
3 ЛЕНІНСКАН ПАРТЫЯН НА ЧАЛЕУрачыста і радасна адзначае беларускі народ знамянальныя даты ў сваёй гісто- рыі —  40-ю гадавіну стварэння БССР і саракагоддзе ўтварэння свайго баявога авангарда —  Камуністыянай партыі Бела- русі —  неад’емнай састаўной часткі вялі- кай і слаўнай КПСС. Працоўныя рэспублі- кі з гордасцю аглядаюць пройдзены шлях. За сорак год Савецкай улады Ееларусь дасягнула ў брагняй сям’і народаў магут- нага Саюза ССР выдатных поспехаў на ўсіх участках камуністычнага будаўніцтва.У пярэдадзень свята Беларуская Савец- кая Сацыялістычная Рэспубліка за паспя- ховае аднаўленне разбуранай у перыяд вайны народнай гаспадаркі і вялікія да- сягненні ў далейшым развіцці прамысло- васці, сельскай гаспадаркі і культуры ўзнагароджана ордэнам Леніна. Працоўныя рэспублікі з велізарнай радасцю сустрэлі паведамленне аб узнагароджанні і бязмеж- на ўдзячны Цэнтральнаму Камітэту КПСС, Савецкаму ўраду за такую высокую ацэн- ку іх працы.Беларускі народ не пашкадуе сваіх сіл, каб і ў далейшым з яшчэ большай энер- гіяй самааддана працаваць на карысць сацыялістычнай Радзімы, у імя перамогі камунізма ў нашай краіне.
* * *Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка была створана працоўнымі пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі і яе правадыра У . I . Леніна. 30— 31 снежня 1918 года праходзіла VI Паўночна-Заход- няя абласная канферэнцыя РКП(б). якая, выказваючы волю і спадзяванні беларус- кага 'народа, прьгняла гістарычнае рашэн- не аб стварэнні Беларускай Савецкай дзяржавы. 1 студзеня 1919 года быў апублікаван Маніфест Часовага Рэвалю- цьійнага Рабоча-Сялянскага Урада Бела- русі, які аб’явіў стварэнне Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Дзень апублікавання Маніфеста і стаў днём нараджэння БССР. Усе мерапрыем- ствы па стварэнню Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі праводзіліся па ініцыятыве і пад кіцаўніцтвам ЦК РКП(б). Стварэнне БССР, як і іншых са- вецкіх рэспублік, з’явілася трыумФам ле- нінскай нацыянальнай палітыкі Камуні- стычнай партыі.Так упершыню за ўсю шматвяковую гі- сторыю беларускі народ набыў сваю на- цыянальную незалежнасць і дзяржаўнасць,
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♦стаў паўнапраўным гаспадаром свайго жыцця.Пасля перамогі Вялікага Кастрычніка Уладзімір Ільіч Ленін распрацаваў наву- кова абгрунтаваную праграму ператварэн- ня эканамічна адсталай Расіі ў перадавую магутную сацыялістычную дзяржаву. Цяж- ка пераацаніць значэнне ленінскіх прад- вызначэнняў для лёсу беларускага наро- да, як і для лёсу ўсіх іншых народаў на- шай краіны. Ажыццяўленне ленінекага плана пабудовы сацыялізма азначала са- праўды грандыёзны скачок ад адсталасці да прагрэсу.Сваё нястрьгмнае імкненне за найкара- цейшы тэрмін пераадолець тэхніка-экана- мічную адсталасць і разруху, стварыць высакаразвітую эканоміку і перш за ўсё буйную прамысловасць працоўныя нагляд- на прадэманстравалі ўжо з першых дзён будаўніцтва новага жыцця. У авангардзе будаўнікоў сацыялістычнага грамадства ішлі камуністы.Найвялікшае значэнне для вырашэння задач сацыялістычнага будаўніцтва, для лёсу народаў нашай краіньг мела стварэн- не ў снежні 1922 года Саюза Савецкіх Са- цыялістычньтх Рэспублік, натхніцелем і арганізатарам якога быў У . I . Ленін. Уступленне Беларусі ў Саюз Савецкіх Са- цыялістычных Рэспублік з’явілася выдат- ным актам у развіцці яе дзяржаўнасці і ўмацаванні яе суверэнітзту. ІІаступны гі- старычны вопыт паказаў, якіМ жыццёва не- абходным для Беларусі з’явілася ўвахо- джанне яе ў склад Саюза ССР.
