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АБ ЗАДАЧАХ ПАРТЫЙНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ РЭСПУБЛІКІ 
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«АБ ПАДРЫХТОЎЦЫ ДА 50-ГОДДЗЯ ВЯЛІКАЙ КАСТРЫЧНЩКАЙ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЗВАЛЮЦЫІ»
Даклад каидыдата у  члены Палітбюро ЦК КПСС, першага сакратара ЦК КП Беларусі таварыша П. М . МАШ ЭРАВАТаварышы! Вялікая падрыхтоўна вя дзецца ў нашай краіне да 50-годдзя Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Да слаўнай гадавіны Вялі- кага Кастрычніка засталося крыху больш як 9 месяцаў.Цэнтралыіы Камітэт КПСС прыняў пастанову <Аб падрыхтоўцы да 50-год- дзя Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі», у якой дадзен глы- бокі аналіз эначэння будучага юбілсю для Савецкай краіны і ўсяго прагрэсіўна- га чалавецтва, паказаиа веліч пройдзена- га намі шляху, пастаўлены перад пар- тыйнымі і грамадскімі арганізацыямі, усімі працоўнымі канкрэтныя задачы па падрыхтоўцы да слаўнага свята. Уліч- вагочы велізарную значнасць юбі лей нага года ў жыцці нашага народа I дзей- насці партыйных арганізацый рэспублікі, бюро ЦК КПБ вырашыла ўнесці пы- танне аб падрыхтоўцы да 50-годдзя Кастрычніка на абмеркаванне пленума Цэнтральнага Камітэта.Святкаванне гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі стала добрай традыцыяй савецкіх лю- дзей і ўсіх працоўных свету. Яны адзна- чаюць гадавіну рэвалюцыі як самую ра- дасную, самую вялікую 1 знамянальную падзею.50-годдзе Кастрычніка — тэта асаблі- вае свята, тэта свята перамогі камуніз-' ма. марксізма-ленінГзма, жыццесцвяр- джальнага вучэння Уладзіміра ІлЫча Ле- ніна. У дні юбілею наша партыя 1 са- вецкі народ падвядуць вынікі пройдзе- нага шляху за цэлую гістарычную эпоху. На прыкладзе нашай краіны яшчэ раз будзе ўсяму свету прадэманстрава- на, што толькі сацыялістычнае грамад- ства здольнае вывесці чалавецтва з тупіка, у які яго завёў капіталізм, і вырашыць наспеўшыя сацыяльныя праблемы. Што толькі сацыялізм адкры- вае неабмежавдную прастору развіццю прадукцыйных сіл, дазваляе пакончыць з эканамічнымі крызісамі, беспрацоўем. галечай працоўных мае, стварае самыя спрыяльныя ўмовы для росквіту навук! і культуры, для ўсебаковага ўдасканаль- вання чалавечай асобы.Кастрычніцкая рэвалюцыя — самая народная і самая вялікая з усіх рэва- люцый, якія ведае гіеторыя, — зрабіла найглыбейшы пераварот у эканоміцы, у сацыяльна-палітычным, ідэалагічным I культурным жыцці мільёнаў людзей. Шлях, пройдзены нашым народам за 50 гадоў Савецкай улады, як аб гэтым га ворыцца ў пастанове ЦК КПСС, — гэ та шлях ад памешчыцка-капіталіетычнага ладу да карэнных сацыялістычных не раўтварэнняў, да грамадства, якое не ведае экепчуатацыі; ад палітычнага бяс- праўя працоўных — да сацыялістычнай дэмакратыі; ад нацыянальнага пры- гнечання народаў — да іх свабоды 1 роўнасці, дружбы 1 брацтва; ад тэхніка- эканамічнай адсталасці — да сучаснаіі індустрыі і мехапізаванай калектыўнай сельскай гаспадаркі; ад непісьменнасці — да небывалага росту народнай аду- кацыі, навукі 1 культуры.Сапраўды граидыёзна выглядаюць перамогі савецкага народа. За пяцьдзе- сят гадоў пераадолець векавую адста-- лаець, голад, разруху, перанесці кро вапралітныя войны і з гонарам выйсці з усіх суровых выпрабаванняў, зрабіць сваю краіну самай магутнай дзяржавай свету — такога прыкладу яшчэ не ве дала гіетооыя. Цяпер асабліва віда- вочныя поспехі савецкіх людзей у бу- даўніцтве новага грамадства, у эканаміч ным спаборніцтве з капіталізмам. Доля С С С Р  у сусветнай прамысловай вытвор- часці складае амаль 20 працэнтаў. Па выпуску прамысловай прадукцыі Савец- кі Саюз займае другое месца, а па раду вядучых галін навукі 1 тэхнікі выйшаў на першае месца ў свеце. Наша краіна займае перадавыя пазіцыі ў даследаван ні космасу, стала краінай самай высо- кай культуры. Усё тэта радуе, натхние наш народ, уеяляе ўпэўненасць у заўт- рашнім дні. Савецкія людзі ведаюць, што планы партыі, усе яе намаганні на- кіраваны да таго, каб зрабіць іх жыццё яшчэ лепшым.