
Прамова другога сакратара Ц К  КПБ А . Н. А К СЁ Н А В АДарагія таварышыіНапэўна, няма ў савецка* га чалавека пачуцця, вышэіі- шага эа тос. яьое адчувае ён ад усведамленнн добра выішнанага перад Радзімай абавяпку. Менавіта э такім пачуццём сабралісн вы сён- ня ў гэтай эалс, і для мяне вялікае задавальненнс быці» тут. сярод вас — перамож- цаў сацыялістычнага спабор- ніцтва. сярод лспшых гірад- стаўнікоў працоўных калек- тываў вобласці. чыя вытвор- чая І грамадская дзейнасць з’яўляецца выдатным ўзо- рам нрацоўнай доблесці, на- штарскіх адносін да сваіх абавязкаў. прыкладам нас- тойлівай барацьбы за ажыц- цяўленпе рашэнняў X X IV  з'езда нашай слаўнай Каму- ністычнай партыі.Як вы ўжо ведаеце. Цэнт- ральны Камітэт Камуністыч- най партыі Савсцкага Саіо- за, Савет Міністраў С С С Р , Усесаюзны савет прафесія- налыіых саюзаў, ЦК ВЛКСМ разгледзелі вынікі Усесаюзнага сацыялістычна- га спаборніцтва 1 за дасяг- нсннс пайвышэйшых выні- каў па выкапаішю народпа- гаспадарчага плана ў 1974 годзе прызналі псраможцам. побач з іншымі абласцямі краіны. Гомельскую вобласць 1 прысудзілі ёй пераходны Чырвоны сцяг.У самім гэтым факце. йк у люстэрку, адлюстраваліся. перш за ўсё, узросшы ўзро вень кіраўніцтва абласной лартыйнай арганізацыі гас- падарчым і культурным бу- даўніцтвам, воля і аргані- заванасць камуністаў, сама- адданая, натхнёная праца 1 высокая грамадзяпская свядо масць працоўных, невымер- на ўзросшая дысцыпліна 1 адказнасць пераваншай боль- шасці кадраў усіх рангаў. Зліўшыся ў адзіны магутны сплаў, гэтыя фактары з'я- віліся тым фундаментам, які і прадвызначыў ваш поспех. дазволіў дабіцца новых вы- шынь ў камуністычным бу- даўніцтве.Камуністы. усе працоў- ныя рэспублікі горача і шчы ра рады гэтай хвалюючай падзеі, рады ўдвая. бо такая падзея ў жыцці працоўпых Гомсльшчыны не такая ўжо частая, і таму яна асабліва дарагая. Але сказаць так, значыць ііе ўсё сказаць. бо для партарганізацыі і пра- цоўных вобласці падзея гэ- тан, прама скажам, этапнага парадку.Дазвольце ад імя ЦК КГІ Беларусі, урада рэспублікі павімшаваць слаўны рабочы клас, нястомных пранаўні- коў сельскай гаспадаркі, інтэлігенцыю. камуністаў, усіх працоўных вобласці, партыйныя, савецкія і гаспа- дарчыя органы. прафсаюз- мыя і камсамольскія арга- нізацыі з высокай ацэнкай вашай працы — прысуджэн- нем вобласні пераходнага Чырвонага сцяга ЦК К ІІСС . Савета МіністраЎ С С С Р . ВЦСПС і ЦК в л к с м .Пераходны Чырвоны сцяг. які ўручаецца вам сёння.—* гэта не толькі высокая ацэн- ка вялікага працоўнага ўк- ладу вобласці ў агульныя поспехі краіны і рэспублікі. Гэта таксама сімвал пра- цоўнай славы і доблесці працоўных ардэнаноснай Гомельшчыны.Я з велізарным задаваль- неннем выконваю ганаровае даручэпне Цэнтральнага Камітэта 1 хацеў бы ўру- чыць вам гэтую высокую ўзнагароду. (Тав. А . Н. Ак- сёнаў пад бурныя аплады- сменты ўручае кіраўнікам вобласці і прадстаўнікам працоўных калектываў пс- раходны Чырвоны сцяг).Паважанын таварышы!Прысуджэнне вобласці пс- раходнага Чырвонага сцяга сведчыць аб вялікіх поспе- хах камуністаў, усіх пра- цоўных у вызначальным го- дзе пяцігодкі.Мінулы 1974 год можна з поўнай падставай лічыць годам замацавання на спра- ве тых станоўчых змен, якія ў апошнія гады ўсё больш праяўляюцца ў дзей- насці абласной партыйнай

