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тав. Ц. Я. К / С Я Л Ё В АТаварышы! Народы нашай вялікай Ра- дзімы і ўсё прагрэсіўнае чалавецтва адзна- чылі нядаўна знамянальную дату— 40-год- дзе Вялікай Кастрычніцкай соцыялістыч- най рэволюцыі. 3 пачуццём законнай гор- дасці і радасці аглядаем мы прондзены на- шай краінай саракагадовы шлях. Совецкі народ пад кіраўніцтвам Комуністычнай партыі дабіўся велізарных поспехаў у раз- віцці 'прамысловасці, сельсвай гаспадаркі, навуві, тэхнікі, культуры, у павышэнні свайго дабрабыту.У летапіс барацьбы совецкага народа за пабудову конуністычнага грамадства ня- мала слаўных старонак упісалі Ленінскі комсамол, наша цудоўная совецкая мо- ладзь.Комупістычная партыя на працягу ўсёй сваёй гісторыі ўдзяляла велізарную ўвагу комуністычнаму выхаванню моладзі, а Ле- нінскі комсамол. як баявы авангард совец- кай моладзі, дапамагае партыі вырашаць гэтую задачу.В. I . Ленін, выступагочы на III з’ездзе вомсамола, указваў: «Задача Саюза мола- дзі —  паставіць сваю практычную дзей- насць так, каб, вучачыся, арганізуючыся, згуртоўваючыся, змагаючыся, гэтая мо- ладзь выхоўвала-б сябе і ўсіх тых, хто ў ёй бачыць правадыра, каб яна выхоўвала комуністаў. Трэба, каб уся справа выха- вання, адукацыі і вучэння сучаснай мола- дзі была выхаваннем у ёй комуністычнай маралі».Выконваючы гэтае леніпскае ўказанне, партыя з вялікай увагай і клопатамі адно- сіцца да выхавання моладзі, да дзейнасці комсамола.Дакладныя і ясныя заідачы па паляп- шэнню выхавання моладзі і ўзмацненню партыннага кіраўніцтва комсамолам па- стаўлеяы ў рашэннях XX з’езда КПСС. З’езд абавязаў партыйяыя арганізацыі па- лепшыць партыйнае кіраўніцтва комсамо- лам. праяўляць больпі клопатаў аб ства- рэнні неабходных умоў для правядзелня выхаваўчай, культурна-масавай работы з моладдзю, забяспечыць ягачз болып актыў-’ ны ўдзел комсамольцаў і ўсёй совецкай мо- ладзі ў дзяржаўным, гаспадарчым і куль- турным будаўніцтве, ва ўсім грамадска- палітычным жыцні краіны.Уся работа партыйных і комсамольокіх арпі'НІзацый па выхаванню моладзі падпа- радкавана цяпер задачам паспяховага вы- канання гістарычных рашэнняў XX з’езда КПСС і лозунга партыі: дагнаць у бліжэй- шыя гады Злучаныя Штаты Амерыкі па вытворчасці на душу насельніцтва не толь- кі прамысловай прадукцыі, але таксама малака, мяса, масла, вырашэнню задач, пастаўленых у дакладзе тав. II. С. Хру- шчова на юбілейнаіі сесіі Вярхоўнага Со- вета СССР.Комсамол, наша слаўная моладзь на ўсіх этапах развіцця Совецкай дзяржавы, як у гады мірнага будаўніцтва. так і ў грозныя гады бітваў з ворагамі нашай Радзімы ішлі поплеч са сваімі бацькамі і старшымі бра- тамі. ІІяма такога ўчастка ў соцыялістыч- ным будаўніцтве, дзе-б не працавалі нашы юнажі і дзяўчаты. Комсамольцы, моладзь заўссды горача адгукаліся і адгукаюцца на ўсе заклікі КПСС. ІІа закліку партыі па- сланцы комсамола будуюць цяпер магут- ныя электрастанцыі, чыгункі, заводы на ўсхо'дзе і поўначы краіны, шахты ў Дан- басе. 350 тысяч комсамольцаў прымалі ўдзел у пакарэнні цалінных і абложных зя- мель і прымусілі іх даваць краіне хлеб. Моладзь рэспублікі прыняла ў гэтай вы- датнай справе актыўны ўдзел. 30 тысяч комсамольцаў і моладзі з Беларусі дапама- галі асвойваць цаліну. На ўборку ўраджаю цаліяных зямель з рэспублікі выязджала звыш 20 тысяч юнакоў і дзяўчат. Болып чым 15 тысяч комсаімольцаў і моладзі рэс- публікі па комсамольскіх пуцёўках накіра- ваны на бупнейшыя будоўлі Хабараўскага краю, Мурманскай вобласці, Казахстана і Данбаса.Працоўныя і баявыя подзвігі комсамола, совецкай моладзі высока ацэнены партыяй і ўрадам. Пяццю ордэнамі Совецкага Саю- за ўзнагароджан комсамол за свае слаўныя справы.Выіконваючы рашэнні XX з’езда КПСС, партыйныя арганізацыі рэспублікі палеп- шылі работу па выхаванню моладзі, пачалі болып прыцягваць комсамольскія арганіза- цыі да вырашэння канкрэтных задач гас- ‘ падарчага і культурнага будаўніцтва.Тав. Кісялёў падрабязна спыняецца на ўдзеле юомсамольцаў і моладзі рэспублікі ў гаспадарчым і культурным будаўніцтве.