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(Старшыня Савета Міністраў вы і арганізацыі капітальных ук- 

Б С С Р ) ладанняў, у выбары эканамічных____________  тыпавых праектаў.X X V  з’езд Кампартыі Беларусі праходзіць у дні, калі ўвесь народ нашай краіны абмяркоўвае 1 гора- ча адабрае выдатныя марксісцка- ленінскія дакументы сучаснасці — праекты Праграмы 1 Статута КПСС.Сапраўды захапляючыя перспек- тывы развіцця народнай гаспа- даркі ў надыходзячае 20-годдзе паўстаюць перад нашай рзспублі- кай. Выкананне грандыёзных задач камуністычнага будаўніцтва патрабуе напружання ўсіх сіл пар- тыйных, савецкіх, гаспадарчых ор- ганаў рэспублікі, паляпшэння іх арганізатарскай 1 палітычнай работы ў масах, самаадданай працы ўсяго народа.Прамоўца коратка спыніўся на паляпшэнні дзейнасці міністэрст- ваў, ведамстваў, выканкомаў мяс- цовых Саветаў. Затым ён гаво- рыць, што ў кіраўніцтве прамыс- ловасцю, сельскай гаспадаркай, культурным будаўніцтвам, у рабо- це па задавальненню штодзённых бытавых патрэб насельніцтва ёсць яшчз буйныя недахопы. Яны ў значнай меры тлумачацца сур’ёз- нымі ўпушчэннямі ў дзейнасці мі- ністэрстваў 1 ведамстваў, выканко- маў мясцовых Саветаў, а таксама Савета Міністраў рэспублікі. Таму крытыка v адрас савецкіх органаў, у адрас Савета Міністраў з’ яў- ляенца зусім правільнай. Савет Міністраў прыме ўсе меры да лік- відацыі недахопаў.Неабходна ўэняць на больш вы-сокі ўзровень арганізатарскую работу і контроль за выкананнемпрымаемых рашэнняў. Асабліва слаба пастаўлен унутрыведамасны кантроль, аб чым на з’ездзе гава- рылі дэлегаты. Нярздка арганіза- цыю выканання 1 кантроль некато- рыя міністзрствы 1 ведамствы пра-буюць падмяніць прыняпцём новых рашзнняў. рассылкай на мес-цы шматлікіх дырэктыў.У рабоце многіх выканкомаў мясцовых Саветаў недастатковаяшчэ ініцыятывы і актыўнасці. Некаторыя выканкомы слаба пра- цуюць над выяўленнем рэзерваў і магчымасцей, лічаць за лепшае звяртацца ў вышэйстаячыя органы з рознымі просьбам! і заяўка- мі. Праводзіцца многа пасяджзн- няў, нарад, якія адрываюць вялі- кую колькасць людзей ад прак- тычнай работы.Гаворачы аб задачах па павелі- чанню прамысловай і сельскагас- падарчай прадукцыі, прамоўца падкрэслівае, што на першым плане павінна быць баяацьба за скарачэнне затрат працы I матэрыялаў на адзінку пра-

