
Год аыдання 47-ы ТРЭЦЯЯ СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА  САВЕТА СССР

ПРАМОВА ДЭПУТАТА Ц. Я. КІСЯЛЁВА
Таварышы дэпутаты! Усе мы знаходзімся пад 'уражаннем гіста- рычных рашэнняў чарговага Пленума ЦК К П С С , які закончыў сваю работу. Глыбока змястоўны і пераканаўчы, эканамічна абгрун- таваны даклад М. С. Хрушчова і рашэнні Пленума выклікаюць па- чуццё вялікай радасці 1 гонару за нашу слаўную партыю, якая ўпэў- нена вядзе нашу краіну па ленін- скім шляху, натхняе савецкіх лю- дзей на новыя працоўныя подзвігі ў імя камунізма.У  дакладзе таварыша М. С, Хрушчова нарысавана захапляю- чая карціна далейшага развіцця савецкай эканомікі, дэталёва рас- працавана праграма паскоранага развіцця хімічнай прамысловасці як важнейшай умовы ўздыму сельскагаспадарчай вытворчасці 1 росту дабрабыту народа. Рашэнні Пленума прасякнуты сапраўднымі клопатамі аб далейшым умацаван- ні магутнасці нашай Радзімы, кло- патамі аб савецкім чалавеку. Та- му наш народ так горача і адна- душна адабрае распрацаваный пар- тыяй меры па далейшаму ўздыму эканомікі Савецкай краіны, і ў гэтым самая трывалая гарантыя паспяховага вырашэння пастаўле- ных задач. Пройдзе невялікі тэр- мін, і наша краіна ў сваім эка- намічным развіцці ўзнімецца нановую, болып высокую ступень, а жыццё савецкіх людзей стане яшчэ болып багатае і змястоўнае.У  праектах плана развіцця на- роднай гаспадаркі 1 бюджэту на1964— 1965 гг., пастаўленых наразгляд Вярхоўнага Савета С С С Р , знаншлі сваё поўнае адлюстраван- не пытанн! паскоранага развіцця 

xlMli і Іншых прагрэсіўных галін прамысловасці 1 сельскай гаспа- даркі. Хімізацыя народнай гас- падаркі — адна з галоўных задач у барацьбе савецкага народа за ажыццяўленне гістарычных ра- шэнняў X X II з'езда К П С С , за ства- рэнне матэрыяльна-тэхнічнай базы камунізма.Савецкі народ пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі атрымлівае ўсё новыя і новыя перамогі ў ка- муністычным будаўніцтве. У дружней сям'і брацкіх народаў працоў- ныя Беларусі актыўна змагаюцца за вырашэнне задачы стварэння матэрыяльна-тэхнічнай базы ка- мунізма. У гэтым годзе ў рэспуб- ліцы будуць перавыкананы планы па выпуску валавой прадукцыі, росту прадукцыйнасці працы і зні- жэнню сабекошту прадукцыі пра- мысловасці. Паспяхова выконваец- ца бюджэт. Прырост выпуску валавой прадукцыі прамысловасці за 5 гадоў складзе 73 працэнты, г. зн. на 22 працэнты перавысіць заданні, намечаныя кантрольнымі лічбамі сямігодйі. Будуць перавыкананы планы вытворчасці сталі, пракату, калійных угнаенняў, элек- траэнергЦ, трактараў, аўтамабіляў, сельскагаспадарчых машын, мета- ларэзных станкоў, падшыпнікаў, кабельных вырабаў, цэменту, ску- ...................... ................ ....................... .....................