* *  *Велізарныя змены ў жыцці беларускага народа, як і іншых народаў Савецкага Са- юза, адбьгліся ў вьгніку ажыццяўлення Камуністычнай партыяй палітыкі сацыязіі- стычнай індустрыялізацьті нашай краіны і калектывізацмі сельскай гаспадаркі. На гэтай аснове было скончана з адсталасцю, атрыманай у спадчьтну ад мінулага. Бе- ларусь. як і іншыя братнія нацыянальныя рэспублікі. ператварылася ў рэспубліку высакаразвітай індустрыі і буйнай калек- тыўнай сельскай гаспадаркі.Дзякуючы клопатам Камуністычнай пар- тыі і Саюзнага ўрада, пры братняй дапа-

мозе ўсіх народаў СССР, дзякуючы вялікай арганізатарскай і масава-далітычнай рабо- це Кампартыі Беларусі працоўныя рэс- публікі, праявіўшы небьгвалы гераізм і самаадданасць у працы, пабудавалі за гады даваенных пяцігодак сотні буйных фабрык ізаводаў, стварылі трывалую інду- стрыяльную базу ў народнай гаспадарцы.К 1940 году валавая прадукцыя буй- най прамысловасці Савецкай Беларусі (усходніх абласцей) узрасла ў параўнанні з 1913 годам у 23 разы.Памятаючы ўказанне У . I. Леніна аб тым, што «дробным гаспадаркам з галечы не выйсці», што толькі пераход дробных сяллнскіх гаспадарак да буйнага калектыў- нага земляробства можа вывесці мільёны працоўных мас вёскі з векавой галечы, Кампартыя Беларусі падрыхтавала і арга- нізавала ў рэспубліцы масавы калгасны рух. У выніку паслядоўнага ажыццяўлен- ня ленінскага кааператыўнага плана ў Беларусі, як і па ўсёй краіне, на змену раздробленым, адсталым індьгвідуальньтм сялянскім гаспадаркам прышла перадавая буйная механізаваная сельская гаспадарка.У ходзе сацыялістычнага будаўніцтва ў Беларусі была ажыццёўлена культурная рэвалюцыя, якая ахапіла найшырэйшыя масы працоўных. Былі дасягнуты велізар- ныя поспехі ў развіцці беларускай савец- кай культуры —  сацыялістычнай па зме- сту, нацыянальнай па форме.У 1939 годзе дзякуючы мудрай паліты- цы Камуністычнай партыі і Савецкага ўрада беларускі народ уз’яднаўся ў адзінай Беларускай савпцкай дзяржаве. 3 пергаых жа дзён устанаўлення Савттцкай улады ў заходніх абласцях рэспублікі разгарнулася вялікая стваральная работа па ліквідацыі эканамічнай і культурнай адсталасці і забі- тасці працоўных мас гэтых абласцей.Мірная стваральная праца савецкіх лю- дзей была перапынена вераломныч нана- дам фашысцкай Германіі на нашу краіну. У часіну цяжкіх вьгпрабаванняў Вялікай Айчыннай вайны беларускі народ, выха- ваны Кампартыяй Беларусі ў духу савоц- кага патрыятызма, прадэманстраваў без- завегную гатоўнасць, не шкадуючы крыві і самога жьгаця, адстайваць сацыялістычную Айчыну. Звыш мільёна боларусаў сталі ў рады Савецкіх Узброеных Сіл і понлеч з рускімі, украінцамі, грузінамі. казахамі, армянамі, латышамі і іншымі народамі на- шай краіны змагаліся з захопнікамі на