Вялікая Кастрычніцкая сацыялістыч- ная рэвалюцыя, зробленая рабочым кла- сам Расіі ў саюзе з працоўным сялянст- вам, пад кіраўніцтвам партыі бальшаві- коў, аказала рашаючае ўздзеянне на лес усяго чалавецтва. Працоўныя Савецкай краіны, міжнародны рабочы клас, увесь прагрэсіўны свет выразна бачаць, якўю магутную энергію абудзіла яна ў народных масах усіх краін і кантынентаў, якія гіганцкія сілы узняла на барацьбу за сацыяльнае 1 нацыянальнае вызвален- не, за перамогу дэмакратыі 1 сацыяліз- ма. «...Мы маем права ганарыцца і мы ганарымся тым, — пісаў У. I. Ленін, — што на нашу долю выпала шчасце па- чаць пабудову Савецкай дзяржавы, па- чаць гэтым новую эпоху сусветнай гіето- рыі, эпоху панавання новага класа, пры- гнечанага" ва ўсіх капіталіетычных краі- нах 1 ідучага паўсюды да новага жыцця, да перамогі над буржуазіяй, да дыкта- туры пралетарыята, да збавенна чалавецтва ад ярма капіталу, ад імперыя- ліецкіх войнаў*.ГІаўстагоддзя назад наша краіна была адзінай сацыялістычнай краінай у свеце. Цяпер ідэі Кастрычніка распаў- сюджаны па ўсёй планеце. На зямлі ўжо іенуе 14 сацыялістычных дзяржаў. Сусветная сістэма сацыялізма з’яўляец- ца найвялікшай гіетарычнай заваёвайміжнароднага рабочага класа, галоўнайрэвалюцыйнай сілай нашай эпохі, най-больш надзейнай апорай усіх народэў. якія змагаюцца за мір, нацыянальную свабоду, дэмакратыю 1 сацыялізм. Ма гутны сацыялістычны лагер на чале з Савецкім Саюзам. міжнародны камуні- стычны 1 рабочы рух цяпер рашаючы.ччынам аказваюць уплыў на гіетарычныпрацэс развіцця чалавечага грамадства ад капіталізму да сацыялізма і камунізма.
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Перамога Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі надала нябач- ную сілу міжнароднаму рабочаму кла- су, усім барацьбітам за сацыяльны пра- грэс. Яна злучыла ў адзіным патоку барацьбу пралетарыяту 1 іншых рэвалю- цыйных сіл за сацыялізм з барацьбой нрыгнечаных народаў супраць нацыя- нальна-каланіяльнага прыгнёту. «.Пад дабратворным уздзеяннем ідэй Кастрычніка, ідэй марксізма-ленінізма ўшыр 1 ўглыб развіваецца рабочы рух у краі- нах капіталу. Нарастаючыя класавыя біт- вы трымаюць капіталіетычны свет у стане пастаяннага напружання, хіета- юць 1 падточваюць яго асновы. Пад дабратворным уздзеяннем ідэй Кастрычніка, ідэй марксізма-ленінізма магутнь; вал нацыянальна-вызваленчых рэвалю- цый змятае каланіялыіую сістэму 1м- перыялізму. На руінах ганебнай сістэ- мы каланіялізму ўзнікла 70 недалеж- ных дзяржаў, многія з якіх, ажыццяў- ляючы важныя сацыяльныя пераўтва- рэнні, абвясцілі палітыку некапіталі- стычнага развіцця.Адной з важнейшых рэвалюцыйных заваёў Кастрычніка з'явілася згуртаван- не народаў нашай Радзімы на аснове сапраўднага брацтва 1 раўнапраўя ў адзіную многанацыяналыіую сям'ю — Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэс- публік. Прытрымліваючыся ленінскай нацыянальнай палітыкі, Камуністычная партыя і Савецкі ўрад адразу ж пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі прынялі меры па аказанню шырокай дапамогі вызваленым ад сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту народам у пераадо- ленні іх эканамічнай, палітычнай 1 культурнай адсталасці. Цяпер кожны ўвачавідкі бачыць, які выдатны плён дало паспяховае вырашэнне нацыянальнага пытання ў нашай краіне. Узнятыя да свядомай гіетарычнай творчасці народныя масы многанацыянальнага Савецкага Саюза пераўтварылі сваё жыццё на сацыялістычных