(П о л а ц к а я  вы барчая ак р уга . В іц ебская вобласц ь)ранога абутку 1 Іншай прадукцыі. За сямігодку прамысловасць дасць звыш плана прадукцыі на 3,5 мільярда рублёў.Намечаны кантрольнымі лічба- м! сямігодкі на 1965 год узровень прамысловай вытворчасці будзе дасягнуты ўжо ў 1964 годзе, г. зн. на год раней тэрміну. За апошнія 5 гадоў у развіццё народнай гаспа- даркі рэспублікі ўкладзена 3.5 мільярда рублёў. Гэта значна пе- равышае капітальныя ўкладанні дзвюх пасляваенных пяцігодак, разам узятых. Уведзена ў дзеянне каля 200 буйных прадпрыемстваў і цэхаў, пабудавана жылля агуль- най плошчай звыш 10 уільёнаў квадратных метраў, сотні школ, бальніц 1 Іншых аб'ектаў культур- на-бытавога прызначэння.У 1963 годзе нацыянальны даход рэспублікі павялічыўся ў параўнан- ні з 1958 годам прыкладна на 40 працэнтаў; грашовыя даходы насельніцтва — на 47,8 працэнта; аб'ём тавараабароту дзяржаўнага 1 кааператыўнага гандлю ўзрос на 48 працэнтаў.Бягучая сямігодка паклала печатан развіццю вялікай хіміі ў Бе- ларускай рэспубліцы. Да майскага (1958 г.) Пленума ЦК К П С С  у рэс- публіцы дзейнічаў адзін буйны завод штучнага валакна 1 некальк! дробных хімічных прадпрыемстваў. У развіццё хімічных вытворчасцей Беларусі за 1959— 1963 гг. ук- ладзена больш яым 140 мільёнаў рублёў, пачата 1 паспяхова вя-дзецца будаўніцтва буйнейшых прадпрыемстваў па перапрацоўцы нафты, выпуску мінеральных уг- наенняў, штучных валокнаў, гума- тэхнічных вырабаў 1 Іншых. Бу- даўнікі 1 эксплуатацыйнікі Гро- дзенскага азотнатукавага завода атрымалі вялікую працоўную пе- рамогу 1 з гонарам выканалі ўзя- тыя да Пленума ЦК К П СС абавя- зацельствы — датэрмінова ўвялі ў эксплуатацыю магутнасці па выпуску аміячнай салетры 1 слабай азотнай кіслаты. Слаўна працава- лі рабочыя першага Салігорскага камбіната, першая чарга якога да- тэрмінова ўведзена ў строй. Пры- вітанні ЦК К П С С  1 Савета Мініст- раў С С С Р  натхнілі калектывы гэ- тых прадпрыемстваў, усіх будаў- нікоў рэспублікі на дасягненне новых працоўных поспехаў.Паспяхова развіваюцца ў Бела- русі электратэхнічная, прыборабу- даўнічая 1 лёгкая прамысловасць. Капіталаўкладанні ў найбольш пра- грэсіўныя галіны ўзрастуць у 1964 годзе на 29 працэнтаў 1 ў 1965 годзе—на 26 працэнтаў.За прайшоўшы перыяд сямігод- кі шмат чаго зроблена Г ў  галіне сельскай гаспадаркі. У  1963 годзе ў параўнанні з 1958 годам пасяў- ныя плошчы саўгасаў 1 калгасаў выраслі боАьш чым на 500 тысяч гектараў; грамадскае пагалоўе буйной рагатай жывёлы I свіней павялічылася больш чьгм у 1 ,5 .ра

за. Узрасла 1 прадуктыўнасць жы- вёлагадоўлі. Ііавялічыліся валавыя зборы збожжа, бульбы, цукровых буракоў і Іншых прадуктаў сельскай гаспадаркі.3 году ў год расце таварнасць сельскагаспадарчай вытворчасці. У гэтым годзе, нягледзячы на не- спрыяльныя кліматычныя ўмовы, дзяржаве прададзена збожжа больш як 22 мільёны пудоў, у тым ліку 3 мільёны пудоў звыш плана, бульбы — 980 тысяч тон 1 цукровых буракоў— 540 тысяч тон.У  параўнанні з 1958 годам мяса будзе нарыхтавана больш прыкладна ў 1,6 раза, малака— 1,5 раза, яек— 1,9 раза. На 10 снежня гэ- тага года дзяржаве прададзена 340 тысяч тон мяса, 1.244 тысячы тон малака 1 191 мільён штук яек.Аднак тэмпы развіцця 1 ўзровень сельскагаспадарчай вытворчасці ў рэспубліцы яшчэ значна ніжэйшы, чым прадугледжана сямігадовым планам. У нас ёсць нямала экана- мічна слабых калгасаў, нізкія ўра- джаі збожжавых, кукурузы, бульбы, цукровых буракоў.У  апошнія гады мы ўдзяляем вялікую ўвагу павышэнню культуры земляробства, нарыхтоўцы 1 в'ывазцы на пал! арганічных уг- наенняў. Так, у мінулым годзе калгасы 1 саўгасы ўнеслі на гектар ворнай зямлі ў сярэднім па 8,8 тоны гною 1 кампостаў. Аднак жаданых вынікаў у павышэнні ўра- джайнасці мы не атрымліваем, і перш за ўсё таму, што рэспубліцы выдзяляецца недастаткова м о ральных угнаенняў.Указанні таварыша М. С . Хрушчова аб тым, што пры наяўнасці мінеральных угнаенняў Беларусь можа ў бліжэйшыя гады павысіць ураджайнасць збожжавых культур, бульбы, Ільну, кукурузы, цукровых буракоў да ўзроўню, дасяг нутага перадавымі гаспадаркамі, будуць пакладзены ў аснову ўсёй работы па далейшаму ўздыму сельскай гаспадаркі. Нам перш за ўсё неабходна разумна выкары- стоўваць мінеральныя ўгнаенні уносіць lx, як раіць М. С . Хру- шчоў, пад тыя культуры, якія да-юць асноўную сельскагаспадарчую прадукцыю 1 вырашаюць поспех стварэння трывалай кармавой базы.Мы разумеем, што гэта запатра- буе напружанай працы, глыбокага« ведання справы, умелага выкары-§ стання тэхнікі, укаранення леп-? шых гатункаў збожжавых культур, $ бульбы, авалодання калгаснікамі 1 $работнікамі саўгасаў перадавымі 5 метадамі сельскагаспадарчай тэхн1-$ кі 1 дасягненнямі навукі.Таварышы депутаты!У  праекце плана развіцця на- $ роднай гаспадаркі на 1964— 1965$ гг. у Беларускай С С Р  прадугле-^ джваюцца значныя тэмпы росту? прамысловай 1 сельскагаспадарчай?

