 павел1чэнне 
колькасщ матаетага пагалоуя, карэннае 
паляпшэнне свшагадо?Л1 у рэспубл1цы.

ЦК, абкомам, райкомам комсамола трэба 
аказветць пастаянную дапамогу у рабоце 
маладых жывёлаводау, болып акты?на 
падтрымл^ваць 1 распа?сюджваць перада- 
вы вопыт.

У рэеггублщы ёсцъ рад комсамольсхпх 
аргагпзацый, якхя практычным1 справам1 
аказвагоць знатную дапамогу калгасам ва 
уздыме грамадскай жыволагадо?ль IX во
пыт засл^тоувае усякага адабрэння 1 рас- 
паусгоджвання,

Миога хштгыятывы, энерг!! 1 настойль 
васщ у разш'цвд грамадскай жывёлагадоул! 
праяуляе комсамолъская арган!зацыя 
калгаса «Еозпнтэрн» Магьтёускага раёна. 17 лепшых члена? ВЛКСМ яна нашрава- 
яа па ферму у якасщ даярак, евгнарак, 
ЦЯЛЯТН1Ц. Выдатных втмшкау дабхлася евх- 
нарка Соф’я Феськова— дэлегат нашага 
з ’езда 1 XII з ’езда ВЛКСМ. У 1953 годзе 
яна атрымала ад кожнай св]'начатк1 па 22 
дзелавьпх парасяц!. Ад Соф’х Ф>еськовай не 
пдетаюць ■ Екацярьтна Оцельшна, Надзежда 
Пракапюк 1 хншыя маладыя св1нарк1.

Што-ж зроблена Маплё?сК1М абкомам 
комсамола па распа?сюджванню перадаво- 
га вопыту маладых жывёлавода? калгаса 
«Комгатэрн»? Па еутнасщ справы —  ш- 
чога. Абком 1 мнопя райкомы вобласщ 
дрэнна працуюць з маладьвп жывёлаво- 
дам1. Тэта прьгвялс да таго, што ком- 
самольскхя аргашзацъп раду раёна? не 
аказвлюць партыйяым аргашзацыям на- 
лежнай дапамоп у справе ?здыму грамад
скай жыБёлагадоул1, у правядзенш зхмоу- К1 жывёлы.

Аднон з важ и^гты х задач комсамола 
з’яуляецца актыуны ?дзел у стварэнш 
трывалай кармаззой базы. Трэба прызнаць, 
што мнопя комсамольсия аргашзацьп не- 
здавальняюча ?дзельшчаш’ ? гэтай рабоце.

ЦК партьп Беларуех патрабава? ад ком- 
само.тьск1х арганхзацьш прыняць самы 
актыуны ?дзел у расшырэнн1 пася?ных 
плошчау кармавых 1 схласных культур ь 
асабл1ва, кукурузы.

Пеабходпа таксама шырока арган!заваць 
удзел комсамольцау 1 моладш у рабоце па 
ачыстцы луто? 1 пасб!шча? ад хмызня- 
Нб? 1 камення. Трэба шырока выкары- 
стаць так1я формы работы, як масавыя 
выхады сельскай моладз), аргашзацыя ня- 
дзельшка? \ дэкадшкау па ачыстцы палё?
1 сенажацей ад камення 1 хмызняко?.

Вераснёуск1 Пленум ЦК КПСС падкрэс- Л1? першаступеннае значэнне вырощчван- 
ня бульбы 1 гародн1ны. Абавязак ком- 
самольсшх аргашзацый —  выступхць 1Ш- 
цыятарам! ?пкараяення перадавых метада? 
працы ?л бульбаводстве 1 гародхпцтве. 
Неабходна арган1заваць дэталёвае выву- 
чэнне моладдою еяла квадратна-гнездавога 
сносабу пасадга бульбы, разгарнуць еярод 
моладзх соцыялхстычнае спаборН1Цтва за 
своечасовро 1 правильную пасадку буль
бы квадратна-гнездавым спосабам.Комсамо.тьск!Я арганхзацы! рэспублш 
узя.п абавязацельства вырабхць С1лам1 
комсамольцау 1 моладз! 120 м1льёна? тор- 
фаперагнойных гаршчочка?. Радам раён- 
ных комсамольсшх аргашзацый праведзе- 
на некаторая работа па выкананню сва1х 
абавязацельства?. Ситам! комсамольца? 1 
моладз! Слуцкага раёна, напрыклад, вы- 
раблена звьгш 800 тысяч гаршчочка?.

