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Сапраўдны аўтарытэт—гэта ка- 
лі за кіраўніком ідуць масы, ве- 
раць у яго. Аўтарытэт не прыхо- 
дзіць сам сабой таму толькі, што 
чалавека прызначылі на такую 
вось пасаду. Ён заваёўваецца бес- 
карыслівым слушанием народу, 
партыі, упартай працай, глыбокім 
веданнем справы.

Вось яскравы прыклад такога 
служэння. Восьмы год працуе 
старшынёй Барысаўскага райвы- 
канкома Мінскай вобласці Іван Мі- 
хайлавіч Мажэйка. Ён не малады 
чалавек. Але энергіі ў яго столькі, 
што і многія маладыя пазайздрос- 
цяць яму. Дзе б ні працаваў Іван 
Міхайлавіч, які б участак яму ні 
даверылі, заўсёды ён творча адно- 
сіцца да справы.

Галоўнае ў яго стылі—гэта жы- 
вая арганізатарская работа ў ма- 
сах. Іван Міхайлавіч часта бывае 
ў калгасах 1 саўгасах; раніцай ён 
абавязкова ідзе на фермы, у поле, 
а вечарам, на сходзе, выкажа свае 
заўвагі, дасць добрую параду, 
уважліва выслухае думку іншых. 
Тав. Мажэйка добра ведае не толь- 
кі кіраўнікоў саўгасаў і калгасаў, 
але і перадавікоў сельскагаспадар- 
чай вытворчасці. Ён умее ў раз- 
мове па душах натхніць іх на доб
рую справу, а за дрэннае не па- 
саромеецца 1 моцна пакрытыка- 
вэць.

Барысаўскі раён з году ў год 
дабіваецца ўсё новых, поспехаў. 
Мацнее эканоміка, паляпшаецца 
матэрыяльнае становішча насель- 
ніцтва. I ў гэтым, вядома, немалая 
заслуга старшыні райвыканкома 
I. М. Мажэйкі. Ён арганізоўвае 
работу выканкома такім чынам, 
каб у цэнтры яго ўвагі заўсёды 
была тая справа, ад якой зале- 
жыць агульны поспех. Іван Міхай- 
лавіч узнагароджан ордэнам Пра- 
цоўнага Чырвонага Сцяга, працоў-
ныя раёна паслалі яго сваім прад- 
стаўніком у Вярхоўны Савет Бе- 
ларускай рэспублікі. Яго пава- 
жаюць, і аўтарытэт яго сярод жы- 
хароў раёна сапраўдны, заслуша
ны.

3 такой жа павагай адносяцца 
аднавяскоўцы да старшыні сель- 
скагаспадарчай арцелі «17 верас- 
ня» Глыбоцкага раёна Леаніда 
Канстанцінавіча Пугаўкі, Героя 
Сацыялістычнай Працы. Павагу 1 
давер'е ён заваяваў сваёй праца- 
вітасцю, сумленнасцю 1 бескарыс-
лівым служэннем народу, умен
ием арганізаваць людзей на выка-
нанне пастаўленых партыяй задач 
па ўздыму сельскай гаспадаркі.

Леанід Канстанцінавіч сваё дзя-
цінства 1 юнацкія гады правёў у 
панскай Полылчы. Тут сыну про>- 
стага беднага селяніна цяжка бы
ло атрымаць вышэйшую або нават 
сярэднюю адукацыю. Леанід Кан-
станцінавіч і пачатковую школу 
скончыў з цяжкасцю. Але будучы
па натуры чалавекам дапытлівым, 
цікаўным, ён стаў гарачым пры-
хільнікам усяго новага, перадаво- 
га, што даюць навука і практыка. 
Гэта новае Леанід Канстанціна- 
віч укараняе ў калгасную вытвор- 
часць. Характэрна, што дасягнен- 
ні калгаса, якім ён кіруе, Пугаў- 
ка імкнедца зрабіць агульнымі, 
заўсёды гатоў падзяліцца вопы- 
там. Леанід Канстанцінавіч ніко-
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лі не выхваляецца сваім станові- 
шчам перад калгаснікамі, а адчу- 
вае сябе 1х старэйшым тавары- 
шам, дарадчыкам і сам многаму 
вучыцца ў іх. Калгас «17 верас- 
ня» вось ужо на працягу дзеся- 
ці год з'яўляецца маяком для ін- 
шых гаспадарак раёна.

Калі задумваешся над тым, у 
чым жа сакрэт поспеху такіх кі- 
раўнікоў, як I. М. Мажэйка і 
Л. К. Пугаўка, а таксама вядо- 
мых не толькі ў нашай рэспублі- 
цы, але і за яе межамі старшынь 
перадавых гаспадарак К. П. Ар- 
лоўскага, I. В. Сяргеева і многіх 
Іншых работнікаў, якія карыста- 
юцца павагай 1 давер’ем народа, 
заўсёды прыходзіш да думкі, што 
яны стал! вядомымі і паважаны- 
мі дзякуючы самаадданай працы, 
беззаветнаму служэнню народу. 
Усе яны — перадавыя людзі на- 
шага часу, якія ўкладваюць у да- 
ручаную ім справу ўвесь жар сэр- 
ца і гарачую зацікаўленасць. 
Іменна ва ўпартай і настойлівай 
рабоце па ажыццяўленню рашэн- 
няў партыі і ўрада, у барацьбе з 
цяжкасцямі і ў пераадоленні гэ- 
тых цяжкасцей набылі яны пава
гу і аўтарытэт.