ўсіх франтах вялікай бітвы за свабоду і незалежнасць Савецкай Радзімы. На часо- ва акупіраванай тэрыторыі Беларусі, у тылу ворага, разгарэлася полымя ўсена- роднай партызанскай вайны. Армія народ- ных мсціўцаў дасягнула велізарных раз- мераў —  у яе радах налічвалася 370 ты- сяч чалавек.Душой партызанскіх атрадаў, цэмен- туючай сілай усенароднай барацьбы з аку- пантамі былі камуністы і камсамольцы. У адпаведнасці з указаннямі ЦК КПСС, пад непасрэдньгм кіраўніцтвам ЦК КП Белару- сі ў абласных цэнтрах, гарадах і раёнах акупіраванай рэспублікі была створана шырокая сетка падпольных партыйных і камсамольскіх арганізацый.Пра масавы гераізм і беззаветную ад- данасць беларускага народа справе сацыя- лізма гаворыць тое, шдо звьтш 300 тысяч беларусаў —  воінаў Савецкай Арміі і больш як сто тысяч партызан у гады Вя- лікай Айчыннай вайны былі ўзнагароджа- ны ордэнамі і медалямі, 298 чалавек уда- стоены высокага звання Героя Савецкага Саюза.Савецкі народ панёс незлічоныя ахвяры ў гады вайны. Асабліва велізарная шкода была нанесена вайной і часовай фашысц- кай акупацыяй народнай гаспадарцы на- шай рэспублікі.Многія краіны і народы пасля такіх спусташэнняў, як сведчыць гісторыя, так і не ўзнімаліся на ногі і станавіліся зда- бычай болып моцных дзяржаў. Гатага нездарылася з нашым народам, бо ён з'яўля- ецца неаддзельным членам вялікай сям’і народаў Савецкага Саюза, бо яму на да- памогу прышлі ўся магутнасць Савецкай дзяржавы, працоўныя братніх саюзных рэспублік і перш за ўсё старэйшы брат —  рускі народ. У складзе магутнага Савецка- га Саюза дзякуючы нястомным клопатам ЦК КПСС і Саюзнага ўрада Беларусь нетолькі хутка залячыла раны вайны, але і дасягнула выдатных поспехаў у далейшьгм уздыме сацыялістычнай эканомікі і куль- туры.
* * *Буйнейшай вяхой на шляху напіага на- рода да камунізма з’явіўся XX з’езд Ка- муністычнай партыі Савецкага Саюза. Вмагаючыся за выкананне грандыёзных задач, намечаных XX з’ездам КПСС, Кам- партыя Беларусі пад кіраўніцтвам ленін- скага Цэнтральнага Камітэта правяла вя- лікую работу па далейшаму развіццю ўсіх галін народнай гаспадаркі рэспублікі, раз- віццю навукі і культуры, павыгаэнню ма- тэрыяльнага ўзроўню жыцця народа.

Прытрымліваючыся генеральнай лініі партыі на пераважнае развіццё . цяжкай індустрыі, Кампартыя Беларусі асаблівую ўвагу ўдзяліла ключавым галінам народ- най гаспадаркі —  уздыму паліўнай і энер- гетычнай вытворчасці, машынабудаванню, прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. Намаганні партыйнай арганізацыі, рабо- чага класа, інжынерна-тэхнічных работні- каў, усіх працоўных рэспублікі прынеслі багатыя плады. Гэтаму ў многім садзейні- чала перабудова кіравання прамысловасцю і будаўніцтвам, праведзеная па ініцыятыве Цэнтральнага Камітэта партыі.Савецкал Беларусь сёння —  адзін з важных эканамічных раёнаў нашай краі- ны, рэспубліка магутнай і шырока развітай індустрыі. У 1958 годзе ў БССР вырабле- на ўсёй прамысловай прадукцыі ў 26 ра- зоў больш, чьгм у 1913 годзе.Сёння цяжка нават параўноўваць маш- табы прамысловай вытворчасці Савецкай Беларусі з дарэвалюцыйнымі. Электра-^ станцыі рэспублікі выпрацоўваюць цяпер за адны сутаі столькі электравнергіі, колькі выпрацоўвалася яе да рэвалюцыі за два гады. За адны суткі цяпер здабы- ваецца ў тры з лішнім раза болып торфу, чым было здабыта за ўвесь сезон 1913 го- да. У нашай рэопубліцы вырабляецца кожны дзевяты вьгпускаемы ў краіне ме- таларэзны станок, кожны шосты веласіпед, кожны дзесяты матацыкл, кожны сёмы падшыпнік, здабываецца кожная шостая тона торфу.