Адпак усяго ?  рэспублщы выраблена 
тольк! каля 12 дплЬёна? гаршчочка?. ЦК, 
абкомы, райкомы комсамола павшны пры
няць усе меры да безумо?иага выканання 
?зятых абавязацельства? па вырабу тор- 
фаперагнойных гаршчочка?.

Неабходна неадкладна аргашзаваць ра
боту па шырокаму стварэнню комсамоль- 
ска-маладзёжных звенняу па вырошчван- 
ню гародншы, бульбы, кукурузы на 01- 
лас, забяспечьщь разгортванне соцыял!- 
стычнага спаборн1птва пам^ж хм! за этры- 
чанне высокхх ураджая? гэтых культур. 
Нажаль, кохтсамольскхя органы, пачынаю- 
чы ад ЦК ЛКСМБ, далей разно? у гэтай 
справе не 1дуць.

В ялш я заданы стаяць перад ком- 
самольск!М1 аргахпзацыям! рэспублхк! па 
мабшзацмх С!.т моляязх на актыуны ?дзел 
у разв!цц1 ТЭХН1ЧНЫХ культур —  у пер
шую чарту !льну. У мхнудым годзе ? рэс- 
ПУЙ.Т1ЦЫ было гтворана 6.452 комеамоль- 
ска-маладзёжпых зв:шы па вырошчванню 
хдьну 1 канапель, у якхх было занята 58.960 юнакоу I дзяучат.

Вопыт паказвае, што арганхзацыя ком-

самольска-маладзёжных звення? дае доб- 
рыя вында.

Але разам з тым мнопя комсамольска- 
маладзёжяыя звенш, створаныя у калга
сах рэспублхкх, раепалхея. Слаба было 
аргашзавана соцыялхстычнае спаборнхцтва 
еярод маладых хльнавода?. У гэтым го
дзе да работы у звеннях трэба прыцяг- 
нуць дадаткова не менш 50 тысяч ком
самольца? х моладзх.

Нартыя патрабуе рэзка падняць ура- 
джайнасць уехх сельскагаспадарчых куль
тур. Гало?най умовай гэтага з ’яуляецца 
унясенпе ? глебу найбольшай колькасщ 
мясцовых угнаення? —  гною \ торфу.

Рад комсаиольсв^х арганхзацый, у тым 
л!ку: абласныя— -Брэсцкая, былыя Полац- 
кая ! Баранавхцкая, раёиныя —  Кармян- 
ская, Глыбоцкая, Мастоуская, В1лейская 
1 хншьш, мнопя калгасныя артанхзацы! 
дабш ея пэуных вышка? у гэтай рабоце. 
Иаспяхова ма'б!л!зухоць с:лы комсамольцау 
х моладзх на нарыхтоуку х вывазку торфу 
абком х райкомы комсомола Гродзенскай 
воблаець

Нарыхто?ка х вывазка торфу на угнаенне 
1дзе ? гэтым годзе некальш ленда, чым у 
мхнулым. Аднак комсамольскхя аргашзацы! 
рэспубл!к! яп1чэ слаба ?дзельн!чаюць у 
гэтай важнай справе.

Адной з самых адстаючых па ураджай- 
насщ абласцей з’я?ляецца Вщебская. Але 
абком комсамола займауся толькх папяро- 
вым дэклараваннем 1 размовам! аб карысщ 
торфу х гною.

ЦК, абкомам, райкомам комсамола неаб
ходна прыняць самыя эиерпчныя меры да 
выканання ?казання ЦК КП Беларусх аб 
прыцягненнх ? пастаянныя брыгады х 
трупы па нарыхтоуцы х рывазцы торфу 
не менш 25 тысяч комсамольцау ! мола
дзх, па 5— 6 чалавек у кожным калгасе.
У сучасны перыяд пав1иен быць забяспе- 
чан масавы ?дзел моладзх ?  нарыхто?цы \ 
вывазцы мясцовых угнаення?, трэба да- 
бхцца, каб у кожным раёне штодзённа 
працавала не менш 1.500— 2.000 юнако?
1 дзя?чат.

Гало?ная, рашагочая роля ? далейшым 
уздыме сельскай гаспадаркх належыць ма- 
щынна-трактарным станцыям.

Мнопя комсамольскхя аргашзацьп МТС 
аказваюць актьх?ную дапамогу партийным 
арган!зацыям 1 дырэкцыям МТС у бараць
бе за внеокапрадукцыйнае выварыстанне 
трактарау 1 хншых сельскагаспадарчых 
машин, свосчасовае I добраякаснае вьтка- 
нанне дагаворных абавязацельства? МТС 
з калгасамь

Добрых поспеха? у рабоце дабктася ком- 
самольская арганхзацыя Лтлнтупскай МТС 
Маладзеча искан воблйсц!. Усе комсамольцы 
гэтай МТС выкапал! гадавое задание па усах В1дах трактарных работ, 10 чалавек 
дабш ея яго выканання на 200 х больш 
працэшгау.