На прамысловых прадпрыемствах. будоў- лях і транспарце, гаворыць ён, працуе вя- лікая колькасць моладзі, у тым ліку каля 100 тысяч юомсамольцаў, створаны і спа- борнічаюць 15 тысяч комсамольска-мала- дзёжных брыгад і змен. Толькі ў горадзе Мінску спаборнічае болып паўтары тысячы комсамольска-маладзёжных брыгад. Многія з іх паказваюць узоры высокай прадук- цыннасці працы, авалодалі сумежнымі пра- Фесіямі, сталі майстрамі сваёй справы.На многіх прамысловых прадпрыемствах комсамольскія арганізацыі ўзначалілі рух моладзі за эканомію матэрыялаў і выпуск за кошт гэтага звышплапавай прадуКцыі. Так, комсамольцы ліцейных цэхаў трактар- нага завода выступілі ініцыятарамі вы- пуску дзссяці шактараў «Беларусь» за кошт сабранага металу і сэканомленых ма- тэрыялаў. Трактары былі зроблены і пера- дадзены молздзі аднаго з соўгасаў палін- ньгх зямель.Гэтая ініцыятыва была падхоплена ком- самольцамі і моладдзю мпогіх іншых прад- прыемстваў рэспублікі.Вялікая колькасць комсамольскіх арга- нізацын актыўна вядзе барацьбу за экапо - мію і беражлівасць, рацыяналізацыю. Ком- самольскія арганізацыі Мінска сэканомілі і ўнеслі ў агульнасаюзную комсамольскую скарбонку 34,5 мільёна рублёў, Віцебскай воблаоці —  больга чым 24 мільёны руб- лёў, а ўсяго па рэспубліцы комсамольцы і моладзь сэканомілі звыш ста мільёнаў руб- лёў,Актыўна працуе наша моладзь і ў сель- окай гаспадарцы. Звыш 180 тысяч членаў

ВЛКСМ працуе ў калгаеах. соўгасах, МТС.Балгасная моладзь рэспублікі горача ад- гукнулася на заклік ЦК КПСС дагнаць V бліжэйшыя гады ЗША па вытворчасці ма- лака, мяса і масла на душу насельнштва. Комсамодьская арганізацыя калгаса «Ком- самол Гомельшчыны» Гомельскага раёна прыняла Зварот да ўсіх комсамольскіх ар- ганізацый, да ўсёй моладзі калгасаў Бела- русі памножьгць свае намагаяні ў барацьбе $а ўздым грамадскай жывёлагадоўлі. Ком- самольцы гэтага калгаса вырашылі вырас- ціць у 1958 годзе ў сваіх гаспадарках 225 цялят да шасцімесячнага ўзросту і прадаць іх  калгасу з тым, каб калгас у далейшым змог арганізаваць нагул і ад- корм маладняку, прадаідзенага калгаснікамі для здачы дзяржаве.Бюро ЦК КП Беларусі адобрыла гэтую каштоўную ініцыятыву. Цяпер ужо 2.682 калгасныя комсамольскія арганізацыі ўзялі абавязацельствы вырасціць у сваіх асабі- стых гаспадарках не менш чым да шасці- месячнага ўзросту і прадаць калгасам 79 тысяч цялят, а таксама вьграсціць і прадаць каля двухсот тысяч галоў птупгкі. Гэтай ініцыятыве комсамольцаў павінна быць аказана ўсямерная падтрымка з боку партыйных і совецкіх органаў. Трэба дапа- магчы моладзі лепш арганізаваць спабор- ніцтва за высокія паказчыкі, за ўзорнае правядзенне зімоўкі жывёлы.Комсамольскія арганізацыі за апошнія гады вырасцілі нямала вядомых у рэспуб- ліцы маладых перадавікоў жывёлагадоўлі, такіх, як даяркі Аляксандра Сакун з калга- са «ІІерамога» Бабруііокага раёна, Серафіма Рагоўская і Лідзія Рынковіч з калгаса «Со- вецкая Беларусь» Мінскага раёна, Раіса Сцелькіна з калгаса «Комінтэрн» Магілёў- скага раёна і мпогія інпіыя. У^ліку перада- вікоў нямала маладых свінарак, такіх, як Яўгенія Янушонак з калгаса імя Гастэлы Мінскага раёна, Раіеа Бейня з калгаса «17 верасня» Нясвіжсікага раёяа і іншыя.У гэтым годзе ў рэопубліцы працавала каля сямі тысяч маладзёжмьгх комсамоль- скіх комплексных звенняў і 1.450 звен- няў па вырошчванню кукурузы. Многія з іх дабіліся высокіх ураджаяў гэтай каш- тоўнай культуры.За апошні час значна павысілася роля сельскіх комсамольскіх арганізацый у ба- рацьбе за ўздым усіх галін калгаснай вы- творчасці, многія з іх з’яўляюцца актыў- нымі памочнікамі партыйных арганізацый і праўленняў калгасаў у вырашэнні ўоіх гаспадарчых задач.Вялікае месца ў дакладзе ўдзелена пы- танням партыйнага кіраўніцтва комсамоль- скімі арганізацыямі.Дакладчык адзначае, што эа апогані час многія аблаеныя, гарадскія і раённыя камітэты партыі знэчна палепшылі кіраў- ніцтва комсалюлам і выхаваннем мэладзі.Разам з тым тав. Кісялёў падкрэсліў, што не ўсе партыйныя камітэты і пярвіч- ныя партыйныя арганізацьгі належным чьшам кіруюць комсамолам, клапэцяцца аб стварэніні неабходных умоў для правя- дзення выхаваўчай, культурна-масавай работы з моладдзю і забеспячэння яшчэ больш актыўнага ўдзелу комсамольцаў і ўсёй моладзі рэспублікі ў дзяржаўным, гаспздарчым і культурным будаўніцтве, ва ўсім палітычным жыцці краіны.