арганізацыі, яе кадраў і ак- тыву.Як вядома. рабочы клас Гомельшчыны датэрмінова. 26 снежня, рапартаваў аб выкананні гадавога задання на рэалізацыі прадукцыі 1 вытворчасці большасці важ- нейшых вырабаў прамысло- васці. Аб'ём рэалізацыі пра- дукцыі за год узрос на 9.7 працзнта, а вытворчасці — на 9,3 працэнта супраць 7.1 працэнта. прадугледжа- нага планам.Прадукцыйнасць працы ў параўнанні з 1973 годам узрасла на 6,8 працэнта, а доля прыросту прадукцыі за кошт яе павышэння скла- ла 74,2 працэнта.Мы па праву сёння адда- ем належнас ўдарнай працы калектываў прадпрыемстваў, Цэнтральнага. Савецкага, Чыгуначнага раёнаў г. Го- меля, горада Рэчыцы. Свет- лагорскага. Калінкавіцкага, ІІетрыкаўскага і іншых раё- наў вобласці. У агульнай працоўнай перамозе вашай — 1 іх важкі ўклад.3 годнасцю і гонарам ня- се працоўную вахту няцігод- кі праслаўлены, ардэнанос-" ны калектыў «Гомсельма- ша*. Справы I поспехі гэта- га дзецішча псршых пяціго- дак шагнулі далёка за ме- жы рэспублікі.Высока несучы слаўныя працоўныя традыпыі, каэек- тыў прадпрыемства, узна- чальваемы партыйнай арга- нізацыяй. з гонарам выка наў прынятыя на чацвёргы год пяцігодкі сацызлісгыч- ныя абавязацельствы. Ужо 14 снежня завод рапартаваў нартыі і ўраду аб датэрміно- вым выкананні плаьа. Увесь прырост аб’ёму вытворчасці тут атрыман за кошт павы- шэння прадукцыннасці пра- цы.II рысуджэнне « Гомсель-машўі» пераходнага Чырво- нага сцяга ЦК К ІІСС , Саве- та Міністраў С С С Р . В Ц СП С і ЦК ВЛКСМ  з’явілася за- канамерным вынікам натх- нёнай. пасапраўднаму твор* чай працы гэтага шматты- сячнага калектыву.Гаворачы аб поспехах прамысловасці ў ліінулым годзе, трэба адзначыць, што дасягнуты яны ў асноўным за кошт больш поўнага вы- карыстання рэзерваў вы- творчасці і павышэння яе тэхнічнага ўзроўпю, укара- нення мерапрыемстваў па перадавой тэхналогіі, меха* нізацыі і аўтаматызацыі вытворчых працэсаў, выпус- ку новых вырабаў, гэта зна- чыць, за кошт тых факта- раў, якія і вызначаюць эфектыўнасць вытворчасці.Сярод дасягненняў, якімі былі адзначаны вашы пра- цоўныя будні, я б хацеў сііыіііць увагу на адным 1. мабыць, самым галоўным: у працэсе барацьбы за выка- нанне сацыялістычных аба- вязацельстваў на праднры- еМствах вобласці вырас но- вы атрад наватараў вытвор- часці, ударнікаў камуністыч* най працы. рацыяналізата- раў і вынаходнікаў. Гэта сведчыць аб тым, што пар- тыііныя арганізацыі воблас- ці дабіваліся вынікаў не любой цаной, а заўсёды ба- чылі перад сабой галоўную мэту: выхоўваць у працычалавска камуністычнага грамадства.ІІа-ўдарнаму працавалі ў мінулым годзе чыгуначнікі і рачнікі, работнікі аўтама- більнага транспарту 1 сувязі. І1 >узаабарот усіх відаў тран- снарту ў мінулым годзе склаў 14.6 мільярда тона- кіламетраў і павялічыўся ў параўпанні з 1973 годам на 6,7 іірацэнта. План пераво- зак народнагаспадарчых гру- заў чыгуначным. рачным 1 аўтамабільным транспар- там быў выканан датэрміно- ва.Добра папрацавалі авіята- ры. План пасажыраабароту і па агульнаму аб'ёму авія- перавозак яны перавыканалі на 11,4 працэнта. Значна ўз- рос таксама аб’ём работ па прымяненню авіяцыі ў роз- ных галінах народнай гаспа- даркі.Выканалі гадавы план па агульнаму аб’ёму прадук-

