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Па-большэвіцку аргаиззаваць барацьбу за высокі
ураджай1

Пізьмо сакратарам ГК, РК КП(б)Б і ЛКСМБТолькі што занончыўішыйся пленум ЦК, які працаваў сумесназ начальникам! палітаддзелаў МТС і соўгасаў, высунуў для ўсёй КП(б)Б, для калгяснікаў, рабочых соўгаоаў, аднаасобнікаў БССР важнейшую задачу, якая мае выключнае значэнне—захаванне ўраджаю без якіх-бы там іні было стдат якупрацэсе падрыхтоўкі да ўборкі, такі пры самой уборцы.Між тым, ісігналы, якія ЦК атрымаў ад старшынь міжраённых ка- місій па ўраджайнаеці на нарадзе ў ЦК, гавораць аб тым, што ў боль- шасці раёнаў і М ТС Б ССР не прыняты канкрэтныя аператыўныя меры па выкананню ігэтай баявой заданы, што пацвярджаецца наступным:1У большасці раёнаў, М ТС, калгасаў, соўгасаў, сярод аднаасобнікаў не разгорнута сапраўды большэвіцкая раз’ясніцельная агітацыйная работа кожнага комуніста, кожната комсамольца па мабіліізацыі ўоіх калга.снікаў, уоіх рабочых соўгасаў, усіх аднааообнікаў на захаванне ўраджаю, на барацьбу са стратамі. У  рэзультаце праполка начата са спазненнем, а сям-там да яе нават не прыстуіплена. У міногіх выпадках пр-аполіка'Тіраводзіцца зусім нездавальняюча, нядбайна, прычым у ра- дзе месц абязлічваецца адказнасць брыгад за праполку.2У болыпасці выпадкаў да рамонту сел ьска-па спад ар ч ы х машын толькі прыступаюць і, што самае галоўнае, амаль зусім не арганізован кантроль за тэрмінамі, ходам і якасцю рамонту.
3Зусім не разгорнута работа па прыстасаванню сельока-гаспадарчых машын (жняярак, снопавязалак), абсталяванню іх зерна-ўлавіцелямі. Наркамзем БССР і райземаддзелы не разгарнулі неабходнай работы, не далі адпаведных указанняў, не арганізавалі інструктаж. Не пачаўся яшчэ папярэдні агляд іі' рамонт малатарань для забяспечання палеп- шання іх работы ў сэнсе чыстаты абмалоту, меншага адыходу зярна.
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Такса.ма нямд неабходных клопатаў аб падрыхтоўцы тары для пе- ракідк'і зярна, аб падрыхтоўцы зернахакальняў і ўсёй сумы мерапры- емствау. яяіл забяспечваюць мінімальную страту зярна.
4Зусім упушчана тая акалічнасць, што палявая ахова ўраджаю тта- вінна быць не толькі ў перыяд выспявання хлябоў, але ўжо цяпеп трэба прыступіць да арганізацыі аховы ўраджаю на карні ад патраў, ад івытаптваінн'Я, ад пракладвання дэрожак лраз збожжа, і тым больш павінна ісці барацьба супроць злоснага знішгажэння збожжа.
5Камісіі па вызначэнню ўраджайнасці павінны, асабліва ў гэтым годае, іправесці веліэарную работу, накіраваную «а барацьбу са стратами Работа тэта павінна быць праведзена з прыцягненнем комуні- стаў, комсамольцаў і беспартыйных, перадавых актывістаў на вёсцы, сапраўды ластавіўшых перад рабой задачу ўбраць ураджай без страт, здаць дэяржаве поўнацэннай якасці зярно.6Вымярэнне ўраджаю іна карні. праверка якасці і рэзультатаў маса- вага абмалоту ў дзесяці процантах калгасаў БССР, кантрольныя вы- значэнні страт пры касавіцы і ўсіх другіх працэсах уборкі ўраджаю, чамсчаныя міжраённымі камісіямі па ўраджайнасці, павінны прыка- ваць да сябе ўваігу ўсіх партийных, совецкіх і камсамольскіх аргані- зацый.Аднак, вопыт мінулага .года і факты бягучага года паказваюць, што не ігледзячы на вьгключнае значэнне работы міжраённых камісій па ўраджайнасці, яны не толькі не знаходзяць неабходнага падтры- мання ў радзе раёнаў і калгасаў, але ў радзе выпадкаў сустракаюць прамую недаацзнку і агнараванне.Таварышы, мабілізаваныя ў мінулым годзе, згодна рашэння ЦК’, для работы ў міжраённых каміісіях па ўраджайнасці, окразь і ўсюды перамялічаліся, адклікаліся або падбіраліся якасна нездавальняюча. Запатрабаванні камісіі па выключна важных справах не атрымлівалі неадкладнага і быстрага рэагавання раённых аргані'зацый, зямельных органаў.Наяўныя факты сведчаць, што комсамольцы да сёнешняга дня не лічаць неабходным устанавііць суівяеь з работйікамі міжраёйных ікаміі- сій для практычнай дапамогі ім. Больш таго, кюмсамольцы сваю работу па ахове ўраджаю, па барацьбе са стратам,і іправодзяць без неіабходаай увязкіі з міжраённымі камісіямі, якія могуць :ім даць велі- зарнейшы вопыт у гэтай справе, і па сутнасці справы іігнаруюць гэтыя камісіі.Паіртыйіныя і еовецікія аргайізацыл абаівязаны іведаць, што, аказва- ючы дапамогу міжраённым камісіям па вызначэнню ўраджайнасці, яны тьш самым атрымліваюць магчымасцьужо неадкладна, улічваючы копыт работы гэтых камісій, ілраводэіць цэлы рад зусім практичных, аператыўных мерапрыемстваў, дапамагаючых і спрыяючых захаванню ўраджаю, прыняццю мер па далейшаму палепшанню вядзення сель- скай гаспадаркі і т. д.Раённыя партьійныя, еовецкіія і  комса-молыскія артанізацыіі павіінны ведаіць, што за«лючэнні міжраёніных каімісій па вызначэнню ўраджай-



