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Перапоўненая была веча- 
рам 3 сакавіка тзатральная 
зала Акруговага Дома яфі- 
цэраў. Сюды, на сустрэчу 
са сваім кандыдатам у дэ
путаты Вярхоўнага Савета 
БССР, кандидатам у члены 
Палітбюро ЦК КПСС, пер
шым сакратаром Цэнтраль- 
нага Камітэта Кампартыі 
Беларусі Пятром Міронаві- 
чам Машэравым Прыйшлі 
выбаршчыкі Ленінскай вы- 
барчай акругі гор. МІнска. 
У зале — рабочыя, Інжы- 
нерна-тэхнічныя работнікі і 
служачыя прамысловых 
прадпрыемстваў 1 будоўляў, 
прадстаўнікі калектываў 
устаноў, работнікі літарату- 
ры 1 мастацтва, выкладчыкі 
1 студэнты навучальных 
устаноў.

Прысутныя цёпла сустрэ- 
лі з'яўленне ў прэзідыуме 
П. М. Машэрава.

3 вялікім уздымам быў 
выбраны ганаровы прэзі- 
дыум у саставе Палітбюро 
Цзнтральнага Ка.мітэта
КПСС.

Першы слова атрымлівае 
давераная асоба — загад- 
чык кафедры гісторыі КПСС 
Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта імя У. I. Ле- 
ніна доктар філасофскіх на- 
вўк У. М. Сікорскі. Ён га- 
ворыць:

— Выбары ў Вярхоўны і 
мясцовыя органы ўлады заў- 
сёды праходзяць у нашай 
краіне ў абстаноўцы вяліка- 
га ўзды.му палі.тычнай 1 пра- 
доўнай актыўнасці, яны 
заўсёды зяўляюцца дз.ман- 
страцыяй адзінства Камуні- 
стычнай партыі і савецкага 
народа. свягам санраўды 
народнага сацыялістычнага 
дэмакратызму.

Тэта, выбарчая кампанія 
праходзіць у знамянальны 
час, калі савецкі народ, а 
разам з ім працоўныя ўсіх 
краін, рыхтуюцца адзначыць 
слаўнае йяцідзесяцігоддзе 
Вялікага Кастрычніка. Гэ- 
тым тлумячыцца высок) на
пал палітычнага і працоуна- 
га ўздыму, у абстаноўцы 
якога ідзе да выбараў са
вецкі народ.

Шматтысячны калектыў 
Беларускага - дзяржаўнага 
ордэна Працоўйага Чьірво- 
нага Сцяга універсітэта імя 
У. I. Леніна назваў сваім 
кандыдатам у дэпутаты 
Вярхоўнага Савета БССР 
кандыдата ў члены • Паліт
бюро ЦК КПСС, першага са- 
кратара ЦК Кампартыі Бе

ларусі таварыша Машэрава. 
Яго Імя добра вядома пра- 
цоўным нашай рэспублікі. 
За 28 гадоў свайго працоў- 
нага жыцця ён прайшоў 
шлях ад сельскага настаў- 
ніка да вядомага партыйна- 
га 1 дзяржаўнага дзеяча.

У цяжкія для Радзімы га
ды вайны Пётр Міронавіч 
Машэраў ступіў на нялёгкі 
шлях народнага мсціўцы, да 
вызвалення Беларусі адваж- 
на змагаўся супраць смярот- 
нага ворага. За праяўленыя 
мужнасць і бясстрашнасць 
ён удастоен высокага зван
ия Героя Савецкага Саюза.

Далей тав. Сікорскі пад- 
рабязна ахарактарызаваў 
жыццёвы шлях П. М. Ма- 
шэрава і ў заключэнне сва- 
ёй пра.мовы заклікаў выбар- 
шчыкаў акругі ў дзень вы- 

ібараў аднадушна прагала- 
саваць за кандыдатаў блоку 
камуністаў і беспартийных.

Затым выступіў слесар- 
' лякальшчык станкабудаўні- 
чага завода імя Кпстрычніц- 

,кай рэвалюцыі • Герой Са- 
цыялістычнай працЬі М., А. 
Камснскіх.