Разам з тым у рабоце комеамольегах 
арганхзацый МТС маюць меецз сур’ёзныя 
недахопы. Знатная частка маладых меха-' 
шзатара? не выконвае змеиных норм, 
дрэнна авалодвае тэхнхкай, няпо?насцю 
выкарыстоувае яе.

Еомсамольскхм органам прадстахць пра- 
весц1 вял^кую работу па карэннаму паляп- 
шэнню кхра?н!цтва комсамольскхм! арга- 
Н13ЯЦЫЯМ1 МТС. Комсамольскхя арганхзацы! 
МТС павшны выступаць хн!цыятарам! х 
аргашзатарамх соцыялхстычнага спабор
нхцтва за павышэнне прадукцыннасц! 
кожнай машыны, за выхтрацо?ку на кож- 
ны трактар не менш 500 гектара?. Неаб
ходна шырока разгарнуць рух еярод меха- 
шзатара? за авалодванне сумежным! пра- 
фзс1ям!, настойл1ва даб!вацца, каб колены 
малады механхзатар у дасканаласщ веда? 
тэхшку.

У сучасны момант важнейгаай задавай 
маладых мсхахпзатарау з ’яуляецца актыу
ны удзел у падрыхто?цы парку МТС да 
веснавой сяубы, своечасовым \ высока- 
лкасным выкананш уехх сельскагаспадар- 
чых работ.

Важным сродкам павышэння культуры 
земляробства 1 прадукцыннасц! жывёла- 
гадо?лх з ’яуляецца ?караненне агра-зоа- 
тэхнхчнай навукх х перадавога вопыту. 
Амаль у кожным калгасе рэспублш ёсць 
аграномы х зоатэхшкх. Гэта.дазваляе знат
на палршныць справу агра-зоатэхшчиай 
вучобы моладз!. Аднак навучальны год у 
болынасщ калгаса? пачауся неаргашза- 
вана, з вялхк1М спазценнем. План набору 
слухачо? на курсы па многхх абласцях не 
выканан. Асаблхва нездавальняюча арганх- 
заван'а работа агра-зоатэхн!чных курса? у 
М1нскай 1 Гомельскай абласцях.

Задача заключаецца ? тым, каб разам з 
сельскагаспадарчым! органам! палепшыць 
агра-зоатэхвучобу моладзх, ухьлхць фарма- 
Л1зм у гэтай справе.

Паспяховае вырашэнне задач, якхя 
стаяць перад комсамолам рэспублхк! ? су- 
вяз! з пастановай вераснёускага Пленума 
ЦК КПСС, патрабуе сур’ёзнага арганхза- 
цыйнага ?мацавання комсамольскхх арга- 
Н1зацый калгасау а МТС. Нельга лхчыць 
пармальным, калх у калгасах рэспублхкх 
працуе ?сяго толькх 110 тысяч плена? 
ВЛКСМ.

ЦК КП Беларусх патрабава? павял1- 
чыць колькасць комсамольца? на еяле як 
за лхк росту сельскхх комсамольскхх арга
шзацый, так х за Л1к пасылк1 комсамоль-, 
ца? з гарадо? ! раённых цэнтра? для ра
боты ? калгасы 1 МТС.

Пасля вераснё?скага Пленума з гарадо?
1 райцэнтра? нак1равана для работы ? 
МТС, калгасы I соугасы 4.300 ком
самольца? —  спецыял1ста? сельскай гас- 
падаркх, хнжынерца-тэхнхчных работнхка?, 
механ!затара?, рабочых масавых щхафесхй.

Аднак тэта тольш першыя крок1 у той 
вялхкай рабоце, якую мы павхнны пра
в е е т  па накхраванню комсамольцау на 
еяло. У адпаведнаецх з указаниям! ЦК 
партьп нам неабходна вярнуць у калгасы 
1 МТС дзесятк! тысяч комсамольца? 1 мо- 
ладзх, якхя раней паехалт з еяла для ра
боты ? горад 1 атрымал! там спецыяль- 
насць у як1х калгасы 1 МТС адчуваюць ВЯЛ1КУЮ патрэбу. У бЛ1’ЖЭЙШЫЯ ДН1 нам 
трэба завяртпыць нашраванне 5 тысяч 
комсамольца? для работы на еяло у 
якаецх буда?н!ко?, рахунковых работхпка?, 
рамонтнхлх рабочых, работшка? кулы - 
асветустано? 1 ганллю.