дукцы!. Укараненне гаспадарчага разліку, новай тэхнікі, вопыту пе- радавікоў, павышэнне прадукцый- насці працы. зніжэнне сабекошту, рзжым эканоміі, беражлівасць. эфектыўнае выкарыстанне абста- лявання, паляпшэнне якасці пра- дукцыі, барацьба з усякага роду непрадукцыйнымі расходам! — вось пытанні, якімі нашы гаспа- дарчыя кфаўнікі, работнік! пла- навых 1 фінансавых органаў аба- вязаны займацца штодзённа 1 больш актыўна.Нашы прадпрыемствы могуць выпускаць добрыя тавары. Аб гэ- тым сведчаць выстаўкі, што неад- наразова праводзіліся ў рэспублі- цы, на якіх былі прадстаўлены выдатныя ўзоры мэблі, швейных вы- рабаў, абутку, рэчаў хатняга ўжытку. Але бяда ў тым, што мно- гія гаспадарнікі навучыліся рабіць добрыя рэчы толькі для дэманст- рацыі на выстаўках.Неабходна хутчэй і больш поўна выкарыстоўваць разведаныя пры- родныя багацці рэспублікі. Былое ўяўленне аб беднасці нетраў Бе- ларусі адыходзіць у мінулае. А'п- рача калійных і каменных солей, запасы якіх велізарныя, у рэспуб- ліцы ёсць выключна вялікія маг-чымасці для развіцця прамыслова- сці будаўнічых матэрыялаў. Уста- ноўлена перспектыўнасць раду ра- ёнаў рэспублікі на нафту і газ. Выяўлены мінеральныя воды, якія па свайму складу не ўступаюць водам Мацэсты, Друскенік. Трускаў- ца.Затым тав. Кісялёў падрабязна спыняецца на пытаннях будаўніц- тва ў вёсцы. Калгасы, гаворыць ён, дабіліся пэўных поспехаў у ка- піт'альным будаўніцтве і нарошч-, ванн! сродкаў вытворчасці. Разам з тым у гэтай справе ёсць сур'ёз- ныя недахопы. План капітальных укладанняў, увод у эксплуатацыю аб’ектаў, якія будуюцца, 1 перш за ўсё жывёлагадоўчых пабудоў не выконваецца. Асобныя аб’ектыўзводзяцца на працягу многіх год, а тэта вядзе да падаражзння бу- даўніцтва. Нярэдкія выпадні, калімногія калгасы плануюць і робяць капітальныя затраты без дастат- ковага эканамічнага абгрунтаван- ня, будуюнь вельмі дарагія па- мяшканні без уліку сваіх матз- рыяльных магчымасцей, распыля- юць сродкі па многіх аб’ектах. Калгасы не атрымліваюць яшчэ ададпаведных арганізацый неабход- най дапамог! ў планаванн! забудо-

У праекце Праграмы КП СС па- стаўлена задача — на працягу двух дзесяцігоддзяў сялянскія дамы старога тыпу ў асноўным за- мяніць новым! сучаснымі дамам! або там, дзе гэта магчыма, рэкан- струяваць вёскі, добраўпарадка- ваць іх. Ёсць нямала прыкладаў, калі калгасы добра арганізуюць будаўніцтва дамоў для калгасні- каў. Аднак неабходна прызнаць, што мясцовыя партыйныя, савец- кія органы, праўленні калгасаў яшчэ не ўдзяляюць дастатковай увагі жыллёваму будаўніцтву ў вёсцы. Дзяржплану і Дзяржбуду Б С С Р , Галоуаргкалгасбуду неабходна ў найкарацейшыя тэрміны разам з абласнымі арганізацыямі распрацаваць канкрэтную прагра- му жыллёвага будаўніцтва ў вёсцы. Савет Міністраў Б С С Р  са свайго боку прыме ўсе меры для практыч- нага вырашэння гэтага пытання. Жыллёвае 1 культурна-бытавое бу- даўніцтва ў вёсцы павінна заўсёды стаяць у цэнтры ўвагі партийных і савецкіх арганізацый, праўлен- няў калгасаў 1 кіраўнікоў саўга- саў.Далей тав. Кісялёў падкрэслі- вас, што для вырашэння задач па далейшаму крутому ўздыму сель- скагаспадарчай вытворчасці, павы- шэнию прадукцыйнасц! працы, для паляпшзння культурна-бытавых у.моў працаўнікоў вёскі неабходна больш увагі ўдзяляць электры- фікацыі калгасаў і саўгасаў. У  ця- перашн! Дас электраэнергію ад дзяржаўнай энергасістэмы атрым-лівае толькі 40 працэнтаў калга- саў 1 саўгасаў. Акрамя таго, 660 калгасаў і 75 саўгасаў маюць свае невялікія электрастанцыі. Да кан-ца сямігодкі энергетычная гаспа- дарка ў вёсцы павінна павялі-чыцца на 34 тысячы кіламетраў высакавольтавых 1 32 тысячы кі- ламетраў нізкавольтавых сетак. У  асноўным к канцу сямігодкі мыпавінны закончыць электрыфіка- цыю вёск!. Рзспубліканскаму аб’- яднаннкі «Бельсельгастэхніка* неабходна карзнным чынам палеп- шыць кіраўніцтва гэтай справай, больш праяўляць Ініцыятывы ў адшуканні ! выкарыстанні ўнутра- ных магчымасцей.Савец’кія людзі. гаворыць у за- клгочэнне тав. Кісялёў, цвёрда ўпэўнены ў тым. што намечаныя ў праекце Праграмы К П СС зада- чы будуць безумоўна выкананы і наш народ 'пад кіраўніцтвам Каму- ністычнай парты! пабудуе каму- нізм.
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