У рабоце раду партарганізацый па кі- раўніцтву комсамолам і выхаванню мола- дзі да гэтага часу не зжыты фармалізм і шаблон. Часта гэтае кіраўніцтва абмяжоў- ваецца заслухоўваннем справаздач камітэ- таў комсамола аб іх рабоце па выхаванню моладзі і прьіняццем агульных рашэнняў, а некаторыя партыйныя камітэты на пра- цягу доўгага часу наогул не разглядалі пытзнняў паляпшэння работы па комуіні- стычнаму выхаванню моладзі.Нярэдка комсамольекія органы будуюць сваю работу ў адрыве ад канкрэтных за- дач прадпрыемства, калгаса, соўгаса, МТС, устанэвы, дрэнна займаюцца пытан- нямі паляпшэння работы і вучобы мола- дзі, арганізацыі культурнага адпачыяку, праходзяць міма фактаў парушэння мо- ладдзю працоўнай або вучэбнай дысцытлі- яы, невыканання норм і заданняў, фактаў непаспяховасці, парушэння правіл соцыя- лістычнага супольнага жыцця. Аб гэтым сведчыць работа Пінскага гаркома пар- тыі, які не ўдзяляў належнай увагі вы- хаванню моладзі, недастаткова прыцягваў комсамольцаў і моладзь да вырашэння канкрэтных задач у прамысловасці і сель- скай гаспадарцы. У выніку многія комса- мольцы калгасаў раёна не ўдзельнічаюць у грамадскай вытворчасці, асобныя комса- мольскія арганізацыі нездавальняюча вя- дуць масава-палітычную работу сярод мо- ладзі, слаба ўцягваюць у свае рады пера- давую моладзь.ДК КП Веларусі прыняў спецыялыіае рашэнне аб кіраўніцтве Пінскага гаркома партыі кпмсамэлам. Трэба адзначыць, што ГК КПБ і яго сакратар тав. Млцюшаўсні цянер актыўна ўзяліся за выканаінне гэ- тай пастановы.Далей тав. Кісялёў гаворыць аб тым, што ў рабоце комсамольскіх органаў рэс- публікі, пачынаючы ад райкомаў і канчаю- чы ЦК комсамола, яііічэ многа фармалізма і казёншчыны, параднасці і шуміхі. Часам камітэты комсамола праяўляюць добрую ініцыятыву, але не заўсёды даводзяць яе да канца. ЦК ЛКСМБ, абкомы комсамола мала клапоцяцца аб змесце работы комса- мольскіх арганізацый, не заўсёды веда- юць запатрабаванні і настроі моладзі. Змест работы некаторых комсамольскіх арганізацый і іх кіруючых органаў часта зводзіцца да пасяджэнняў і складаіння роз- ных рэзалюцый, арганізацыі «мерапрыем- стваў», якія гіератвараюцца часта ў сама- мэту. Нярэдка комсамольскія арганізацыі пазбягаюць індывідуальнай работы з юна- камі і дзяўчатамі, не дабіваюцца розна- стайнасці форм і метадаў у рабоце з мо- ладдзю, а без гэтага нельга дасягнуць ста- ноўчых вьшікаў у выіхаванні молад8і.У рэспубліцы мнэга малалікіх пярвіч- ных комсанольскіх арганізацый. Аднак ЦК, абкомы, райкомы комсамола не праяўля- юць неабходных клопатаў па ўмацаванню

іх. Многія комоамольскія аргашзацьгі сла- ба звязаны з моладдзю і нездавальняюча вядуць работу па росту радоў ВЛКСМ і перш за ўсё за клпт рабочай і калгаснай моладзі.Правільны падбор і выхаванне комса- мольскіх кадраў — гэта галоўдаае, што павінна забяспечыць поспех справы. На кіруючую работу ў комсамол трэба падбі- раць людзей творчых, здольных арганіэоў- ваць і пераконваць моладзь. У нас маюць месца выпадкі, калі на кэмсамольскую ра- боту падбіраюцца недастаткова пісьмен- ньія, неініцыятьіўныя, неаўтарытэтныя, а чаеам выпадковыя людэі. Няма нрадума- най сістэмы работы з кіруючымі комса- мольскімі кадрамі і актывам па павышэн- ню іх агульнаадукацыйнага, палітычнага і дзелавога ўзроўню, па навучаніню іх но- вым формам і метадам работы ў оправе марксісцка-ленінскага выхавання моладзі.У вынііку неэдавальняючай работы па падбору і выхаванню ікомсамолыжіх кадраў мае месца вялікая змяняльнасць іх.Важнейшай злдачай з’яўляецца марксісц- ка-ленінсжае выхаванне молачзі.У рэспубліцы арганізавана шырокая сет- ка гурткоў і пгкол комсамольсжай асветы, значная частка комеамольскага актыву ву- чыцца ў сістэме нартыйнай асветы. Аднак у арганізацыі палітычнай асветы моладзі комсамольскія і партыйныя арганізацыі дапускаюць сур’ёзныя недахопы. Галоўным з іх з’яўляецца ніэкі ідэйны ўзровень за- пяш аў. Многія прапагандысты да занят- каў рыхтуюцца дрэнна, праводзяць іх неці- кава, у адрыве ад канкрэтных задач гаспа- дарчага і культурнага будаўніцтва, ад практычнай работы комсамольскіх аргані- зацый, дапускаюць блытаніну і няправіль- ныя тлумачэнні. Далёка не зжыты начыт- ніцтва, дагматызм.