— Наш калектыў,—ска- 
заў ён, — на сваім перад- 
выбарным сходзе таксама 
аднадушна вылучыў канды
датам у дэпутаты Вярхоўна- 
га Савета БССР таварыша 
Машэрава Плтра Міронавіча. 
Центральны Квмітэт КИБ і 
асабіста таварыш П. М. Ма- 
іііэраў шмат увагі ўдзяляюць 
фазвіццю ирамысловасці рэс- 
публікі і, у прыватнасці, 
развіццю нашага завода. За 
гады Савецкай улады завод 
ч саматужнай майстэрні пе- 
ратварыўся ў адно з буйней
ших станкабудаўнічых прад- 
прыемстваў, прадукцыя яко
га вядома не толькі ў нашай 
краіне, але I далёка за яе 
межамі.

За дагэрміновае выканан- 
не сямігадовага плана ка- 
лектыў прадпрые.мства
узнагароджан ордэнам Пра- 
цоўнага Чырвонага Сцяга. 
Тэта ўзнагарода абавязвае 
яас працаваць яшчэ лепш, 
сусгрэць 50-годдзе Вялікага 
Кастрычніка новымі пра- 
цоўнымі поспехамі.

— Калектыў нашага прад- 
нрыемства, — заявіу га- 
лоўны тэхнолаг станкабу- 
даўнічага завода імя Кірава 
М. П. Клімаў, — даручыў 
мне запэуніць вас, што кі- 
раўцы не пашкадуюць сіл і 
энергіі, зробяць усё для та- 
то, каб дастойна сустрэць

свята Вялікага Кастрычніка. |
Народжаная рэвалюцыяй | 

улада Савета ў адкрыла пра- 
цоўным найшырэйшыя маг- 
чымасці ўдзелу ў кіраванні 
дзяржаўнымі, вытворчымі і 
грамадскі.мі ' справамі, уста- 
лявала самую прадстаўні- 
чую і справядлівую дэ.макра- 
тыю сацыялізма. Станкабу- 
даўнікі завода імя Кірава 
аднадушна падтрымалі пра- 
пановы іншых калектываў 
аб вылучэнні кандыдатам у 
дэпутаты Вярхоўнага Савета 
ВССР па Ленінскай выбар- 
чай акрузе гор. Мінска Пят- 
ра Міронавіча Машэрава. 
Мы ўсо ведаем Пятра Міро
навіча, як вернага сына ле
нінскай партыі. Усе свае ве
ды, вопыт партыйнай 1дзяр- 
жаўнай работы ён аддае 
справе камуніетычнага бу- 
даўніцтва. Мы глыбока 
ўпэўнены, што Пётр Міро
навіч, як дэлутат Вярхоўна- 
га Савета БССР, з гонарам 
апраўдае наша давер'е.

На трыбуне — беларускі 
пісьменнік Максім Лужанін.

— Самы залаты з усіх за- 
латых скарбаў, які адкрыла 
Савецкая ўлада для сябе і 
для свету, — гаворыць пра- 
моўца, — тэта людзі нястом- 
нага пошуку 1нястрымнай іні- 
цыятывы. Тэта яны ствара- 
юць машыны і сеюць збожжа, 
тэта яны памнажаюць духоў- 
ныя і матэрыяльныя каштоў- 
насці, тэта яны арганізоўва- 
юць г накіроўваюць усе веліч- 
ныя здзяйсненні народа.

Жыццёвы шлях нашага 
кандыдата ў дэпутаты Вяр- 
хоўнага Савета рэспублікі 
Пятра Міронавіча Машэрава 
бататы і тыповы для савец
кага чалавека. Толькі ў на
шай краіне ў мінулым прос
ты селнекі хлапчына, змог 
стаць не толькі настаўнікам, 
але разгарнуць свой арганіза- 
тарскі талент як партызанскі 
і камсамольскі важак, выйсці 
на шырокую прастору пар
тыйнай і дзяржаўнай дзей- 
насці. I тут Пётр Міронавіч 
паспяхова прыкладае ўсе 
свае сілы I здольнасці, каб 
яшчэ болыд багатая 1 магут- 
ная была наша рэспубліка, 
каб яшчэ большы ўклад уно-

сіла яна ў агульную справу 
народаў-братоў у барацьбе за 
камунізм.

Мы, з вялікай аднадушнас- 
цю падтрымліваючы канды- 
датуру Пятра Міронавіча Ма
шэрава ў дэпутаты Вярхоў- 
нага Савета БССР, заклікаем 
усіх выбаршчыкаў аддаць 
свае галасы за нашага да- 
Стойнага абранніка.