4 Гшкал*насціі непасрэдва звлзаны і на сутнасці отравы маюць важнейшае значэнне пры вызйачэ'нні размераў зернапаставак данага раёна, кал- гаса, соўгаса, аднаасобнай гаспадаркі. Апрача таго рэзультаты работ міжраённых каміеій у большаісці выпадкаў, яік ужо тэта паказаля практыка міінулага года, зусім лравільна ўкаэваюць на якасць работы раённых партыйных і совецкіх арганізацый у справе барацьбы за ўраджіай. Кожны кіруточы работніік абавязан гэта зразумець і праду- маць дз канца.Выходзячы са значэння работ, правадзімых міжраённымі камісіямі па вьізначэнню ўраджайнасці, ЦК ВКП(б) і саюзны ўрад лічылі неаб- ходйым паставіць на чале гэтай справы буйных работніікаў, правера- ных большэвікоў, набыўшых сур’ёзны вопыт работы і барацьбы на радзе ўчасткаў партыйнай, совецкай і гаспадарчай дзейнасці. Кожны з старшынь міжраёкных камісій можа дапамагчы партыйнай арг'аніза- цыі раёна сваім вопытам і ведамі ў рабоце на сельскай гаспадарцы.Кожны сакратар ГКііРК КП(б)Б,РК ЛКСМБ, старшыня РВК павінны так лабудаваць сваю практычную работу ў барацьбе за ўраджай, цесна ўвязаўшы яе з акаэавнем самай сур’ёзнай дапамогі міжраённым камісіям, каб неадкладна зжыць недахопы, якія маюцца ў гэтых адно- сінах, і неадкладна ліквідаваць у радзе выпадкаў маючаеся ігнара- ванне работы міжраённых камісій. Усякая недаацэнка гэтай работы будзе ў далейшым рашуча перасякацца цэнтральнымі кіруючымі органам!.ГК, РК КП(б)Б, РК ЛКСМБ павінны неадкладна прыняць усе меры да падбору лепшых работшкаў для ўдзелу ў рабоце міжраённых камісій, асабліва ў сувязі з задачамі, ускладзенымі на міжраённыя камісіі на бліжэйшы адрэзак часу. Кожіны старшыня калгаса, дырэк- тар соўгаса і старшыня сельсовета павінны быць лепшымГ карэспав- дэнтамі міжраённых камісій па пытаннях аб ураджайнасці, па барацьбе са стратамі і т. д. Асабліва павінна быць аддана выключная ўвапа вылучэнню лепшых людзей .калгасаў—ударнікаў, брыгадзіраў, ведаючых справу, на работу ў якасці наглядчыкаў міжраённых камі- сій яа вызначэнню ўраджайнасці. П
3 выступления Н. Ф. Гікало на III пленуме ЦК КП(б)5Таварытпы!Пытаине аб вьпніках сяўбы тут на пленуме дав о л! поўна асвятлілі тав. Бенек, тав. Ратнек і т. Куртукоў. У  сваіх выступлениях яны дал; аналіз асноўных носпехаў і недахопаў праведзенай работы ў часе веснавой сяўбы.У  гэту влсну, бясспрэч'на, мы дасягнулі (сур’ёзных поопехаў. Вынікі сяўбы знамянуюць сабой велізарны рост палітычнай, вытворчай ак- тыўнасці калгаоных мае. Якасць работы МТС і еоўгасаў, нізавых ар- панізацый непараўнальна вышэй іх леташніяй работы. Мы маем ня- мала ўзораў сапраўды большэвіцкай работы, большэвіцкай мабіліза- цы,і мае на барацьбу за выісокі ўраджай.Па тэмпах і якасці сяўбы ільну наша рэотубліка заняла перадавое месца ў Саюзе. •Але нельга захапляцца дасягнутымі поспехамі.