Нельга прызнаць нармальнай такую з’я- ву, калі з году ў год скарачаецца колькасць гурткоў, ствараемых для палітычнай аду- кацыі моладзі, і колькасць слухачоў у іх. Многа комсамольцаў зусім не ахоплена нія- ісімі формамі палітычнай вучобы. Слаба ўцягваецца ў сетку комсамольскай паліт- асветы моладзь, якая не знаходзіцца ў комсамоле.Тав, Кісялёў падрабязна гаворыць аб за- дачах партыйных і комсамольскіх аргані- зацый па палятнэпню выхаваўчай работы сярод молаідзі.Партыйпі.ія арганізацыі, гаворыць ён, павінны нястомпа клапаціцца аб выхаванні моладзі ў духу марксісцка-лонінсвага све- тапогляду, у духу бязмежнай любві да сва- ёй Радзімы, у духу пролетарскага інтэрна- цыяналізма. Для работы з моладдзю неаб- ходна вылучаць найбольш вонытных, тэа- рэтычна паірыхтаваных прапагандыстаў.Паргьшныя, вомсамольсікія арганізацыі не- павінны заоываць аб неабходнасці па- вышэння агульнаадукацыйнага ўзроўню моладзі, аб паляпшэнні работы вячэрніх школ рабочай і сельскай моладзі.Міністэрству асветы, партыйным, проф- саюэным, комсамольскім арганізацыям трэ- ба нрыняць меры да расшырэння сеткі і паляпшэння работы вячэрніх школ рабочай і сельскай моладзі, устанавіць пастаянны кантроль за нкасцю навучання ў вячэрніх школах і не дзпуоваць адйеву навучэнцаў са школ.Тав. Кісялёў гаворыць аб неабходнасці лепшага выкарыстання культурна-асвет- ных устаноў для комуністычнага выхаван- ня моладзі і адзначае, што многія клубы, дамы культуры, хаты-чытальні працуюць яшчэ дрэнна, не задавальняюць узросшых культурных запатрабаванняў моладзі.Неабхоідна таксама палепшыць работу спартыўных арганізацый, уцягнуць у за- нятві фізкультурай і спортам усю моладзь.Бельмі важна арганізаваць разумны адпачынак моладзі, для чаго трэба выка- рыстаць шырокую сетку культасветуста- ноў, арганізаўваць спартыўныя спаборніц- твы, вечары самадзейнасці, турысцкія па- ходы і г. д.Вялікае месца ў дакладзе адвсдзена пы- танням навуковай і атэістычнай прапаган- ды, выхавання ў моладзі высокіх мараль- ных якасцей. паляпніэння выхаваўчай ра- боты сярод стуідэнцкай моладзі.У комуністычным выхаванні моладзі вя- лікая роля належыць школе. Выконваючы рашэнні XX з’езда КІІСС. многія педагагіч- ныя калектывы школ 8 гонарам спраўляюц- ца з задачай навучаяня і выхавання ў ко- муністьгчным духу падрастяючага пакален- ня, а комсамольскія і піонерскія арганіза- цыі дапамагаюць настаўнікам вьграшаць гэтую задачу.Але, нягледзячы па некаторае павышэн- но ўзроўню выхаваўчай работы ў школах, умацаванне свядомай дысцыпліны сярод вучняў, у рэспубліцы яііічэ ёсць нямала школ, дзе ўзровень навучальнай і выха- ваўчай работы ніэкі.Для ўзмацнення навучальна-выхаваўчай работы ў школах патрабуецца, каб Міні- стэрства асветы, партыйныя, профсаюзныя і комсамолыжія органы штодзёяна ўнікалі ў змест навучяльнага працэсу, пазакласнаіі работы, дабіваючыся, каб школа, сям’я, уся грамадскасць разам і ўзгоднена займаліся выхаваннем дзяцей.Тав. Кісялёў падрабязна спыяіўся на пытаняях працаўладкавання моладзі і па* ляпшэння яе культурна-бытавога айслу- гоўвання. Ён адзначае, што нокаторыя партыйныя, комсамольскія арганізацыі, ві- раўнікі прадігрыемстваў і будоўляў не прымаюць неабходных мер да ўцягнення юнакоў і дзяўчат на вытворчлсць, а асоб- ныя кіраўнікі прамысловых нрадпрыем- стваў, будаўнічыя арганізацыі не пра.яў- ляюць належных клоцатаў аб умовах пра- цы і быту моладзі.Вялікую ролю ў комуністычным выха- ванні моладзі заклікан адыграць наш друк. Пытанні выхавання моладзі павінны шыро- ка асвятляцца не толькі маладзёжнілмі га- зетамі. але і газетамі плртмііпых органаў рэспублікі. абласцей, раёнаў,Але трэба адзначыць, што газпты яшчэ недастаткова вядуць прапаганду маіжсісц- ка-ленінскаіі тэорыі. мала нублікуюць пра- пагандысцкіх артыкулаў, а тавсама матэ-

рыялаў аб выхаваўчай рабоце. Рэдіка пуб- лікуюць газеты матэрыялы аб вопыце ар- ганізацыі выхаіваўчай работы, формах і ме- тадах ігравядзення яе. Трэба палепшыць асвятленне працоўнай дзейнасці моладзі, удзелу яе ва ўсіх справах гаспадарчага і культурнага будаўніцтва, шырэй асвятляць жыццё і вучобу вучняў, студэнтаў, работу вомсамолыжіх і піонерскіх арганізацый.