Пасля вераснёускага Пленума ком
самольскхя аргаш’зацы! прадпрыемства?

прамысловасцх, будо?ля? х транспарту 
значна актьпз!завал! шэфекую дапамогу 
калгасам, МТС х со?гасам. Мнопя ком
самольскхя аргашзащш Мхнска, Вхцебска 
I хншых гарадо? праводзяць значную ра
боту ? гэтым напрамку. Комсамольцы х 
маладыя рабочыя прадпрыемства? сель- 
скагаспадарчага машынабудавання х 1н- 
шых прадпрыемства?. выконваючых зака
зы для сельскай гаспадаркх, уключылхея 
?  соцыялхстычнае спаборнхцтва за паспя- 
ховае IX выкананне, акты?на ?дзельн!- 
чаюць ва удаскаххаленн! х стварэнш но
вых сельскагаспадарчых машын.

Аднак рад горкома?, райкома? ЛКСМБ, 
комсамольскхх аргашзацый гарадо? не да- 
■бх?ся карэннай перабудовы шэфекай ра
боты ? адпаведнасщ з патрабаваннямх ве- 
расяё?скага Пленума ЦК КПСС, звё? яе 
? асноуным да складання розных абавя
зацельства? х рашэнняу.

Задача комсамольскхх аргашзацый пра- 
мысловасщ заключаецца ? тым, каб шы
рока разгарнуць соцыялхстычнае спабор- 
ихцтва за паепяховае выкананне заказа? 
для сельскай гаспадаркх, забесцячэхще 
МТС запаснымх часткам1 для трактара? 1 
хншых сельскагаспадарчых машын,

Трэба узмацрхць увагу да дзейнасщ 
комсамольскхх аргахизацхлй прадпрыемст- 
вау, ЯК1Я выконваюдь заказы сельскай 
гаспадаркх, !, у першую чаргу, мхнекхх 
трактарнага х аутамабхльнага завода?, за
вода «Гомсельмаш».

Справаздачны перыяд характарызуецца 
значным павышэннем актыунаецх ком
самольскхх аргашзацый у вытворча-гаспа- 
дарчай Д1зейнасц! прамысловых прад
прыемства?. Каля 120 тысяч комсамоль
цау х маладых рабочых прамысловасцх, 
будо?ляу, транспарту \ арцелей з’яу- 
ляюцца перадавхкамх спаборнхцтва, датэр- 
мхнова завяршылх выкананне сва1х га- 
давых норм. Больш 2,5 тысячы маладых 
рабочых выканадх пяцхгадовыя планы.

Пры акты^ным удзеле комсамольца? \ 
моладах дзяржа?ны план 1953 года пра- 
мысловасцю рэспублхк! выканан на 103 
працэнты. Вьшушчана валавой прадукцьм 
за 1953 год на 6 мхльярда? 300 тысяч 
рублёу больш, чым у 1950 годзе.

Мнопя комсамольсшя аргашзацьп' прад
прыемства? прамысловасцх тавара? шы- 
рокага спалхывання, харчовых тавара? 1 
прамысловай кааперацых з дня ? дзень 
даб1ваюцца паляпшэння сваёй работы, ма- 
йлхзухоць схлы моладзх на ххашырэнне 
асартыменту 1 выпуск высокаякасных та
вара?. Прыкладам гэтага можа служыць 
работа комсамольскхх аргашзацый мхнекай 
скургалантэрэйнаи фабрыкх хмя Куйбыше
ва, Мхнскага тонкасуконнзга камбхната, 
шклозавода «Нёман», фабрыкх «К1М», ды- 
ванова-плюшавага камбхната 1 цэлага ра
ду хншых.

Аднак узровень работы многхх ком
самольскхх аргашзацый па ?дзелу хх у 
вытворча-гаснадарчай дзейнаецх не адпа- 
вядае сучасным патрабаваишш.

Абавязак комсамольскхх аргашзацый 
прадпрыемства? прамысловасцх тавара? 
народнага спажывання —  няспынна зма- 
гацца за ажыццяуленне мерапрыемствау 
Комунхстычнай партых I Совецкага ?рада 
на крутому ?здыму вытворчаецх прадметау 
народнага спажывання.

Перад комсаххольскхмх аргашзацыям! бу- 
да?н1цгва 1 прадпрыемства? буда?н1чых 
матэрыялау стаяць вялхкхя заданы па ма- 
бхлхзацых схл моладзх на паскарэнне тэм- 
па? будаунхцтва, паляпшэнне якасщ х зш- 
жэнне кошту будаунхчых работ.

