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Ж ЛХОДЗЕ Б У Д А Ў Н ІЦ Т В А  ка- мунізма фарміруецца новы ча- лавек. Партыя нястомна клапоцщ- ца аб яго ідэйным і эстэтычным вы- хаванні, аб усебаковьш задаваль- ненні яго патрэбнасцей. На X X II з'еадзе К П СС таварыш М. С . Хру- шчоў гаварыў: «У сучасных умо- вах трэба ўдзяліць сур'ёзную ўва- гу эстэтычнаму выхаванню, фардй- раванню мастацкіх густаў ва ўсіх савецкіх людзей, аб’явіць рашу- чую барацьбу безгустоўнасці, у чьга бы яна ні праяўлялася — у фармалістычных захапленнях або ў мяшчанскіх уяўленнях аб «пры- гожым» у мастацтве, у жыцці, у быце».Выхоўваць добры густ — тэта, у пэўнай ступені, азначае ства- раць,' фарміраваць выдагнага ча- лавека.Духоўныя, культурный запатра- бавапні савецкага чалавека ня- зменна ўзрастаюць. 3 павышэннем матэрыяльнага дабрабыту нашы людзі хочуць лепш, прыгажэй ап- ранацца, медь прыгожую мэблю, предметы культурна-бытавога ўжы- тку. I трэба сказаць, наша прамыс- ловасць у многім задавальняе гэ- тыя запатрабаванні.Прадпрыемствы Беларусі за ча- тыры гады сямігодкі далі больш, чым намячалася плавам: дзевяць мільёнаў пар скуранога абутку, сорак чатыры ыільёны пагонных метраў ільняных і чатыры мільёны семсот тысяч метраў шарсцяных тканін, больш чым 340 тысяч тэ- левізараў, восемдзесят тысяч ма- тацыклаў, на сорак шэсць мільё- наў рублёў мэблі. Цяпер выпуска- юцца новыя віды тканін, трыка- тажных вырабаў, абутку, тавараў культурна-бытавога і гаспадарча- га ўжытку.Ўзят трывалы курс на павышэн- не якасці тавараў народнага ўжыт- ку. Саўнаргасу і Галоўбытмясц- прому ўстаноўлена дадатковае задание па выпуску вырабаў павы- шанай якасці, якія карыстаюцца вялікім попытам. У  Мінску пры філіяле Усесаюзнай гандлёвай палаты створан мастацкі савет, за- кліканы садзейнічаць выпуску новых тавараў па лепшых узорах. Такія ж саветы ёсць пры Галоў- ным упраўленні бытавога абслу- гоўвання і мясцовай прамысловас- ці. рэепубліканскім Доме мадэлей, на радзе прадпрыемстваў, У  саста- ве тэхніка-эканамічнага савета саў- наргаса арганізавана мастацка-тэх- нічная секцыя. Усе яны павінны адбіраць і зацвярджаць для вы- творчасці лепшыя ўзоры вырабаў, новыя фасоны 1 мадэлі. I трэба сказаць, што дзякуючы іх намаган- ням у нас з’яўляецда ўсё больш высакаякасных і прыгожых тава- раў.У гарадах Мінску I Гомелі набазе некалькіх абутковых прад- прыемстваў арганізаваны вытвор- чыя аб'яднанні — фірмы. Мярку- ецца, што ў далейшым гэтыя аб'яд- нанні будуць медь свае фірменныя магазіны. Такім чынам. самі вы-творцы будуць вывучаць попыт спажыўцоў, лепш ведаць іх прэ- тэнзіі.Але неабходна дабіцда. каб усе нашы вырабы былі толькі выдат- ныя, каб заклік «савецкае — зна- чыць выдатнае» стаў сапраўднас- цю паўсюдна.У  гандлёвай сетцы няма цяпер‘
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□недахвату ў адзенні I абутку. I тьш не менш попыт насельніцтва на гэтыя рэчы задаволен не поў- насцю. Справа ў тым, што абме- жаван іх выбар, скапілася многа так званых «не’хадавых» тавараў —• нізКіх па якасці, выйшаўшых з моды фасонаў. I ўсё ж некаторыя прадпрыемствы працягваюць насы- чаць гандлёвую сетку ўсё той жа ўстарэлай прадукцыяй.Дзяржаўная інспекцыя па якас- ці Міністэрс.тва гандлю Б С С Р  забраковала ! вярнула на перароб- ку, а таксама панізіла ў гатунку каля трэці ўсіх правераных ёю ў першым паўгоддзі вырабаў на прадпрыемствах саўнаргаса 1 Га- лоўнага ўпраўлення бытавога аб- слугоўвання і мясцовай прамысло- Ьасці.