Па-бсйьшэвішку арпаінііізаваць барацьбу за высока ўрадж-ій 51 каліі ў цэлым падрыхтоўка да сяўбы і сама сяўба былі праведзены не дрэнна, то ўсё-ж, улічваючы выключна спрыяючыя ўмовы вясны гэтага года, у нас была поўная магчымасць яшчэ раней і лепш завяр- шыць сяўбу. Гэтага, я думаю, ніхто не будзе адмаўляць. Нашы дырэк- тывы аб равняй сяўбе, аб тэрмінах сяўбы аўса і іншых ікультур многія таварышы сустрэлі з недавер’ем. Ці то спалохаліся міарозаў, ці то наогул фармальна падышлі да справы, але фактам з ’яўляедда тое, што яны зацяпнулі шчатак пасеўных работ.Кіраўніцтва сяўбой у іПіараўніанні з мінулым годам значна лепшае. Але ўсё-ж яво мела цэлы рад недахопаў, характэрных для .мінулага года. Калі мы адмовіліся ад масавай пасылкі людзей, то ад масавай пасылкі тэлеграм мы яшчэ не адмовіліся. Больш таго, самі тэлеграмы часта насілі агульны характер. Яны не былі дыферэнцылваны. У гэ- тьгм у эвачнай меры вінаваты і раённыя работнікі. Калі таварышы марудзяць з пачаткам сяўбы, то прыходзіцца зварачацца да тэлеграм. Масавая пасылка тэлеграм— гэта недахоп, які неабходна ліквідаваць.Гаворачы аб выніках сяўбы і аб далейшых задачах па сельскай гаспадарцы, трэба паставіць пытанне аб рабоце рашаючых для нас двух аларатаў—Наркамзеіма і Ўіпаўнарікомсоўгасаў. І тут неабходна прама сказаць, што апарат Наркамзема і асабліва апарат Упаўнар- комсоўгасаў яшчэ не перабудаваліся.Тае. Кагановіч у оваім даікладзе »а XVII з ’ездзе ‘партыі, іадзна- чаючы недахопы ў рабоде оаюзнага Наркамзема, указаў:«Галоўная слабасць работы Наркамзема заключаецца іменна ў тым, што ён пасылаў дзесяткі і сотні распараджэнняў, патра- баваў уліку і адчотнасціі, раосылаў машьшы іі станкі, але не ўва- ходзіў у сутнасць аператыўнай работы і арганізацыйнай пабу- довы нізавых органаў, не забяспечваў штодзеннага кіраўніцтва гэтымі арганізацыямі».Гэтыя ўказанні тав. Кагайовіча далкам і поўвасцю адно*сяцца і да работы Наркамзема БеларусьНаш Наркамзем раней з году ў год кіраваў работай наогул. Зараз карціна рэзка змянілася.Зараз стрыжань пытания ў дыферэнцыяваным каккрэтным кіраў- нідтве.
Трэба апарат Наркамзема пабудаваць так, каб ён непасрэдна зай- 

маўся пытаннямі МТС, г, зн. калгасам, калгаснай вытворчасцю.
Нельга кіраваць селскай гаспадаркай, калі не возьмется за галоў- 

нае звяно вытворчасці. А тэта звя-но—М Т С. Гэта—трактар. Гэта— складаныя сельока-гаспадарчыя машыны. Гэта— агріанамічныя 'і тэх- вічныя сілы і т. д.
З поўным тэкстам дакумента можна азнаёміцца ў бібліятэцы