Многхя комсамольскхя арганхзацыа дахпу- 
скаюць сур’ёзныя недахопы ?  аргашзацы! 
соцыялктычнага спаборнхцтва. Нярэдка 
работа па ?цягненшо моладз! у спабор
нхцтва вядзецца фарма льна, без улхку 
канкрэтных задач, ЯК1Я стаяць перад прад- 
прыемствам.

Комсамольскхя аргашзацых заклшаны 
забяспечыць акты?ны ?дзел у соцыяль 
стычным спаборшцтве ?сёй рабочай мо
ладз!, УХ1Л1ЦБ фармахпзм у гэтай справе, 
забяспечыць дзейсны кантроль 1 прак- 
тычную дапамогу ?  выкананш соцыядь 
стычных абавязацельства?.

Трэба 1 надалей паднхмаць моладзь на 
барацьбу за найстражэншы рэхкым экано- 
мп, паляпшэнне якасщ выпускаемай пра- 
дукцых, усямерна умацоуваць свядомую 
працо?ную дысцьшлхну, дабхвацца няух1ль- 
нага павышэння ирадувцыйнасщ працы 
маладых рабочых.

V павышэнн! нрадукцыйнасц1 працы 
важнае значэнне мае вытворча-тэххпчнае 
навучанне маладых рабочых. Нажаль яно 
на большасц1 прадпрыемства? у сучасны 
момант наладхкана слаба.

Патрабуецца палепшыць работу па 
падрыхто?цы маладых рабочых у с!стэме 
прафесхянальнай адукацыь

У сучасны момант у рэспублщы пра- 
цуюць 41 рамеснае 1 чыгуначнае вучыл1- 
шчы 1 школы ФЗН 1 41 вучыл1шча меха- 
нхвацьп сельскай гаспадарт, у я й х  зай- 
маецца болх,ш 22 тысяч навучэнца?. Ра
бота комсамольскхх аргашзацый працоу- 
ных рэзервау у справаздачны перыяд 
значна палепшылася, стала больш яхывой 
1 змясто?най. Комсамолъская праслойка 
па вучылхшчах х школах ФЗН рэспублш 
складае звыш 70 працэнта?. Павысхлася 
паспяховасць навучэнца?.

Аднак у рабоце комсамольскхх аргашза
цый працо?ных рэзерва?, асаблхва у ву
чылхшчах мехашзацы! сельскай гаспадар- 
кх, маюць месца сур’ёзныя недахопы. Аб
комы комсамола не прынял1 надежных 
мер да ?мацавання комсамольскхх арган1- 
зацхлй вучылхшча?, якхя дрэнна вядуць 
работу, нак!раваную на павышэнне па- 
спяховасц! навучэнца?, умацаванне ды- 
сцынлхны. У радве вучылхшча? незда
вальняюча паста?лена пал!тычна-выха- 
ва?чая х культурна-масавая работа.

ЦК, абкомы, горкомы ! райкомы ком
самола павхнны аказваць пастаянную да
памогу комсамольскхм аргашзйцыям наву- 
чальных устано? прафес1янальнай адука- 
цы1 ? павышэнн! якаецх навучання 1 вы- 
хавання навучэнца?. Комсамольсия арга- 
н!зацы1 абавязаны больш клапац!цца аб 

, маладых рабочых, як1я заканчваюць на- 
вучальныя установы прафес!янал1.най аду- 
кацы!, дабхвацца правхльнага 1х выкары- 
стання на вытворчасц1, стварэння 1м доб
рых бытавых умо?.

Наша дзяржава не шкадуе сродна? для

стварэння моладз1 добрых культурна- 
бытавых умоу. Рад комсамольскхх арганх- 
зацый ста? больш клапацхцца аб паляп- 
шэнн! бытавых умо? моладз!.

У той-жа час мнотхя камхтэты ком
самола, спасылаючыся на рознага роду 
цяжкасщ, не дабхваюцца паляпшэння бы
тавых умо? рабочай моладзь

ЦК ВЛКСМ падверг рэзкан крытыцы 
комсамольскую аргашзацыю Мшскай воб- 
лаецх за адсутнасць клопата? аб быце 
моладзь Аднак Мшскх абком 1 горком ком
самола марудна ?х!ляюць недахопы, 
ускрытыя ЦК ВЛКСМ у рабоце з молад- 
дею, якая пражывае ?  штэрнатах.

У мнойх маладзёжных хятэрнатах гара
до? Мхнска, Вхцебска, Брэста, Гомеля, Ма- 
Г1лёва да гэтага часу не створаны надеж
ный жыллёва-бытавыя ?мовы. Камх'тэты 
комсамола зус1м дрэнна вядуць выхавау- 
чуго работу з моладдзю, якая пражывае 
у 1нтэрнатах.