Ад імя маладых выбар- 
шчыкаў выступіла студэнтка 
педінстытута імя Горкага 
Вольта Гіаўлоўская.

— Мы, студэнты, — зая
вила яна, — ведаем Пятра 
Міронавіча Машэрава як вя
лікага і шчырага друга мола- 
дзі. У гады Вялікай Айчын- 
най вайны ён кіраваў пад- 
польнымі камсамольскімі ар- 
ганізацыямі ў тыле ворага. 
Пасля вызвалення рэспублікі 
ад фашыецкіх захопнікаў, 
знаходзячыся на кіруючай 
камсамольскай рабоце, Пётр 
Міронавіч вельмі шмат зра- 
біў для ўмацавання камса- 
мольскіх арганізацый, павы- 
шэння іх аўтарытэту і баяві- 
тасці.

Сваю сувязь з камсамолам 
і моладдзю Пётр Міронавіч 
падтрымлівае і цяпер, Ён 
удзяляе вялікую ўвагу раз
віццю навукі і вышэйшай 
школы рэспублікі, падрых- 
тоўцы спецыялістаў для ўсіх 
галін народнай гаспадаркі.

Нам, моладзі, вельмі пры- 
емна, што ў нас так! дастой- 
ны кандыдат у дэпутаты Вяр- 
хоўнага Савета БССР.

Затым цёпла сустрэты вы
баршчыкамі з прамовай вы- 
ступіў кандыдат у дэпутаты 
Вярхоўнага Савета БССР 
П. М. Машэраў.

Таварышы! Быць дэпута- 
гам вярхоўнага органа ^ла
ды,—-гаворыць П. М. Машэ- 
раў,— найвышэйшы гонар. 
Разам з тым тэта накладае 
і велізарную адказнаець. 
Наш народ прад'яўляе вялі- 
кія патрабаванні да сваіх 
выбраннікаў, ускладае на 
іх адказныя абавязкі. Я доб
ра разумею тэта і лічу, што 
ўсе тыя добрыя словы, якія 
выказаны сёння ў мой адрас,

з'яўляюцца як бы наказам 
кандыдату ў дэпутаты, сду- 
жаць выражэннем таго, якім 
хочуць бачыць выбаршчыкі 
свайго дэпутата.

Дазвольце выказаць сар- 
дэчную падзяку ўсім калек- 
тывам прадпрыемстваў і ар- 
ганізацын, усім выбаршчы- 
кам за аказанае мне высокае 
давер'е. Вылучэнне ў -Вяр- 
хоўны Савет я разглядаю не 
як прызнанне якіхсьці асаблі- 
вых маіх асабістых ‘заслуг, 
а цалкам адношу за лік аў- 
тарытзту нашай вялікай ле
нінскай партыі, якой ста- 
раюся служыці. з усіх сіл і 
ў служэкні гэіы.м бачу сэнс 
свайго жыцця.

Уся ’ гісторыя Камуністыч- 
най партыі, уся яе дз.ей- 
насць па будаўніцтву новага 
жыцця.сведчаць аб тым, што 
ў нашай шартыі няма іншых 
інтарэсаў, акрамя інтарэсаў 
народа. Ды інакш і быць не 
можа, бо яна сама з'яўляец- 
ца плоццю ад шюці рабочага 
класа, выразнікам карэнных 
інтарэсаў усіх працоўных. У
гэтым — сіла Камуністыч- 
най партыі, у гэтым — кры- 
ніца ўсенароднай любві да 
яе, бязмежнага давер’я да 
яе ўнутранай і знешняй на- 
літыкі.

Прыкладам адзінетва бло
ку камуністаў і беспартый- 
ных, на мой погляд, можа 
служыць і наш сённяшні 
сход. Я з вялікай цікавасцю 
слухаў выступіўшых тут 
таварышаў. Усе яны гавары- 
лі аб. надзённых пытаннях 
нашага грамадскага 1 вы- 
творчага жыцця як дзяржаў- 
г̂ ыя людзі.

Усе мы, таварышы, знахо- 
дзімся паД ўздзеяннем хва- 
люючай,* я б сказаў, урачы- 
стай атмасферы юбілейнага 
года. I тэта зразумела. 
50-годдзе Савецкай улады—
сапраўды вялікая дата. Яе 
будуць адзначаць на ўсёй 
нашай планеце.