цыі работнікі прадпрыемст- ваў сувязі вобласці.Таварышы! Пачынаючы з сакавіцкага (1965 г.) Плену* ма ЦК КІ1СС, наша партыя паслядоўна і няўхілыіа рэа- лізуе буйныя меры па пас- коранаму ўздыму сельскай гаспадаркі. Створаны экана- мічныя ўмовы, якія стыму- лююць яе развіццё. 3 году ў год павялічваюцца капіталь- ныя ўкладанні ў сельскую гаснадарку, ажыццяўляюцца комплексная механізацыя, электрыфікацыя 1 хімізацыя яе, у шырокіх маштабах праводзіцца мсліярацыя зя- мель. Разгарнулася вялікая работа па сгіецыялізацыі і канцэнтрацыі сельскагаспа- дарчай вытворчасці.Усё гэта ў спалучэшіі з самаадданай работай працаў- нікоў сяла, узросшым уароў- нем работы партыйпых, са- вецкіх і сельскагаспадарчых органаў, спецыялістаў, усіх нашых кадраў дазволіла павысіць прадуктыўнасць зе.мляробства I жывёлага- доўлі, Істотна ўмацаваць эканоміку саўгасаў 1 калга- саў 1 ў канчатковым выніку забяспечыць карэнны псра- лом у развіцці сельскай гас- падаркі.Упэўнена ператвараецца ў высакаразвіты сектар сацы. ялістьнгаай эканомікі і сельская гаспадарка Го мольскрй кобласці. Добрым пацвярджэннем гэтага з ’яў- ляюцца поспехі, дасягнутыя ў развіцці сельскагаспадар- чай вьпворчасці ў гэтай пя- цігодцы.ІІе менш плённым для ра- ботнікаў вёскі быў 1974 год. Нягледзячы на даволі скла- даныя ўмовы надвор’я. у мі- нулым годзе вырашчан доб- ры ўраджан збожжавых і зернебабовых культур. Упер- шыню ў калгасах 1 саўгасах атрыман самы высокі вала- вы збор збожжа — 982,1тысячы тон, што на 171 ты- сячу тон, або на 21 працэнт больш, чым у самым ура- джайным 1973 годзе.Вобласць паспяхова выка- нала сацыялістычныя аба- вязацельствы па ўраджайна* сці збожжавых. 3 кожнага гектара атрымана ў сярэднім па 26,1 цэнтнера збожжа супраць 22,1 цэнтнера ў 1973 годзе і 24,5 цэнтнера, прадугледжаных сацыяліс- тычнымі абавязацельствамі.Лепшых выпікаў па вы- творчасці збожжа дабіліся працаўнікі сельскай гаспа- даркі Хойніцкага і Брагін- скага раёнаў, дзе з кожнага гектара атрымана адпаведна па 32,3 і 30 цэнтнераў збожжа. У  мінулым годзе 104 гаспадаркі вобласці ат- рымалі звыш 30 цэнтнераў збожжа з гектара, а 13 з 1х — больш за 40 цэнтнераў.Гэта выдатна, таварышы! Значыць, можа наша бела- руская палеская зямля пры ўмелым гаспадаранпі шчод- ра ўзнагароджваць сваіх руплівых гаспадароў, даваць высокія ўраджаі.Пэўныя поспехі дасягнуты і ў жывёлагадоўлі. Валавы надой малака павялічыўся ў параўнанні з 1973 годам на 8 працэнтаў, вытворчасць мяса — на 10 працэнтаў, яек — на 8 і воўны — на 4 працэнты. У разліку на сто гектараў сельскагаспа- дарчых угоддзяў атрымана407,8 цэнтнера малака і 89,9 цэнтнера мяса. Радасна адзначыць, што па тэмпах росту вытворчасці малака 1 мяса Гомельская вобласць йаймзе першас месца сярод абласцей нашай рэспублікі.ІІа аснове росту вытвор- часці ўсіх відаў сельскагас- падарчай прадукцыі працаў- нікі вобласці з гонарам вы- каналі планы 1974 года па продажу дзяржаве збожжа, бульбы, мяса, малака, яек і воўны.Прыемна адзначыць, што і̂ногія гаспадаркі ў вызна- чальным годзе пяцігодк! да- біліся такіх вынікаў у вы. творчасці прадуктаў жывё- лагадоўлі, якімі па праву мо- гуць ганарыцца не толькі вобласць, але 1 рэспубліка. Гэта саўгас «Брылёва» (ды- рэктар П. М. Старадубец), які атрымаў у мінулым го- дзе на сто гектараў сельгас-