С п |Па дакладу тав. Кісялёва разгарнуліся спрэчкі. Слова атрьмлівае сакратар Ві- цебскага гаркома партыі I. Б. Пазнякоў.—  Сдвецкая моладзь,— гаворыць ён,—  беручы прыклад са старэйшага пакалення, уносіць вялікі ўклад у снраву комуні- стычнага будаўніцтва. Юнакі і дзяўчаты горада Віцебска пасняхова працуюць на ўсіх участках, дабіваюцца вялікіх поспе- хаў у павышэнні прадукцыйнасці пра- цы, эканоміі электраэнергіі, сыравіны і ма- тэрыялаў. 363 комсамольска-маладзёжнш брьггады снаборнічаюць за датэрміновае выкананіне плана другога года шостай пяцігодкі. Калектывы буйнейшых прад- прыемгтваў — фабрык «Сцяг індустрыя- лізацыі» і «КІМ», дзе працуе ў асноўным моладзь,— выйшлі перамзжцамі ва ўсе- саюзным соцыялістычным спабнрніцтве.Комсамольцы і моладзь горада за 10 ме- сяцаў гэтага года сабралі звыш 800 тон металалому. Юнакі і дзяўчаты, якія пра- цуюць на заводзе імя Комінтэрна, з сэка- номленага металу ў нерабочы час зрайілі 15 свідравальных станкоў, 15 гайкарэз- ных аўтаматаў і адзін радыяльна-свідра- вальны станок.Партыйныя аргаінізацыі пачалі ўдзяляць больш увагі выхаванпю моладзі. Гэтае пы- танне абмяркоўвалася на гарадскім і раённых партыйных’ актывах, у гаркоме партыі.У клубах, дамах культуры, чьгрвоііых кутках для моладзі чытаюцца лекцыі, пра- водзяцца гутаркі, дэманструюцца кіно- фільмы, Часта пранэдзяцца сустрэчы мо- ладзі з удзельнікамі Вялікай Кастрычніц- кай спцыялістычнай рэволюцыі і грама- дзянскай вайны, ветэранамі працы. Гэтыя мерапрыемствы дапамагаюць выхоўваць моладзь у духу любві і адданасці соЦыя- лістычяіай Радзіме.Разам з тым тав. Паэнякоў адзначае, што ў пастаноўцы выхаваўчай работы ся- род моладзі ёсць сур езныя недахопы.Мала займаюцца пытаннямі выхавання моладзі кіраўнікі некаторых прадтірыем- стваў, вьгкладчыікі вьпнэйшых навучаль- ных устаноў.— Кэмсамольская арганізацыія воблас- ці,— сказаў сакратар Гомельскага абкома ЛКСМБ П. С. Адамовіч,— змагаецца за тое, каб уцягнуць усю моладзь у актыў- ны ўдзел у вырашэнні задач, пастаўле- ных XX з'ездам КПСС. Звьші 5 тысяч ком- самольцаў ужо выканалі свае гадавыя за- данні і працуюць у лік 1958 года. Болып чым 31 тысяча комсамольцаў заніята ў сельскагаспадарчай вытворчас-ці. Яны поўныя рашучасці выканаць пастаўленую паіртыяй усенародную задачу— у бліжэй- шыя гады дапнаць і перагнаць ЗІІІА па вы- твэрчасці прадуктаў жывёлагадоўлі на ду- шу насельніцтва.Маладыія нрацаўнткі вёскі горача адгук- нуліся на заклік комсамольцаў калгаса «Комсамол Гомельшчыны». Іх зварот абмеркавзн на комсамольскіх сходах больш чым 500 калгасаў. За апошнія два ме- сяцы каля пяцісот комсамольцаў прыйшлі працаваць на жывёлагадэўчыя фермы.Тав. Адамовіч гаворыць, што было-б мэтазгодна арглнізаваць падрыхтоўку кад- раў для кллгаснай вытворчасці з ліку юнакоў і дзяўчат, якія скончыілі сярэднюю школу,Сакратар Новагрудскага райкпма КПБ С. А. Пілатовіч болыную частку свай- го выступлення прысвяціў пытанню падбору і расстанпўкі кіруючых комсамоль- скіх работнікаў. Ён гаворыць, што ў апа- раты райкомаў комсамола прыходзяць лю- дэі са студэнцкай лаўкі, якія мала веда- юць комсамэльскую рлботу. Ім вельмі цяж- ка вырашаць пытанні выхавання моладзі. Таму неабходна .вылучаць на кіруючую ра- боту нізавых комсамольскіх работнікаў. Яны больш ведаюць жыццё і маюць во- пыт практычнай работы.Гаворачы аб політэхнічным навучанні школыіікаў, прамэўца ўказвае, што мно- гія школы маюць магчымасць вырашыць пытаішіе аіб прафесіянальнай падрыхтоў- цы выіпускінікоў дзесятых класаў. Трэба толькі правільна арганізаваць гэтую спра- ву, выкарыстаць усе наяўныія магчьшасці.