Адпой з важнейших умо? забеспячэння 
актыунага удзелу комсамольцау х ?сёй 
моладзх ? вырашэнш грандыозных задач, 
пастауленых XIX з’ездам партый верас- 
нёускхм Пленумам ЦК КПСС, з'я?ляецца 
узмацненне хдэалагхчнан работы ком
самольскхх аргашзацый.

К1руючыся указаниям! парты!, ком- 
самольсюя аргашзацы! рэспублш! ?зыац- 
нхл1 увагу да хдэалапчнай работы, стал! 
больш актыуна занмацца пытаиилмх 
марксхсцка-лешнскага выхавання ком
самольца? х моладзх.

У бягучым навучалъным годзе у рэс- 
публхцы працуе 11.284 комсамольскхя 
гурти  1 палышколы, у як1х займаецца 
больш 194 тысяч юнако? 1 дзя?чат. 
У гуртках 1 палхтшколах партыйнай сети 
навучаецца больш 28 тысяч комсомоль
ца?.

За апошн! час комсамольсия аргашза
цы! дабшея некаторага павышэння якаецх 
пал!тычных заняткау, што тлумачыцца 
галоуным чынам паляпшэннем работы па 
подбору х вучобе прапагандыспкхх кадра?.

Разам з тым мнопя камтаты  комсамола 
глыбока не уншаюць у цэххны змест па- 
Л1тасветы, слаба кантралююць работу пра- 
пагандыста?, гурткоу 1 пал!тшкол, не 
аказваюць хм квалхфхкаванай дапамой. 
У прапагандыецкай рабоце комсамольскхх 
аргашзацый не дхквцаван яшчэ начыт- 
н!цкх, дагматычны надыход да вывучэняя 
м а р х; с 1 с ц к а - л е н! н с к а и тэоры1, якх выра- 
жаецца перш за ?сё ? тым, што мнойя 
палхтгутхткх не даюць слухачам глыбокхх 
веда?. Замест таго, каб растлумачваць 
тэарэтычныя пытаннх, пераконваць, да- 
казваць, некаторыя прапагандысты толькх 
абвяшчаюць тыя або шшыя формулы, 
патрабухоць ад слухачо? запамхнання 
шматлхих дат х факта?. Асобныя з хх да- 
пускаюць скажэнне I спрашчэнства 
пры выкладаннх важнейтых пытанпя? 
марксхсцка-ленхнскай тэоры1. Тэта адносщ- 
ца 1 да пытання аб растлумачэнш рол1 на
рода як  тварца йсторых, кхруючай I н ай - 
роуваючай ролх Комунхстычнай партых ? 
жыцщ совецкага грамадства.

Нярэдка важнейшыя тэарэтычныя па- 
лажэнн! прапагандыстам! трактуюцца 
абстрактна, у адрыве ад канкрэтнай й - 
старычнай абстано?кх, ад жьпщя, у адры
ве ад надзённых гаспадарчых 1 пал1тыч- 
ных задач, вырашэннем якхх занята зараз 
партыя, увесь совецк1 народ.

Перад нам! ста1ць задача карэннага 
паляпшэння якасц!, павышэння хдэйна- 
тэарэтычнага ?зро?ню комсамольскай па- 
лхтасветы, рашучага выкаранення з прак
тик! прапагандыецкай работы начытюц- 
кага падыходу да вывучэння маркс1сцка- 
леншекан тэсрых.

С1ла марксхсцка-лен'шскай навуй заклю
чаецца у яе непары?най сувяз1 з практы- 
кай. Кам1тэты комсамола абавязаны зрабщь 
рашучы паварот ва ?еёй нашай пра
пагандыецкай рабоце да канкрэтных прак
тичных задач, я й я  стаяць перад ком- 
самольсйм! аргашзацыямх. Аб поспехах 
прапагандыецкай, цэалайчяай работы мы 
павхнны меркаваць, перш за ?сё, па яе 
вышках, па тым, як яна дапамагае спра
ве комушетычнага выхавання моладзх, 
мабшзацых яе схл на ажыцця?ленне пра- 
грамы крутога ?здьгау сельскай гаспадарй 
х вытворчасщ тавара? народнага спажы
вання.

Трэба працягваць работу па далейшаму 
паляпщэнню саставу прапагандысцих 
кадра?, прая?ляць больш клопата? аб 
тэарэтычным х метадычным росце прапа- 
гандыста?.