3 вяршыш паўвекавога ру- 
бяжа нам асабліва выразна 
відаць той вялікі гістарычны 
шлях, які прайшла наша 
краіна пад кіраўніцтвам пар
ты! Леніна. Сапраўдны роск- 
віт прыйшоў 1 на беларускую

зямлю. 3 пера мотай Каст
рычніка беларускі народ 
упершыню ў гісторыі набыў 
сваю дзяржаўнасць і з брац- 
кай данамогай рускага і ін- 
'шых народаў Савецкага Саю
за ператварыў сваю рэспуб- 
ліку ў край высокаразвітай 
эканомікі, навукі, культуры. 
Дастаткова напомніць, што 
ў параўнанні з дарэвалюцый- 
ным перыядам валавая пра
дукцыя ирамысловасці Бе
ларусі павялічылася ў 1965 
годзе ў 56 разоў. I тэта ня- 
гледзячы на велізарныя раз- 
бурэнні, якія прынеслі ка- 
вязаныя нам спусташальныя 
войны, нягледзячы на тое, 
щто многія гады нам давяло- 
ся патраціць на аднаўлен- 
не народнай гаспадаркі, што 
двойчы трэба было пачынаць 
практычна з нуля.

Кожнаму з нас прыемна 
ўсведамляць, што Беларус- 
кая ССР займае дастойнае 
месца ў агульнасаюзным аг- 
лядзе дасягненняў за 50 та- 
доў. Савецкая Беларусь, як 
і ўсе саюзныя рэспублікі, 
уносіць важкі ўклад у экано- 
міку 1 культуру нашай 
краіны.

Не так даўно, таварышы, 
мы з вам! праводзілі' першы 
год новай пяцігодкі. Вынікі 
яго былі, можна сказаць, 
вельмі і вельмі радасныя. 
За мінулы год прамысловая 
прадукцыя ў Савецкім Саю- 
зе ўзрасла на 8,6 працэнта 
замест 6,7 працэнта, уста- 
ноўленых планам. Павысіла- 
ся прадукцыйнаець працы, 
знізіўся сабекошт прадук- 
цыі, за кошт чаго сэканом- 
лена каля паўтара мільярда 
рублёў. Сур'ёзных поспехаў 
дабіліея працаўнікі сель- 
скай гаспадаркі. Яны вырас- 
цілі добры ўраджай асноў- 
ных сельскагаспадарчых 
культур, павялічылі вытвор- 
чаець прадуктаў жывёлага- 
доўлі. У цэлым валавая пра
дукцыя сельскай гаспадаркі 
краіны ўзрасла прыкладна 
на 10 лрацэнтлў у параўнан- 
ні з 1965 годам.

У Беларусі прамысловая 
вытворчаець развівалася 
больш высокімі тэмпамі, 
чым у еярэднім гіа краіне.

У параўнанні з 1965 годам 
аб’ём яе павядічьіўся на 13 
працэнтаў. Добрым падарун- 
кам надыходзячаму юбілею 
Савецкай улады з'явілася 
тое, што работнікі прамыс- 
ловасці рэспублікі датэрміно- 
ва завяршылі план першага 
года пяцігодкі. Звыш уста- 
ноўленага задания толькі за 
кошт росту пра^укцуйнасці 
працы выпушчана прадук- 
цыі амаль на 140 мільёнаў 
рублёў.

У першым годзе пяцігодкі 
ў адпаведнасці з рашэннямі 
вераснёускага Пленума ЦК 
КПСС і XXIII з'езда партыі 
ажыццяўляўся .-пастуітовы 
перавод прамысловых прад- 
прыемстваў на новую сістэ- 
му планавання 1 эканамічна- 
га стымулявання. Радасна, 
што 1 ў нашай рэспубліцы 
гэтыя прадпрыемствы дабі.чі- 
ся асабліва буйньіх поспе.хаў. 
Нават павышаныя планы 
рэалізацыі прадукцыі яны 
перавыканалі на 31 мільён 
рублёў. Прадукцыйнаець 
ирацы пры гэтым узрасла 
больш чым на 9 працэнтау. 
значна павялічыўся прыбы- 
так.