Непазнавальна змянілася якасная харак- тарыстыка беларускай прамысловасці. За гады Савецкай улады і асабліва ў пасля- ваенны перыяд створаны зусім новыя галі- ны прамысловай вытворчасці —  станкабу- даванне, аўта- і трактарабудаванне, сель- гасмашынабудаванне, вытворчасць пад- шьгпнікаў, радыёпрыёмнікаў, тэлевізараў, ішвейнЫх машын, матацыклаў, магутная тэкстыльная індустрыя і г. д.Новага росквіту даеягне беларуская прамысловасць у надыходзячую сямігодку. Яе валавая прадукцьгя павялічыцца ў 1,8 раза. Аб’ём капіталаўкладанняў у народ- ную гаспадарку рэспублікі будзе ў два з лішнім раза большы, чым у мінулым сямі- годдзі. Будзе створана магутная хімічная прамысловасць. Велізарнае значэнне ў гэ- тых адносінах будзе мець будаўніцтва натэрыторыі Беларусі двух буйных нафта- перапрацоўчых заводаў, газаправодаў Да- шава —  Мінск, Мінск — Леігінград, Ста- робінскага калійнага камбіната.У выніку будаўніцтва новых і расшы- рэння дзеючых электрастанцый будуць

створаны ўмовы для ажыццяўлення су- цэлыіай электрыфікацыі не толькі гара- доў, але і вёсак БССР, далейшай механі- зацыі і аўтаматызацыі вытворчасці, раэ- віцця энергаёмістых галін прамысловасці. Значна ўзрасце аб’ём вытворчасці і павы- сіцца тэхнічны ўзровень машынабудаўні- чай і металаапрацоўчай прамысловасці.Адным словам, няма ніводнай галіны прамысловасці ў нашай рзспубліцы, дзе б у надыходзячай сямігодцы не намячалася новага, крутога ўздьгму.Сістэма мерапрыемстваў, гграведзеныхпартыяй і ўрадам па ініцыятыве таварыша М. С. Хрушчова пачынаючы з восені 1953 года, пасля гіетарычнага вераснёў- скага Пленума ЦК КПСС, прывяла да та- го, што многія сур’ёзныя недахоны ў сель- скай гаспадарцы былі пераадолены і цяпер дасягнуты значныя поспехі ва ўсіх галінах сельскагаспадарчай вытворчасці.Пасяўныя плошчы БССР значна расшы- рыліся. Асабліва павялічьгліся пассвы ільну, цукровых буракоў, бульбы, га- родніны і кармавых ісультур. За апошнія пяць год валавы збор збожжа ў калгасах і саўгасах узрос амаль ў 1,5 раза, ільно- валакна— у 3,6 раза, цукровьгх буракоў— у 2,9 раза, бульбы —  болып чым у 1,6 раза.Значныя поспехі дасягнуты ў такой важнай галіне сельскай гаспадаркі, якой з’яўляецца жывёлагадоўля. Пагалоўе гра- мадскай буйнай рагатай жывёлы павялі- чылася ў 1,5 раза, у тьгм ліку кароў —  у 2 разы, свіней —  у 2,5 раза. Вытвор- часць малака ў калгасах і саўгасах за пяць год узрасла ў 3,3 раза і мяса •— на 60 працэнтаў.Нястомныя клопаты Камуністычнай партыі і Савецкай дзяржавы аб развіцці і ўмацаванні калгаснага ладу, самаадданая праца калгаснага сялянства, работнікаў МТС, РТС і саўгасаў зрабілі магчымьгм паставіць і практычна вырашаць гіста- рычнай важнасці задачу —  дагнаць у бліжэйшыя гады ЗПІА, гэтую найбольш развітую ў эканамічных адносінах капіта- лістычную краіну, па вытворчасці мяса, малака і масла на душу населыііцтва, Калгаснае сялянства Савецкай Бсларусі, як і ўсёй ісраіны, актыўна'ўключылася ў барацьбу за тое, каб перамагчы ЗША ў эканамічным спаборніцтве на такім важ- ным участку, якім з’яўляецца вытворчасць сельскагаспадарчых прадуктаў. Гэты ўсе- народны рух ужо дас бліскучыя вынікі. Па вытворчасці малака на душу насель- ніцтва наіпа распубліка ўжо ў гэтым го- дзе перавысіць ЗІІІА.
З поўным тэкстам дакумента 

можна азнаёміцца ў 
бібліятэцы