У  чым справа? Дзе корань зла? Цэнтральны Камітэт Кампартыі Беларусі і Савет Міністраў рэс- публікі нядаўна прааналізавалі прычыны выпуску нізкаякасных тавараў шырокага ўжытку. Выяві- лася, што кіраўнікі міністэрстваў і ведамстваў, прадпрыемстваў лёг- кай прамысловасці, як правіла, задавальняюцца агульнымі паказ- чыкамі. не прад’яўляюць высокай патрабавальнасці да якасці выра- баў. .Ц К  КГІ Беларусі і Савет Міні- страў рэспублікі строга пакаралі вінаватых: знят з пасады дырэк- тар віцебскай швейнай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі» тав. Се- ] дунбў; за прымірэнчыя адносіны да выпуску тавараў нізкай якасці начальніку ўпраўлення лёгкай п.ра- мысловасці саўнаргаса тав. Жукоў- скаму аб’яўлена вымова.О К В ІД А Ц Ь , трэба яшчэ раз*-“ вярнуцца да размовы аб «вале». Пры ацэнцы дзейнасці прад- йрыемства, пры падвядзенні выні-каў сацыялістычнага спаборніцтва якасць выпускаемай прадукцыі рэдка знаходзіць адлюстраваннё. Упор робіцца на колькаснае вы- кананне плана. На радзе прадлры- емстваў у працэсе спаборніцтва невыхоўваюць пачуцця адказнасці калектыву, не падтрымліваюпь рабочей прафесіянальнай гордасці, барацьбы за гонар фабрычнай мар- кі. ІІапрок у гэтым трэба аднесці не толькі да кіраўнікоў прадпры- емстваў. але і да грамадскіх ар-' ганізацый — партыйных, прафса- юзных, камсамольскіх, а таксама да выканкомаў Саветаў.Недастаткова патрабавальная і служба тэхнічнага кантролю, та- му няр.эдка гатовыя вырабы ў працэсе рэалізадыі пераводзяцца ў ніжзйшыя гатункі. Работнік аддзе- ла кантролю ставіць кляймо: «пер- шы гатунак», а на паверку аказ- ваецца, што тавар не толькі не ад- павядае г.этай маркіроўды, але з'яўляецца бракам і адпраўляецца на пераробку. На многіх фабрыках апарат тэхнічнага кантролю ўкам- плектаван недастаткова кваліфіка- ванымі кадрамі, тэхнічныя ведыгэтых работнікаў не павышаюцдд. А  бывае, што, «ратуючы» лжыВа j зразуметы гонар прадпрыемства, j кадтралёр дзейнічае наперакор | сумленню 1 заведама завышав га- I тўнковасць.

□ jТрэба ўмацаваць аддзелы тэх- нічнага кантролю высокакваліфіка- ванымі кадрам!, арганізаваць іх сістэматычную вучобу. Каб павы- сіць адказнасць, мэтазгодна, думаецца нам, перадаць службу тэхнічнага кантролю з ведання ды- рэктараў прадпрые.мстваў у падпа- радкаванне савету народнай гаспа- даркі і Галоўбытмясдпрому.Неабходна ўцягнуць у барацьбу за якасць широкую грамадскасць. Паказальны ў гэтых адносінах копыт некаторых нашых прадпрыем- стваў. Да прыкладу. кантроль са- міх рабочих у цэхах філіяла № 1 абутковага аб'яднання «Пр^іень» даў магчымасць значна палепшыць якасць прадукцыі. I ў той жа час штатных кантралёраў стала на дзесяць чалавек менш. Заслужа- най павагай карыстаюцца грамад- скія кантралёры. якія выбіраюцца на рабочих сходах.Хачу падкрэсліць: сапраўды не- вычарпальная ініцыятыва рабочих, інжынераў. і тэхнікаў, якія праяўляюць клопаты аб павышэн- ні якаёці, паляпшэнні асартымен- ту і павелічэнні выпуску прадук- цыі. Трэба толькі даць ёй выхад. Шырокі водгук у рэспубліцы знай- шоў заклік ткачыхі Мінскага тон- касуконнага камбіната А . С . Лаза- рэнкі аб спаборыіцтве за выдат-ную якасць прадукцыі, за асваен- не новых відаў тканін у скароча- ныя тэрміны без зніжэння гіра- дукцыйнаЬці працы і абсталяван- 
