
Прамова тав. Ц. Я . КісялёваТаварышы! 3 дакл&да савратара ЦК КПБ тав. ІІатолічава відаць, што Центральны Камітэт Конушотычнай партыі Беларусі за снраваздачны нарыяд прара- біў вялікуго арганізатарскую і палітыч- ную работу на мабілізацыі шырокіх мае нрацоўных на далейшы ўадым народной гаспадаркі рэспублікі, накіроўваў дзей- наець абласных, гарадскіх і раённых партийных арганізадый на выкананне задач, пастаўленых X IX  з’ездам партыі і вераснёускім Пленумам ЦК КПСС.Брэсцкая абласная партыйная аргані- зацыя, выконваючы рашэнні партыі і ўрада, дабілаея некаторых станоўчых вынікау у развіцці сельская гаспадаркі, арганізацыйна-гаспадарчым умацаванні калгасаў, у падборы і выхаванлі кадраў.Цасля вераснёўската Пленума ЦК КПСС накіравана на работу ў вёску /звыш 500 комуністаў, створана 46 новых калгас- ных партыйных арганізацый. На насады старшынь калгасаў падабрана 259 чала- век, з іх  223 прыступілі ўжо да работы. Сярод пасланых на работу у калгасы і МТС вялікая трупа кіруючых абласных і раённых. работнікау —  загадчыкі дддзе* лау аблвыканкома, сакратары райкомау нартыі, старшыні і намсснікі етаршынь райвыканкомаў I другія таварышы, якія добра зарэкамендавалі сябс на практыч- най рабоце.Праведзена з н а ч и л  работа па ўмаца- ванню кадрзмі машынна-трактарных стайный. Зараз у 42 МТС вобласці ёсць 1.219 інжынераў, тэхнікаў і іншых спецыялі- стаў. У калгасы вобласці накіравана 487 аграномаў і зоатэхнікаў.Трэба адзначыць, • іпто абсалютная большасць таварышаў, накіраваных у МТС і калгасы, актыўна ўключылася ў барацьбу за вырашэннс пастаўлсных пар- тыяй задач.

Сакратар Брэсцкага абкома КП Беларусі
Правадзена таксама нскаторая работа на ўмацаваншо саставу сакратароу райкомау КІШ і сакратароу нартарганіза- цый МТС. Цяпср 80 нрадэнтаў сакрата- роў райкомаў партыі маюць вышэйшую і нсзакончаиую вышэйшую адукадыю, значны стаж партыйвай работы.Аднак нершыя практычныя вынікі ў вырашэнні задач узддлму ссльскай гаспа- даркі яшчэ ня.’шачныя. Недахопм, выяў- леныя вераснёўскім Пленумам ЦК КПСС, ліквідуюцца марудна.

 Зӑным тэкстам дакумента можна 
азнаёміцца ў бібліятэцынцы, таму што многія сакратары па зонах і іпструктары ра ко- мау партыі жывуць у раенных цэнтрах і бываюць у 
калгасах рэдка, наездамі.Тав. Патолічаў у справаздачным дакла- дзе зусім правільна назваў стыль работы нокаторых партыйных органаў, у тым ліку і Крэсцкага абкома, фармадьна-бюрак- ратычным. За такі мы ль работы нясуць адказнасш. не толькі абкомы і райкомы партыі, алс і ЦК КПБ, яго бюро, сакра- тзры. У рабоце ЦК КПБ яшчэ поўнасцю не зжыты элементы флрмальпа-бюравра- тычнаг* кіраўніцтва. Члены бюро, загал- чыкі аддзелаў ПК КПБ рэдка бываюць у абласцях I раёнах, мала далаяагаюць райкомам і абкомам партыі.У вобласці правелзепа некаторая работа па развіццю грамадскай жывёлагадоў- лі;' навелічэнню пагалоўя жывёлы і па- выптэнню яо прадукцыйнасці. Аднзк тэм- пы росту грамадскай жывёлагадоўлі ў

валгарах яшчэ нізкія. Гэтыя недахоны тлумачацца побач з іншымі прычынамі- нездавальняючым зоаветэрынарным абслу- гоўваннем калгасаў. У сучасны момент на 570 калгпсау Брэсцкай вобласці ёсць толькі 96 зоатэхнікаў з вышэйшай і ся- рэдняй адукацыяй, а неп&срэдна ў калга- сах працуе тольві 56. Асабліва ірэнна абстаіпь справа з зоаветэрыпарным аб- слугоўваннсм калгасаў Бярозаўскага равна. Толькі па аднаму зоатэхніку маюць Дамачоўская, Коеаўская і іпшыя МТСвобласці. Так атрымалася таму, што Мі- ністэретва сельскай гаспадаркі БССР да- цусціла буйныя цамылкі ў размеркяванні зоатэхнікаў і ветурачоў і марудпа вы-праўляо іх.У гэтым годзе ў МТС вобласці будзе праводзіцца вялікае будаўніцтва, для ча- го дзяржавай адпушчана болып 18 міль-бнаў рублёў. Упершыню намечан таківялікі аб’ём работ. Але МіністЭрства сельскай гаспадаркі БССР не кіруе будаўніц- твам у МТС, у выніку чаго яно па сут- насці яшчэ не пачата. У студзені па воб- ласці выкарыстана на тэтую мэту толь- кі 200 тысяч рублёў.ТаварышыІ Крытычпыя заўвагі, якія былі выказаны ў іаклалзе тав. Патолічава, поўнасцю датычаць работы Брэсцкай аб- ласной партыйнай арганізацыі. Мы пры-’ мем усе меры да таго. кзб як мага хутчэй ліквідаваць недахопы.Дазвольце ззпэўніць X X I з’езд Комнар- тыі Беларусі, што Брэсцкая абласная партийная арганізацыя яшчэ цясней згуртуе свае рады вакол Цэнтральнага КаМітзга Комуністычнай партыі Совецкага Саюза, пс пашкадуе сіл для вырашэнпя задач, пастаўленых партыяй і ўрадам у справе далейшага ўмацавання магутнасці надпай краіпы.
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