У мнойх раёнах, асаб.йва сельсйх, ра
бота пастаянна дзеючых семхнара? арга- 
нхзавана яшчэ нездавальняюча. Тэта мож- 
на прасачыць на прыкладах раёна? Мхн
екай ! Гродзенскай абласцей. Нярэдка 
на семхяарах уся справа зводзхцца да 
таго, што прапагандыстам чытаюць лек- 
цыь якхя пераказваюць змест прадстая- 
чых занятка?, затым забяспечваюць хх 
пералхкам пытання?, па якхх рэкамен- 
дуецца правесц! гутарку ? гуртку. Тайя 
семхнарсйя занятк! плодзяць толькх даг- 
матызм, не пабуджаюць прапагандыстау 
творча адносщца да сваёй работы.

Камхтэты комсамола павхнны работу 
семхнара? арганхзаваць такхм чынам, каб 
яны ?сямерна садзейхпчал! расшырэнню 
тэарэтычнага юругагляду к;ра?шко? гурт
коу, сканнэнтроувалх хх увагу на важ
нейших А танн ях . вучылх праводзхць за- 
няткх жыва, цшава, у цеснай сувязх з 
задачам! практычнай работы.

Неабходна падвевгнуць строгай крыты
цы таксама буйныя памылй х недахопы 
у арганхзацых палхтычнай асветы. У чым 
Яны выражаюцца? Перш за ?сё ? грубым 
парушэннх прынцыпу добраахвотнасщ. 
Шматлхйя факты, кал! ? пагот за «сто- 
працэнтным» ахопам палхтычнай вучо- 
бай, камхтэты комсамола адм1н!страцый- 
ным шляхам, не .йчачыся з пажаданнем 
комсамольца?, узро?нем падрьктоу-к!, 
агульнз залхчвахоць хх у гуртй  х палхт- 
школы. Такая бюракратычиая практика 
прьшоещь велхзарную шкоду.1мкненнем ахапхць гуртковап вучобах! 
уехх комсамольца? можна растлумачыць 
таксама тон факт, што у рэспублщы з году

Задача камх’тэтау комсамола —  узмац- 
шць увагу да быту моладз!, задавальнеи- 
ня яе матэрыяльных х культурных на- 
трэбнасцей. Неабходна дабхвацца наляп- 
шэння работы магаегнз?, сталовых, буфе
та?, лазня?, пральня?, пашывачных 1 ра- 
монтньхх майстэрань. накхроувапь ком
самольцау на прадпрыемствы гандлю ! 
грамадскага харчавання, прыцягваць ма
ладых рабочых да работ па добра?парад- 
каванню штэрната?, абсталяванню пры IX 
спортпляцовак, азеляненню тэрыторый, 
як1я прылягахоць да штэрната? 1 г. д.

ЦК комсамола за апошш час узмацю? 
увагу да пытання? работы еярод рабочай 
моладзь Разам з тым бюро ЦК не за?сёды 
глыбока ?шкала ? работу комсамольскхх 
аргашзацый прамысловасцх, будоуля? 1 
транспарту, слаба найроувала хх дзей- 
насць.

у год Л1К самаетойна вывучаючых марксх- 
ецка-леншекую тэорыю екарачаецца х у 
гэтым годзе складае толы:! 3.400 ком
самольцау. У раёнах былой Бабруйскай 
вобласщ няма ш аднаго комсамольца, я й  
самаетойна вывучае маркс!зм-лешшзм.

Задача камыэта? комсамола заключаец
ца ? тым, каб у бл1жэйшы час разабрац- 
ца ?  рабоце кожнага гуртка х палхтшко- 
лы, лхквцаваць памылк1 I ненармальнасц! 
? йх рабоце. Усю гэтую работу трэба веецх 
удупл!ва х разумна, разбхрацца канкрэтна 
?  кожным асобным выпадку, не дапускаю- 
чы спроб беспадстауна распусцхць тыя цх 
хншыя гуртй.

Далейшае паляпшэнне палхтычнай 
асветы настойл1ва патрабуе ?семагчымага 
павышэння якасщ х ?змацнен?1я размаху 
лекцыйнан прапаганды еярод моладзь

За справаздачны перыяд комсамольскхя 
аргашзацых некалы:х палешнылх лекцый- 
ную работу. Шырэй стала прымяняцца 
практика арган1зацых чытання цыкла? 
лекцый. Паспяхова праведзен цыкл лек- 
цый па прапагандзе рашэння? XIX з’езда 
партыь

Аднак размах лекцыйнай прапаганды 
?сё яшчэ адстае ад пастаянна растучых 
духоуных запатрабавання? моладзх. Лек
цый для моладз! чытаецца ?сё яшчэ ма
ла, хх тэматыка вельм1 абмежаваная, асаб
лхва мала чытаецца лекцый аб выхаванш 
моладзх, аб комунхстычнай маралх, на пры- 
родазнауча-навуковыя х антырэлхгхйныя 
тэмы. Як правша, радзей за ?сё лекцых 
нраводзяцца для моладзх калгаса?, МТС, 
со?гаса? х асаблхва у вытворчых брига
дах калгаса?.

