
Вялікая палітычна-гаспадарчая задача
( 3  д акл ад а  першага нам есніка старшыні СНН БССР тав. І. С. Б ы лінскага)У вшваленых гарадах і рас- нах Б К Л ’ разгарнулігя вяаікія аднаудгнчыя рабоіы. Ідзс аднау- ленве дзссяткау нрадп^ыенствау ляепой, шкляшіГі , станкабудауві- чай, тэвстылымй, лёгкаіГ, харчо- вай прамысловасці, прамысловасці будматэрыялаў і іншых галіп. Адроджапы і адраджаюцца сотпі прадпрыемстваў. мапстарняў і ар- цсляў па вьгтворчасці тавараў шыровага снажываішя.3 дпя выпіашпі пемцау па 1 красавіка гэтага гпда ў вызвалс- ііых раёпах БССР адноўлепц і працуюць 150 прадпрыонстваў мягціівай # раёішаіі драцысловасці, 258 майгтэраяў Белкаапіюмгове- та, 25 арцеляў Бслкалеснромсаю- за. 1’эха толькі начатак. Адпыы з сур’ёзпых недахопаў у раІоце па адпаўленню мясцовай прамысло- васці і прамкаацерацьгі з’яўляец- ца тое, што ў болыпасді раёнаў пс аргапш вана вытворчаець мэб- лі, металічпых вырабаў іпыровага гпажынапня І дробнага сельгас- інвентара.

1 мая 1944 года аргацізавава толькі 25 арцеляў.Беларўсь багата грыбамі, дзіка- раетучымі ягадамі, жалудамі, што стварае магчымасці для шырокай аргапізацыі па базе іх вытвор- часці харчовых прадуктаў: безал- каголыіых напіткаў, патакі і ін- шых харчовых прадуктаў. Усё-ж гэтаму пытаішю накуль не на- даецца сур’ёзная ўвага. Да гэтага часу ў раёпах і гарадах не арга- пізавапа паваг вытворчасць безал- кагольных папітваў.Зусім дрэіша ў раёнах з аргапі- зацыян вытворчасці будаўпічых матэрыялаў. Гэта ў той час, калі ў іх адчуваецца велізарпая па- трэба.Неабходпа пеадкладпа і шыіхжа разгарпуць работы па вытворчас- ці пэглы шляхам арганізацыі не- вялікіх цагелы ш х заводаў з па- полыіымі пячамі, заводаў па вы- працоўпы вашіы. па вьггворчасці кровельных матэрыялаў. ІІеабход- на арганізаваць майстэрні і невя- лікія заводы пз выпрацоўцы бу-

аргапізавапы раЙпромкамбінаты ў ВіцебекаГі обласці. Рагаічоўскім раёпе Гомельекай облаеці, Нараў- дянсвіх і Ельскім раёпах Ііалес- кап ооласці. Толькі гэтым можна тлумачыць частую змепу кіраўпі- коў прадпрыемстваў. Нанрыклад, за тры меенцы 1944 года ў Го- мельскім сельскім раёне змяпілася пяць дырактараў райпромкамбіна- та. У Свяці.тавіцкім раене зммні- ліея тііы дырэктары, у Добруш- і'вім і Клімавіцкім— па два і г. д.У  першым кварталс гэтага года мясцовая прамысловасць і пром- каапсрацыя не справіліся з выка- наннем плапаў па вьшуску тава- раў шырокага спажывапнл. Асаб- ліва нездавальняюча выконваецца ялап у асартымевтпым разрэзе. Напрыклад, план 1-га квартала 1944 года па прадпрыемствах мясцовай прамысловасці выкапан па вытворчасці цвікоў— на 36 процаптаў, скабяіш х вырабах—  на 20 процііітаў. рамонту сель- гасінвеатара— па 48 процантаў, сталоў— па 22.4  процанта, ган-

З поуным тэкстам дакумента 
можна азнаеміцца у бібліятэцы