Заваяваць давер’е людзей, дабіц- 
ца, каб яны цябе паважалі, цанілі, 
лічыліся з тваёй думкай, — гэта 
вельмі цяжка, але гэта неабходна 
для любога кіраўніка. Людзі павін- 
ны давяраць таму, хто стаіць на
чале калектыву. Гэта павінен быць 
чалавек дастойны і надзейны. Тады 
распараджэнні яго будуць выкон- 
вацца не толькі як распараджэнні 
кіраўніка, але і як самага аўтары- 
тэтнага ў калектыве чалавека.

Камуністычная партыя вучыць 
нас, што толькі непарыўная сувязь 
з масамі 1 ўвага да голасу мае, 
умение не толькі весці іх за сабой, 
але 1 абапірацца на іх вопыт — 
з’яўляецца крыніцай нашай сілы. 
Скромнаспь і прастата ў абыхо-
джанні з людзьмі, нецярпімасць да
фанабэрыстасці і зазнайства, высо
кая прынцыповасць, дзелавітасць 
1 ўменне даводзіць пачатую спра
ву да канцэ, умение ўкараняць у 
вытворчасць дасягненні перадаві- 
коў — вось тыя якасці, якія паві-
нен выпрацаваць у сабе кіраўнік, 
кал! ён хоча мець павагу ў калек
тыве.

«Для таго, каб людзі паважалі 
цябе, — гаварыў М. С. Хрушчоў 
на нарадзе перадавікоў сельскай 
гаспадаркі абласцей Цэнтральнай 
чарназёмнай зоны Расійскай Федэ- 
рацыі, — трэба самому з павагай 
адносіцца да іх. Не камандаваць 
людзьмі, а па-таварыску адносіцца 
да іх, умець уважліва іх слухаць, 
вучыцца ў іх і вучыць 1х».

Шматлікія факты паказваюць, 
што кіраўнік, які страціў пачуццё 
скромнасці, узвялічвае сваю персо
ну і раздував свае заслуг!, звычай- 
на нядобрасумленна аднОсіцца да
службовых абавязкаў. Часам так! 
работнік уяўляе, што ён аўтары-

тэтны: заўсёды ж знойдуцца падха- 
лімы, якія будупь узвялічваць яго 
толькі для таго, каб выкарыстаць 
яго службовае становішча ў сваіх 
карыслівых інтарэсах. Так! «аўта- 
рытэт» нічога агульнага не мае з 
павагай мае.

Дырэктар Баранавіцкага мяса- 
кансервавага камбіната Нікіцін лі- 
чыўся сярод пэўнага кола людзей 
як «вялікай душы чалавек». Пра- 
верка паказала, што на камбінаце 
доўгі час беспакарана раскрадаліся 
матэрыяльныя каштоўнасці 1 кіраў- 
нікі камбіната не толькі не спынялі 
жульніцкіх камбінадый, але самі 
аказаліся ў палоне ў несумленных 
людзей. На прадпрыемстве ствара- 
ліся безуліковыя рэзервы мяса, 
груба парушалася кантрольна-пра- 
пі'скная сістэма, быў заблытаны 
ўлік. Нікіцін не прымаў дастаткова 
строгіх мер да раскрадальнікаў 
дзяржаўнага дабра.

Вядома, такога кіраўніка «пава- 
жал!» жулікі 1 прайдзісветы. Сум- 
ленныя ж работнікі камбіната не 
маглі яго паважаць. Яны сігналі- 
завалі ў кіруючыя органы аб дран
ным становішчы на камбінаце. Зла- 
дзеі і іх апекуны былі выведзены 
на «чыстую ваду». Бюро ЦК Кам- 
партыі Беларусі ввіключыла Нікіці- 
на з партыі.

Кіраўнікі з паказным, уяўным 
аўтарытэтам — гэта людзі звычай- 
на з вельмі пасрэднымі здольнас- 
цямі. Каб хоць на некаторы час 
захавацй сваё «кіруючае станові- 
шча», такія людзі ідуць на ўсё: на 
прыпіскі да планаў, на падман 
дзяржавы і грамадства. Але пад
ман — гэта храмы конь, на якім 
далёка не заедзеш.

Так здарылася са старшынёй 
калгаса «Першае Мая» Гродзенска- 
га раёна Сеніным. Асабліва не аб- 
цяжарваючы сябе работай па ўма- 
цаванню арцельнай гаспадаркі, ён 
больш за ўсё клапаціўся аб тым, 
каб стварыць хоць бы бачнасць 
дабрабыту ў калгасе. Для гэтага 
ён стаў на шлях прыпісак ! падма- 
ну дзяржавы. Каб захаваць за са
бой «кіруючую пасаду», ён заігры- 
ваў, паддобрываўся да калгаснікаў, 
рабіў ім маленькія падачкі. Але гэ
та яму не дапамагло. На справаз- 
дачна-выбарным сходзе калгаснікі 
адмовілі яму ў давер’і.

Вельмі правільную палітычную 
ацэнку такім кіраўнікам даў сту-
дзеньскі Пленум Цэнтральнага Ка- 
мітэта КПСС: «Гэта не палітычныя 
арганізатары, а кар’ерысты, людзі, 
якія прымазаліся да партыі, яны 
ганьбяць партыю, іх трэба выклю-
чаць з парты! і аддаваць пад суд. 
Трэба аб’явіць рашучую барацьбу 
супраць такіх з’яў, выхоўваць кад- 
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