3 вялікім уздымам праца- 
валі 1 работнікі сельскай 
гаспадаркі рэспублікі. Яны 
сабралі ў мінулым годзе ня- 
дрэнны ўраджай збожжа, 
бульбы, ільну, цукровых бу- 
ракоў і іншых кўльтур, ма- 
высілі прадуктыўнасць жы- 
вёлагадоулі, датэр.мінова вы- 
каналі гадавыя планы про
дажу дзяржаве сельскагас- 
падарчай прадукцыі. Павод- 
ле папярэдніх падлікаў, 
агульны грашовы даход кал- 
гасаў за ,мінулы год гіавялі- 
чыўся на 23 працэнты.

Вы ведаеце, што XXIII 
з'езд партыі намеціў вялікую 
праграму да.іеіішага ўздыму 
жыццевага ўзроўню народа.
I тэту праграму партыя 1 
ўрад цвёрда 1 няўхільна 
ажыццяўляюць. За мінулы 
год рэальныя даходы пра- 
цоўных у разліку на душу 
насельніцтва павялічыліея 
больш чым на 6 працэнтаў. 
Расшырыўся рюзнічны ‘тава- 
раабарот, мільёны працоў- 
ных пасяліліся ў новыя ква- 
гэры, палепшылася бытавое 
абслугоўванне насельніцтва. 
Далейшае развіццё атрымалі 
народная асвета, ахова зда- 
роуя, навука, культура.

Як бачыце, таварышы, у 
першым годзе пяцігодкі мы 
ўзялі добры разбег. Няўхіль- 
на рухаемся мы наперад 1 ў

другім годзе пяцігодкі. 
Але ж тэта год асаблівы, 
юбілейны. Значыць, мы па- 
вінны папрацаваць так, як 
ніколі. Наш правадыр і нас- 
таўнік У. I. Ленін гаварыў. 
што лепщы спосаб адсвятка- 
ваць гадавіну вялікай рэ- 
валюцыі — тэта сканцэнтра- 
ваць. уаату на нявырашаных 
задачах. Цэнтральны Камі- 
тэт КПСС у сувязі з гэтым 
заклікае рабочых, калгаснае 
сялянства, інтэлігенцыю, 
усіх прзцоўмых яшчэ шырэй 
разгарнуць бараньбу за 
ажыццяуленне планаў. наме- 
чаных XXIII з’ездам КПСС, 
павялічыць уклад у развіц
цё прамыеловасці, / ва ўма- 
цаванне эканодіікі калгасаў 
і саўгасаў, у паскарэнне 
навукова-тэхнічнага прагрэ- 
су, ва ўзбагачэнне духоўнай 
культуры савецкага грамад- 
ства.

Иерад нам! стаяць буй
ныя. я нават сказаў бы, 
грандыёзныя заданы. Пяці- 
гадовым планам прадугле- 
джаны сур'ёзныя якасныя 
з.мены ў эканоміцы рэспуб- 
лікі — узрасце ўдзельная 
вага найбольш прагрэсіўных 
яе галін: машынабудавання, 
энергетыкі, радыёэлектроні- 
кі, электратэхнічнаіі I хі- 
мічнай ирамысловасці. Вы- 
працоўка э.іектраэн'ргіі, 
напрыклад, толькі за тэты 
год павінна иавялічыцца на 
16 працэнтаў. Вялікі рост 
намечай і ў іншых галшах 
індустрыі.

Важна падкрэсліць, што 
на.мечаныя планы мы павш- 
ны ажыццяўляць ва ўмовах 
да.іеіішага расшырэння 1 ііа- 
глыблення эканамічнай рэ- 
фор.мы. У гэтым годзе на 
новыя метады планавання 1
эканамічнага стымулявання 
пераходзяць многія прад
прыемствы 1 цэлыя галіны 
Народнай гаспадаркі рэспуб
лікі. Жыццё паказвае, што 
работа иа новаму дабратвор- 
на адбіваецца на ўсіх баках 
гаспадарчай дзейнасці прад- 
прые.мстваў. Але значзнне 
рэформы не аб.мяжоўваецца 
толькі эканомікай. Яна дае 
магчымасць з найбольшым 
поспехам вырашаць склада- 
ны комплекс na.iiTwiHbix, 
ідЭалагічных, ‘ Культурных, 
бытЬЬьіх 1 іншых пыганняў 
камуніетычнага будаўніцтва.
(Закаячэнне на 2-й стар.).

З поўным тэкстам дакумента можна азнаёміцца ў бібліятэцы