іія . Падлічана, што пашырэнне гэ- тага пачыну дасць ' магчымасць камбінату дадаткова выпрацаваць за год не менш чым 75̂  тысяч мет- раў выдатных шарсцяных тканін. Выконваючы свае абавязацельст- вы, тав. Лазарэнка дасягнула пра- дукцыйнасці ткацкага станка, за- пЛанаванай на апошні год сямігод- кі, і дае прадукцыю толькі выдат- най якасці.Важна стварыць на прадпрыемствах абстаноўку высокай патраба- вальнасці, выхоўваць пачуццё ад- казнасці за даручаную справу. А  кожны выпадак выпуску дрэннай прадукцыі павінен лічыцца надзвы- чайным здарэннем і рабіцца прад- метам абмеркавання ў калектыве. Настойлівую, штодзённую барацьбу за высокую якасць прадукцыі трэба весці на ўсіх стадыях вы- творчасці — ад пярвічнай апра- цоўкі сыравіны да канчатковай аддзелкі і ўпакоўкі вырабау.>Толь- кі так мы даб’ёмся выдатнай якас- ці прадукцыьПры існуючай спецыялізацы! 1 кааперацыі вытворчасці ў стварэн- ні, скажам, радыёпрыёмнікаў, тэ-левізараў, удзельнічаюць не адзін, а некальк! заводаў, 1 ўсе яны аба- вязаны ў аднолькавай ступені быць адказнымі за павышэнне тэр- дііну службы, дабротнасць выра- баў.Леабходна пастаянна ўдаска- нйдьваць прафесіянальнае майс- тэізства рабочых, павышаць 1х ква- Ліфікацыю. Задавальненне эстэ- тычных густаў народа ў многім залежыць ад мастакоў, мадэль- ёраў, канструктараў, занятых у сферы выпуску тавараў народнага ўжытку. На многіх прадпрыемствах угэкстыльнай I лёгкай прамыс-

ловасці саўнаргаса створаны кан- структарскія аддзелы, уведзены пасады мастакоў-мадэльераў, мас- такоў-дэсінатараў І г. д. Трэба рыхтаваць высокакваліфікаваныя кадры мастакоў для прамысловас- ці. Цяпер такіх спецыялістаў 'не хапае: заяўкі ўпраўлення лёгкай прамысловасці саўнаргаса рэспуб- лікі на ліастакоў-мадэльераў вось ужо на працягу раду гадоў не за* давальняюцпа 1 на афту чвэрць.Ключ да вырашэння праблемы якасці ляжыць і ў павышэнні ма* тэрыяльнай зацікаўленасці асоб- ных работнікаў 1 прадпрыемстваў у цэлым. Неабходна ўдасканаль- ваць прэміяльную сістэму аплаты працы: адзначаць трэба не толькі за перавыкананне плана па «валу», але 1 за высокую якасць та- вараў, прыслухоўваючыся пры гэтым да ацэнкі спажыўцоў.
ДЗЯ Р Ж А В А  дала гандлёвым арганізацыям вялікія правы— уплываць на павелічэнне выпуску тавараў, якія карыстаюцца павы- шаным попытам. Яны могуць пры- пыняць приёмку ад прадпрыемст- ваў недабраякасных тавараў. Але, на жаль, гэтыя правы работнікі гандлю не заўсёды выкарыстоўва- юць: Весь чаму кіраўнікі прадпры- емстваў нярэдка парушаюць уста- поулемы парадак зацвярджэння планаў выпуску тавараў; па якім такія планы павінны складацца на падставе заявак гандлёвых аргані- зацый. Вось чаму асядаюць наскладах нехадавыя тавары, пЭвя- лічваючы таварныя рэшткі.Дзяржплан Сагоза С С Р  павінен больш аператыўна вырашаць пы- танні забеспячзння прамысловас- ці неабходнымі матэрыяламі, аб- сталявапнем I запаснымі часткамі. Цяпер на прадпрыемствах нямала маральна 1 фізічна ўстарэлай тэх- нікі.Неабходна больш дакладна спе- цыялізаваць прадпрыемствы па вы-рабу тавараў шырокага ўжытку (швейных вырабаў, абутку і г. д!) у эканамічных раёнах. улічыўшьі набьпы тут вопыт. Тэты вопыттрэба вывучаць глыбей, больш сур’ёзна, узаемна ўзбагачаць ім эканамічныя раёны, пастаўляць ін- шыя 'рэспублікам лепшыя ўзоры вырабаў 1 перадаваць лепшую тэх- налогіто іх вытворчасці. Карысна шырэй выкарыстоўваць 1 зарубежную практыку.На сучасным этапе будаўніцтваі камунізма работнікам савецкага апарату трэба ўсё больш шукаць, дзярзаць, тварыць, каб паўней за- давальняць культурный I бытавыя запатрабаванні насельніцтва. Няма нічога больш пачэснага, чым быць на вышыні гэтых патраба- ванняў партыі. («Известия» за 8 верасня г. г.).
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