вытворчасці, далейшае павышэнне жыццёвага ўзроўню народа. Гэта запатрабуе ад нас смелай і рашу- чай ліквідацыі наяўных у рабоце недахопаў, удасканальвання кіраў- ніцтва, прывядзення ў дзеянне нявыкарыстаных рэзерваў, якія маюць прамысловасць, будаўніцт- ва 1 сельская гаспадарка.У  распрацоўцы 1 абмеркаванн! праекта плана на 1964— 19б5 гг. прынялі шырокі ўдзел рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі прадпрыемстваў і будоўляў. Яны ўнеслі шмат карысных прапаноў па больш поўламу выкарыстанню наяўных вытворчых магутнасцей 1 працоўных рэсурсаў.Нашы магчымасці дазваляюць павялічыць тэмпы росту аб'ёму вы- творчасці ў 1964 годзе ў параўнан* ні з сёлетнім годам мінімум да 9 працэнтаў. Аднак Дзяржплан С С С Р , намеціў рост аб'ёму вытворчасці крыху ніжэйшы, чым прапанавала рэспубліка. Мы просім, каб Дзяржплан 1 Саўнаргас С С С Р  разам з рэспублікай прадоўжылі пошукі дадатковага павелічэння аб'ёму вытворчасці па электратэхнічнай, лёгкай 1 харчовай прамысловасцьЯк ужо адзначалася, у гэтай сямігодцы на развіццё хіміі выдзя- ляюцца значныя асігнаванні. Аднак, улічваючы патрэбнасці рэс- публікі ў м о р ал ьн ы х угнаенняя 1 хімічных прадуктах, а таксама наяўнасць значных запасаў калій- ных 1 кухонных солей, сеткГгаза- 1 нафтаправодаў, дастатковых пра- цоўных рэсурсаў I будаўнічай базы, мы лічым мэтазгодным у блі- жэйшы час прадугледзець будаў- ніцтва салігорскіх калійных прад- прыемстваў з давядзеннем ізс агульнай магутнасці к 1971 году да 8,4 мільёна тон угнаенняў у год.Мы просім улічыць усе экана- мічныя фактары 1 яшчэ раз разгле- дзець пытанне аб пачатку будаў- ніцтва ў гэтай сямігодцы Мазыр- скага хімічнага камбіната I Жло- бінскага азотнатукавага завода, як прадугледжана пастановай ЦК К П С С  I Савета Міністраў С С С Р .Эфектыўнае выкарыстанне вы- дзяляемых на развіццё хімічнай прамысловасці значных капітала- ўкладанняў у многім залежыць ад якасці 1 своечасовай выдачы бу- доўлям тэхнічнай дакументацыі. V сувязі з гэтым паўстае пытанне
(Заканчэнне на 3-й стар.).
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