угоддзяў амаль паўтары ты- сячы цэнтнераў малака; калгас «ГІерамога» Гомель- скага раёна (старшыня М. С . Качароўскі) — звыш 1400 цэнтнераў; саўгас «Бяроокі* (дырэктар В. I. Карацееў) — звыш 1.100 цэнтнераў; саў- гас «Ведрыч» (дырэкгар С. Ц. ІІятцчэнка) — звыш 1.000 цэнтнераў; саўгас «ДземяхЬ (дырэктар В. А . Грамыка) атрымаў звыш 380 цзнтнераў ліяса, а калгасы «Чырвоны партызан* Доб- рушскага, «т1ырвоны баец* Нараўлянскага, «Савецкая Веларусь* Рэчыцкага, імя Урыцкага Гомельскага раё- наў, саўгасы «Кармянскі» I «Буда-Кашалёўскі* ўжо пе- рашагнулі рубеж у 200 цэн- тнераў.Заслугоўвае адабрэння I шырокага распаўсюджвашія практыка работы партыйнай арганізацыі і праўлення кал- гаса «Абарона» імя 50-год- дзя С С С Р  Добрушскага раё- на. Характэрным у 1х дзей- насці з’яўляецца тое, што яны не на словах, а на спра- ве прывялі ў дзеянне ўнутра- ныя рэзервы, навучыліся эфектыўнаму выкарыстанню зя.млі, тэхнікі і Іншых матэ- рыяльных сродкаў. ІІартый- ная арганізацыя змагла ства- рыць у калектыве абстаноў- ку высокай узаемнай патра- бавалыіасці і Таварыскай уза- смадапйМО|і. Гэіа даЗвоіГлй*’ калгасу паспяхова выканаць пяцігадовы план па вытвор- часці збожжа, бульбы і мяса. Да 105-Й гадавіны з дня на- раджэння У. I. Леяіна будзе выканана і пяцігодка па вы- творчасці малака. Планы про- дажу дзяржаве ўсіх відаў сельскагаспадарчай прадук- цыі ўжо выкананы.Вслізарны ўклад у агуль- ную перамогу калектыву ўнеслі камуністы: дэпутат Вярхоўнага Савета С С С Р  т. Рудзянкова Яўгенія Сця- панаўна, якая надаіла ў мі- нулым годзе па 7176 кіла. грамаў малака ад кожнай каровы, цялятніца т. Казан- нікава Малаяня Уладзімі- раўна, звеннявы мсханізава- нага звяна па вырошчванню бульбы т. Бураў Іван Івана- віч, звяно якога нд плошчы 85 гектараў атрымала па 244,1 цэнтнера бульбы, трактарыст т. КурылІн Леа. нід Іванавіч, які выпрацаваў 2.200 гектараў ворыва на ўмоўны эталонны трактар, 1 многія іншыя. Гэта дзякую- чы іх самаадданай працы. працы ўсіх калгаснікаў гас- падарцы прысуджан пераход- ны Чырвоны сцяг ЦК К П СС, Савета Міністраў С С С Р , ВЦСПС. I ЦК в л к с м .У  многіх гаспадарках воб- ласці ўмела спалучаецца ўсё ўзрастаючая дапамога дзяр- жавы з актыўным вынарыс. танзіем усіх інтэнсіўных фактараў развіцця сельска- гаспадарчай вытворчасці, на- вучыліся весці яе з улікам сучасных патрабаванняў.У гэтым плане заслугоў- вае адабрэння работа пар. тыйных, савецкіх 1 сельска- гаспадарчых органаў. кіраў- нікоў I спецыялістаў, усіх працаўнікоў сельскай гас- падаркі Гомельскага раё- на. Поспсх справы тут эа- бяспечваюць прадуманая, па-дзелавому наладжаная работа з кадрамі. паўсядзён. ныя клопаты аб тым. каб яны практычна валодалі на- вейшымі дасягненяямі наву- кі 1 перадавой практыкі. ІІа- вучанне работнікаў у раёне— ад радавога жывёлавода, механізатара да спецыяліста і кіраўніка — вядзецца не ў агульным плане, а прадмет- на. з улікам таго, што 1 як трэба зрабіць у кожнай гас- падарцы, кожнай брыгадзе, на кожнай ферме для забес- пячэння планаў і прынятых абавязацельстваў.План чатырох гадоў пяці- годкі па вытворчасці 'малака раён выканаў на 104, мяса— таксама на 104 працэн- ты. яек — на 146 працэнтаў. У 1974 годзе ў раёне на сто гектараў сельгасугод- дзяў атрымана малака па617.8 цэнтнера. мяса —105.8 цэнтнера. За гэты ж перыпд план продажу збож- жа дзяржаве выканан на