Тав. Пілатовіч крытыкуе Цэнтральны Камітэт ЛКСМ Беларусі за недахопы ў кі- раўніцтве комсамольсюімі арганізацыямі. Сакратары райкомаў комсамола вельмі ча- ста выклікаюцца са справаздачамі на роз- ныя нарады і пасяджэвні. ЦК Ж ОМ Бе- ларусі і абкомы комсамола,— гаворыць ён,— вельмі слаба звязаны з арганізацыя- мі ДТСААФ, спартыўнымі арганізацыямі, якія таксама закліканы выхоўваць мо- ладзь.Быступае намеснік начальніка паліт- упраўлення Беларускай ваеннай акругі I. А. Узін.—  Выконваючы ўказанні ЦэнтральнагаКамітэта КПСС,— гаворыць ён,— камандаі- ры, паліторганы, партыйныя і комсамоль- скія арганізацыі акругі сістэматычна пра- водзяць работу па комуністычнаму і воін- скаму выхаванню асабовага складу і дабі- ліся ў гэтай справе станоўчых вынікаў. У гэтым годзе амаль у два разы павялічыла- ся колькасць выдатнікаў баявой і палітыч- най падрыхтоўкі. У акрузе ёсць шмат пад- раздзяленняў і рад часцей, якія адзначылі 40-годдзе Кастрычніка выдатнымі паказ- чыкамі ў баявой і палітычнай падрыхтоў-цы.У гатай вялікай справе значяую ролю адыгралі ішшы комсамолыкія арганізацыі. Яны з’явіліся ініцыятарамі многіх карыс- ных пачынанняў. За гэтыя патрыятычныя справы васнцы говет і ііалітуцрруденне ак- ругі прадставілі да ўзнагароды Ганарнвы- мі граматамі ЦК ЛКСМБ 1.800 маладых воінаў і 10 кпмеампльскіх арганізацый. 1.400 чалавек і дзве комсамольскія арга-

Компартыі Беларусі, гаворыць у заклю-чэнне тав. Кісялёў, трэба будзе вырашаць вялікія задачы па далейшаму ўздыму на- роднай гаспадаіжі і культуры. У гэтай справе. япс і заўсёды, нашым ііамочніжам будзе комсамол, моладзь. Яны будуць тым болып лжтыўна црацаваць, вучыцца, чым вышэйшы будзе ўзровень выхаваўчай ра- боты.
> э ч к і  па  д а к лнізацыі прадстаўлены да ўзнагароджання 1’аінаровымі граматамі ЦК ВЛКСМ.Пасля кастрычініцкага Пленума ЦК КПСС поспехі ў абучэнні і выхаванні ішйск бу- дуць значна больпіымі. Аб гэтым сведчыць аднадушнае адабрэнне рашэнняў Пленума партыйнымі арганізацыямі, усімі комуні- стамі і комсамолыіамі.Наша армія з’яўляецца дзецііпчам со- вецкага народа, яна кроўна звязана з на- родам. Мы не можам разглядаць жыццё арміі адарвана ад жыцця народа, тым болын, калі гутарка ідзе аб такім пытан- ні, як выхаваігне совецкпй моладзі.У гэтрім годзе значна Ўмацавалася су- вязь армепскай моладзі з іясцовымі ком- самольскімі арганізацыіямі. Пачалі нраво- дзіцца такія мерапрыемствы, як маладзёж- ныя вечары, канферэнцыі чытачоў, суст- рэчы вэінаў з перадавікамі вытворчасці, калгаснікамі, выстунленні ветэранаў час- цей, Герояў Совецкага Саюза псрад мо- ладдзю. Аднак трэба еказаць,»што Цэнт- ральны Камітэт ЛКСМБ. абкомы, некато- рыя гаркомы і райкомы комсамола мала праяўляюць ініцыятывы ў гэтай важ- най справе.У сваім выступленні тав. Узін удзяліў шмат увагі пытанню падрыхтоўкі папаў- нення для Совецкай Арміі.Загадчык аддзела партыйных органаў Мінскага абкома КІІБ Д. М. Лемяшо- нак расказаў, як моладзь вэбласці адгук- нулася на заклік Комуністычнай партыі— у бліжэйшы час дагнаць ЗІІІА на вытвор- часці прадуктаў жывёлагадоўлі на душу населыііцтва. На работу ў калгасы сёлета і летась накіравана больш чым 2 тысячы чалавек моладзі. Цяпер на калгасных і соўгасных фермах працуе каля 5 тысяч комсамольцаў.—  Воныт паказвае,— працягвае пра- моўца,— гато там, дзе партыйныя аргані- зацыіі, раіікомы партыі лепш кіруюць ком- самояам, бэлын удзяляюць увагі выхаван- ню моладзі, пП'Дтрыадліваюць яе ініцыяты- ву^ комсамольцы і моладзь прымагоць ак- тыўны ўдзел у гаспадарчым і культурным будаўніцтве.