Многхя лекцы1 слаба звязаны з жыццём, 
надзённым1 пытаннямх практик]. Часта 
лекцы! нерагружаны цытатамх, выкла- 
даюцца сухой, бескаляровай мовай.

У лекцыйнай рабоце значна большую 
?вагу трэба ?дзял1ць прапагандзе сельска
гаспадарчых веда? еярод моладзх. 3 гэтай 
мэтай па ?казанню ЦК ЛКСМБ з кастрыч- 
нхка месяца 1953 года ? комсамольскхх 
аргашзацыях калгаса?, МТС I со?гасау 
праводзяцца чытк! цыкла лекцый па нра- 
пагандзе агра-зоатэхнх'чных веда?. Па гэ- 
тых-жа пытаннях са студзеня гэтага года 
для сельских йоладзх арганхзаван радыё- 
лекторый. Чытанне цыкла па прапагандзе 
агра-зоатэхнпгных веда? зараз праводзхцца 
? 2.223 пунктах. Найбольш аргашзавана 
чытанне цыкла праходзщъ у комсамоль- 
ей х  арганхзацыях Брэсцкай вобласщ. Ад
нак у радзе раёна? рэспублш! цыкл лек
цый праводзхцца неаргашзавана. Да чы
тання лекцый на сельскагаспадарчыя тэ
мы слаба прыцягвахоцца аграномы, зоатэх- 
ш й , ветурачы, стяршынх ш лгаса?, майст- 
ры высокхх ураджая?.

Галоуным у лекцыйнай прапагандзе 
з ’яуляетща хдэйны змест лекцый. Аднак, 
мнопя лекцьг1 вьгкладаюцца на Н13К1М 
1ДЭЙЯЫМ узро?н!, слаба звязаны з жыц
цём 1 задачам! моладзх. Тэта здараецца 
часта таму, што у лектарейх трупах аб- 
кома?, трупах дакладчыка? райкома?, 
гаркома? комсамола слаба разв1та твор- 
чая работа.

Недастатковую дапамогу камхтэтам ком
самола аказвае лектарская трупа ЦК 1КСМБ. Пра?да, за справаздачны перыяд 
ёю яадрыхтаваны ! разасланы ?  ияецовыя 
аргашзацы! 52 тэксты лекцый. Пытан- 
ням!-ж аргайхзатарскай работы на месцах 
па наладжванню дзейнасц! лектарскхх 
труп абкома?, труп дакладчыка? гарко
ма? 1 райкома? комсамола лектарская 
трупа ЦК комсамола амаль не займалася. 
Гэга сур’ёзны недахоп ! яго трэба тэрм1- 
нова ?х1лГць.

У цэала-пчнай рабоце велхзарнае зна
чэнне Комунхстычная партыя надае палх
тычнай аптацыь

Трэба апзначыць, што комсамольскхя 
аргашзацы! рэспублхкх агпацыГта-пра- 
пагандыецкай работай занмаюцца не па
стаянна, а п^-кампаненску. У агхошш’ час 
у сувяз! з падрыхтоукай да выбара? у 
Вярхо?ны Совет СССР комсамольскхя ар- 
ганхзацы! пад К1ра?н!цтвам партыйных 
аргДшзацый зиачна ?змацнхл1 агхтацыйна- 
прапагандыецкую работу еярод насельшц- 
тва, моладзх. Мы павшны ?дзельшчает у 
ёй яшчэ акты?ней,, веенх яе з гапм-жа 
напружаннем 1 пасля выбара?.

Комсамольсия аргашзацы! абавязаны 
больш увап удзяляць наглядна!! аг!тапы1, 
афармленню схлам! комсамольцау ! моладз! 
Дошак гонару, дошак паказчыкау, нап1- 
санню лозунга? 1 плаката?, выпуску на- 
сценных газет, «баявых лхетко?», мала- 
нак I да т. п.

_ У палхтычнай рабоце еярод моладзх вя- 
лхкая роля друку. Друк дапамагае выхо?- 
ваць моладзь у комущетычным духу, маб!- 
лхзоуваць яе на выкананне грандыёзных 
задач гаспадарчага 1 культурнага будау
нхцтва.

Сёння на з’ездзе хочацца выказаць 
еамыя цёплыя словы шчырай удзячнасп! 
Цэнтральнаму Камдату парты! за вык-

(Заканчзнне на 4-й стар.).
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