145 працэнтаў, бульбы — на 121 працэнт, малака — на 106, мяса — на 119 працэн- таў.Прьгэнанпе Гомельскага раёна тіераможцам Усесаюз- нага сацыялістычнага спа- борніцтва за павслічэнне вы. творчасці і нарыхтовак пра- дуктаў земляробства 1 жы. вёлагадоўлі ў 1974 годзе і прьісуджэнне яму пераходна- га Чырвонага сцяга ЦК К ІІС С , Савета МіністраЎ С С С Р , ВЦ СІІС 1 ЦК ВЛКСМ  дастойна ўвенчва- юць самаадданую працу яго рабочых, калгаснікаў, пар- тыйных, прафсаюзньіх і кам- самольскіх аргашізадый па забеспячэнню заданняў вы- значальнага года пяцігодкі.Высокага адабрэння заслу- гоўвае дзейнасць партыйных, савецкіх, гаспадарчых орга- наў, усіх працаўнікоў Ель- скага раёна, які таксама вый шаў пераможцам ва Усеса- юзным сацыялістычным спа. борніцтве работнікаў сель- скай гаспадаркі 1 ўзнагаро- джан пераходным Чырвоным сцягам.У мінулым годзс ў Го- мельскай вобласці ажыц- цёўлена вялікая праграма работ у капітальным будаў- ніцтве. Капіталыіыя ўкла- данні ў народную гаспадар- ку за год склалі 638 мільё- наў рублбў і ўзраслі на 10 пр&цэні-аў. Лб'ём будаўніча- мантажных работ склау 363 мільёны рублёў, што такса- ма на 10 працэнтаў больш, чым у 1973 годзе.Падрадныя будаўніча- маптажныя арганізацыі воб- ласці выканалі план міну- лага года на 100,2 працэн- та.За кошт дзяржаўных ка- піталыіых укладанняў уве- дзевіы ў дзеянне першая чарга Мазырскага нафтапе- рапрацоўчага завода. Уво- дам у дзеяпне гэтага ўні- калыіага прадпрыемства на 7 месяцаў раней устаноўле- нага нарматыўнага тэрміну пакладзен пачатак стварэн- ню на беларускім ГІалессі новай — нафтаперапрацоў- чай галіны прамысловасці.Гэта вынік самаадданай працы будаўнікоў, мантаж- нікаў і эксплуатацыйнікаў, тысяч людзей, якія з гона- рам выканалі дырэктыву X X IV  з’езда КПСС: «Пабу- даваць і ўвесці ў дзеянне Мазы рс к 1 нафтане ра п ра цоў- чы завод*. На важнейшых аб'ектах заляваламі ўсіх добрых спраў былі камуніс. ты і камсамольцы.У гэтай сувязі хацелася б адзначыць таксама актыў- ную і плённую дзейнасць Мазырскага гаркома КПВ 1 парткома трэста «Мазырнаф- тахімбуд», якія правялі вя- лікую арганізатарскую 1 па. літычную работу па мабілі- зацыі калсктываў на паспя. ховае выкананне планаў і сацыялістычных абавязацель стваў.У строй дзеючых уступілі таксама завод сілікатнай цэглы, кар’ер 1 абагачальная фабрыка «Леніна*, Мазыр- скі 1 Жлобінскі хлебазаводы, халадзільнік Жлобінскага мясакамбіната, уведзены но- выя магутнасці на Гомель- скім хімічным заводзе і ін- шых прадпрыемствах.За кошт сродкаў дзяржа- вы, калгасаў і насельніцтва пабудавана 14800 новых до- браўпарадкавапых кватэр і індывідуальных жылых да- моў агульнай плошчай 683 тысячы квадратных метраў.У гарадах 1 сёлах воблас- ЦІ пабудаваны новыя агуль- наадукацыйныя школыбольш чым на 16 тысяч вуч- нёўскіх месц, дзіцячыя да- школьныя ўстановы амаль на тры тысячы месц, баль- ніцы на 200 ложкаў I многія іншыя аб’екты культурна- бытавога 1 гаспадарчага прызначэння,Далейшае развіццё атры- малі гандаль і бытавое аб- слугоўваннс населыііцтва. Рознічны тавараабарот дзяр. жаўнага і кааператыўнага гандлю за 1974 год склаў болын як адзін мільярд руб- лёў 1 павялічыўся ў параў- нанні з 1973 годам у супа-(Працяг на 2-й стар.).
З поўным тэкстам дакумента магчыма азнаёміцца ў бібліятэцы