Аднак узровень кіраўніцтва многіх рай- комаў партыі выхаваннем моладзі яшчэ не адпавядае патрабаванням XX з’езда КПСС.У выніку няправільнай пастаноўкі выха- вання моладзі некаторая частка яе дрзнна вядзе сябе ў быце, не прммае ўдзелу ў грамадска-карыснай працы. Мала зай- маюцца выхаваннем моладзі гарадскія і сельскія культасветустановы.— Выконваючы рашэнні XX з’езда КПСС,— сказаў сакратар Магілёўскага гар- кома партыі М. Л. Пінязік, —  гарком КПБ і пярвічныя партыйныя арганізацыі пачалі болын удзяляць увагі рабоце ком- самольскіх арганізацый. Іх дзсйнасць на- кіроўваецца на выкананне галоўнай зада- чы, што стаіць перад комсамолам,— кому- ністычнае выхаванне моладзі. Пытанні ра- боты комсамола абмяркоўваюцца на па- сяджэннях бюро гаркома.У вьгніку праведзеяай работы павысіла- ся роля комсамольгкіх арганізацый на вытворчасці. Звыш трох тысяч юнакоў і дзяўчат, якія працуюць на заводах і фаб- рыіках, зарэкамендавалі сябе як добрыя рабочыя. Сярэд комсамольцаў многа ра- цыяналізатараў і вынаходнікаў. Толькі ў гэтым годзе ад іх паступіла каля 500 ра- цыяналізатарскіх прапаноў.У выхаваўчай рабоце сярод моладзі бы- ло-б менш хібаў,— гаворыць прамоўца,—  калі-б райкомы і гаркэмы партыі, Цэнт- ралыіы Кам'ітэт комсамола Беларусі, мі- ністэрствы культуры і асветы больш уні- калі ў змест работы, больш дапамагалі комсамольскім арганізацыям.Сакратар Маладзечанскага абкома КПБ 

Н. В. Южык удзяліў у сваім вы п уп- ленні шмат увагі спартьгўна-маса'Вай ра- боце.—  Зяачэнне фізкультуры і спорту ў справе выхавання мас і асабліва мола- дзі,— сказаў ён,— агулыіавядомае. Але каб весці гэтую работу, трэба мець ней- кую базу, падрыхтаваныя кадры. У на- шай-жа вобласці гэтага няма. У нас тэль- кі тры спецыялісты па фізкультуры ма- юць вышэйшую адукацыю і столькі-ж —  сярэднюю. Астатнія работнікі фізкульту- ры— гэта актывісты-аматары, якія не ма- юць спецыяльнай адукацьгі. А ў рэспублі- цы-ж працуюць інстытут фізічнай куль- туры, сярэднія навучалыіыя ўстановы, якія рыхтуюць кадры для спартыўнай ра- боты. Не бываюць у вобласці і вопытныя трэнеры, якія дапамаглі-б адабраць больш здольную моладзь і рыхтаваць яе. Гэта да- памагло-б зрабіць спорт бпльпі масавьш.Я думаю, што такі стыль работы рэс- публіканскага камітэта па фізкультуры і спорту не адпавядае задачам, якія стаяць цяпер перад фізкультурнымі арганізацыя- мі. Камітэт адарван ад нізавых арганіза- цый і не аказвае ім належнай дапамогі. Не адчуваецца яго роля і ў наладжванні работы спартыўных таварыстваў. Мне здаецца, гато рэспубліканскаму камітэту па фізкультуры і спорту трэба дапамаг- чы, запатрабаваць ад яго карэннага па- ляппіэння работы.—  Партыйныя і комсамольскія аргані- зацыі горада,— сказаў сакратар Гомель- скага гаркома КПБ В. Т. Серынаў,— удзя- ляюць вялікую ўвагу выхаванню мэладэі ў духу дружбы народаў, у духу пролетар- скаіі салідарнасці. Акрамя лекцый і дак- ладаў, якія праводзяцца па гэтай тэматы- цы, комсамольскія арганізацыі прадпрыем- стваў, цшол, навучальных устаноў устана- вілі цррную сувязь з комсампльскімі арга- нізацыямі іншых гарадоў наіпай краіны, з моладдзю раду зарубежных краін, Так, нашрыклад, вучні 10-й і 11-й школ пад-

ВажішйшаГі ваіачай партыіньіх аргалі- зацый расаублжі а’яўляецца павышэнне ўзроўню кіраўніцтва комгамоляя, узмац- ненне рабэты на комушстычнаму вьца- ванню моладзі. аабоспячэнне яшчэ больш а к і ы ў н м а  ў.ыг іу «іім сам ольііаў і ўсёй мо- ладзі ў данржііўным. гаспадарчым I «куль- турвым буыўніцтвс. в& ўсім граяіцска-па- лігычным жыцці краіны.
а д утрымліваюць сяброўскія сукя8І са школьнікамі горада Чярнігава Украін- скай ССР. Яны пабывалі ў украінскіх школах, выступалі з канцэртамі мастац. кай самадзсйнасці, мрынялі ўдзел у спар- тыўных спаборніцтвах. У сваю чаргу чар. нігаўскія школьнікі пабывалі ў Гомелі.Сёлета летам на граніцы Беларусі і Ук- раіны быў прлведзен касцёр дружбы, прысвечааіы заканчанніо навучальнага года. У жніўні месяцы ў Гомелі адбылася сустрэча піонераў трох брацкіх рэспуб- лік— Расійскай Федэрлцыі, Украіны і Бе- ларусі.Оіудэнты і іцкольнікі горада пераігіс- ваюцца з ііанучэнцкай мола.цчю Кітая, Германскай Дамакрдтычнай Рэспублікі, Полмнчы, Чэхасллвакіі, В'етпама, шдыі.У гасцях у нашых студэнтаў пабыналі студэнты з Ппльскай Народнай Рэспублі- кі. Цесная дружалюбная сувязь устанавіла- ся плміж калектывамі гомельскіх прад- прыемстваў і рабэчымі раду заводаў і фаб- рык краін народпай дэмакратыі.Тав. Серыкаў гаворыць аб інішых Фор- мах выхаваішя моладза. Разам з тым ён адзначае, што гарадскі і раённыя камітз- ты партыі яшчв недастаткова накіроўва- юць дзейнасць комгамольскіх аргапізацмб, мала данамагаюць ім у практычнай рабо- це. Некаторыя кіраўінікі прадпрыемстваў не падтрьгмліваюць іініцыятьгву комсамоль- скіх арганізацыіі. Яны мала бываюць на комслмольскіх сходах, вечарах, не праяў- ляюць належных клэпатаў аб стварэнні нармалыіых умоў для жыццл і вучобы моладзі.—  У выхаваліні совецкай моладаі,— сказаў старшыня рэспубліканскага камі- тэта ДТСААФ К. А. Красноў,— значнае месца займае Дойраахвотнае таварьктва садзейнічання арміі, авіяцыі і флоту. У гэтай арганізацыі аб’еднана вялікяя коль- касць комсамольцаў і моладзі. Сіламі ар- ганізацый ДТСААФ рыхтуюцца тысячы шафёраў, трактарыстаў, матацыклістаў і ініпых спецыялістаў.Добра праігуюць нізавыя арганізацыі трактарнага завода, друкарні імя Сталіна, віцебскаіі фабрыкі «КІМ », Бабруйскага машынабудаўнічага завода, калгаса імя Сталіна Іванаўскага раёна і  іншыя.Далей тав. Краснэў гаворыць аб неда- хопах у ііастаноўцы абароша-масавай ра- боты, як адной 8 састаўнькх частак выха- вання моладзі. ,Выстунае Міністр асветы БССР I. М. Ільюшын. Ён гаворыць, што ў школах рзс- публіікі пранедзена некаторая работа па працоўнаму выхаванню ву’іняў, паляп- шэнню выхава-ўчай работы і вучэбна-педа- гагічнага працэсу. Але, нягледзячы на га- та, у рабоце школ ёсць істотныя недахопы.Тав. Ільюшын спыняецца таксама на пытаіннях умацавання матэрышльнай базы пікол, падрыхтоўкі педагагічных кадраў,—  Ва ўсёй сваёй рознабаковай і шмат- граннай рабопе,— сказаў сакратар ЦК ЛКСМБ Г. А. Крыулін,— комсамольекія ар- гаінізацыі рэспублікі заўсёды знаходзяць належную дапамогу і падтрымку з боку Цэнтральнага Камітэта КПБ, абласных, га- радскіх і раённых камітэтаў партыі.Комсамольскія органы і камітэты ком- самола на пленуме справядліва крытыка- валіся за тое, што яны ў вы?аваўчай ра- бэце дрэнна вьткарыстоўваюць наяўныя магчымасці, у тьтм ліку і піырокуго сетку культасветустаноў. Хле трэба гказаць, што гям-там на месцах бяздушна адногяцца да просьбаў комгамольгкіх арганіэацый. Бель- мі мала мерапрыемгтваў для мпладзі пра- водзіцца, напрьтклад, у Палацы культуры нрпфсаю8аў. Лічаныя дні выдзяляюцца для моладзі ў раённых дамах культуры.У недахппах у рабпце комсамольскіх арганізацый вінават перга за ўгё ЦК ЛКСМБ. За гэта адказваюць і нашы абко- мы, гаркомы, райкомы комгамола. Кірую- чыя комсамольскія органы зробяць для ся- бе вывады з гэтага пленума. Яго рашянні будуць садзейнічаць павьпнэнню ўзроўню арганізатарскай і выхаваўчай рабдты ея- род моладзі.Слова атрымлівае рэктар Беларугкага дзяржаўнага універсітэта імя Б. I. Леніна А. Н. Сеўчанна. Ён гаворыць, што выха- ваінне студэнтаў у духу любві і адданагці соцыялігтьпнай Гадзіме і Комунігтычнай партыі з’яўляецца адным з впжнеЙшых участкаў дзейнасці прафесаргка-вьтлад- чыцкага складу, рэктарата, партыйнай і комгамольгкай арганізацый універгітэта. $ся  ідэйна-палітьгч'ная рабпта, якая нра- водзіцца ва універсітэце, накірлвана на забегпячэнне выгпклй якагці назучальнл- га працэгу, выхаваіте ў гтудэнтаў гвядо- май дысцыпліяы.У выхаваўчан рабоцс ёець і сур’ёзныя недахоны. У навукова-даследчай рабоце на кафедрах прымае ўдзел тэлькі трэцяя частка студэнтаў. Ёсць выпадкі пару- шэння дыгцыпліны, няпрлпільных паво- дзін у быце, Асобцыя кафсдры і навуко- выя работнікі памылкова лічаць, што пы- ханаіпіем студэнтаў павішіы зайыацца толькі рэктарат, партыГшая, клмгамоль- гкая і профсаюзпая арганізацыі.Дырэктар Мінскага трактарнага завода 

А. М. Тарасаў раскаэаў лб барацьбе мо- ладзі завода за павелічэігнс выпугку пра- дукцыі і павышэкне яе якасці, аа паспя- хівае аг.ваенне тэхнікі. Ён прывёў прык- лады гамааддлнай працы мяогіх юнакоў і дзяўчат, нгго працуюць у калектыве трак- тц.рабудаўнікоў.Пытанпю фізічнага выхавання моладві прыевяціў сваё выступленне дырвктар Бе- ларускага інстытута Фізкультуры Н. М. Калюноў.
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