асновах. Перамога са- цыяльнай справядлівасці, ліквідацыя класавага прыгнёту і нераўнапраўя абу- дзілі небывалую актыўнасць і ініцыяты- ву найшырэйшых мае працоўных усіх нацыянальнасцей. Усе савецкія народы дабіліея яркага росквіту сваёй экано- мікі 1 культуры, дзяржаўнасці, як ніко- лі трывалай стала іх непарушная дружба. Якую б галіну жыцця працоўных мы ні ўзялі — усюды бачны буйныя рэ- валюцыйныя пераўтварэнні. Тэты працэс пачаўся на барыкадах Вялікага Кастрычніка 1 франтах грамадзянскай вай- ны, і з таго часу ён не спыняе сваііго дабратворнага ўздзеяння на ўвесь пара- дак нашага жыцця.Беларускі народ, які прайшоў разам з вяліКІМ'рускім народам доўгі і елаў- ны шлях рэвалюцыйнай барацьбы, адзін з першых падтрымаў Кастрычніцкае ўзброенае паўстэнне, якое рыхтавалася балыпавікамі, У. I. Леніным. Як вядо- ма. у сваім дакладзе на гістарычным насяджэнні ЦК нашай партыі 10 кастрычніка 1917 года У. I. Ленін, аналі- зуючы абстаноўку ў краіне, адзначаў баявую гатоўнасць рэвалюцыйных мае Мінска, а таксама салдат Заходняга фронту да пачатку рашаючых дзейнняў. У пастанове Цэнтральнага Камітэта рэ- валюцыйныя выступленні масквічоў 1 мінчан разглядаліея як важнейшая пе- радумова паспяховага правядзення Каст- рычніцкага ўзброенага паўстання.Сацыялістычная рэвалюцыя ў Беларусі адбылася, па сутнасці, адначасова з яе перамогай у Петраградзе і іншых пра- «ысловых цэнтрах Расіі. Ужо 25 кастрычніка 1917 года Савецкая ўлада ўста- лявалася ў Мінску 1 яго наваколлі, а ў ліетападзе ўлада перайшла ў рукі р.э- валюцыйных Саветаў у Віцебску, Го- мелі, Магілёве. на ўсёй тэрыторыі Беларусі.Па закліку Камуністычнай партыі беларускі народ разам з іншымі народа- мі нашай краіны ўзняўся на барацьбу супраць іншаземных захопнікаў і ўнут- ранай контррэвалюцыі. Маладая Савецкая дзяржава ў няроўных умовах выму- шана была весці цяжкія, кровапраліт- ныя баі супраць нямецкіх акупантаў. Сі- ламі Чырвонай Арміі 1 беларускіх пар- тызан- 10 снежня 1918 года быў вы- звалены Мінск, а ў пачатку студзеня 1919 года йямецкія войск! был! выгнаны з усёй беларускай зямлі.Беларускі народ упершыню ў гіето- рыі атрымаў магчымаець вырашыць пы- танне аб сваім дзяржаўным самакіра- ванні. Першы з'езд Камуністычнай партыі Беларусі, які адбыўся ў канцы1918 года, прыняў гіетарычнае рашэнне аб утварэнні Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, а 1 студзеня1919 года Часовві рэвалюцыйны рабоча- сялянскі ўрад Беларусі абнародавау Машфест аб стварэнні БССР. Так быў пакладзены пачатак новаму перыяду ў гіеторыі Беларусі, перыяду нараджэння яе дзяржаўнасці. 50-гадовы юбілей якой мы будзем адзначаць у студзені 1969 года.Маладой Савецкай Беларусі з пер шых жа дзён яе ўтварэння давялосясутыкнуцца з суровым! выпрабаваннямі. Вясиой 1919 года на тэрыторыю рэспублікі ўварваліся легіёны буржуазна памешчыцкай Польшчы, накіроўваемыяангла-франка-амерыканскімі імперыялі-стамі. Тэта быў трэці паход Антанты наСавецкую краіну, які закончыўся гэтак жа бясслаўна, як 1 першыя два паходыаб'яднаных сіл унутранай і знешняй контррэвалюцыі. У ліпені 1920 года^еларуская зямля была ачышчана адІншаземных інтэрвентаў.Аднак пры падтрымцы імперыялі- стычных дзяржаў буржуазна-памешчыц- кай Польшчы ўдалося захапіць заход нія вобласці Беларусі 1 Украіны. Каляпалавіны беларускіх зямель аказаліея адарванымі ад маладой рэспублікі. Але працоўныя заходніх абласцей Беларусі не маглі мірыцца са сваім бяс-праўным становішчам. Пад кіраўніцт- вам Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі разам з польскій рабочым кла-сам 1 кампартыяй Польшчы яны вялісамаадданую барацьбу супраць поль- скіх памешчыкаў 1 капіталістаў. У ве-

расні 1939 года здзейснілася запавет- ная мара беларускага народа аб уз'яд- нанні яго зямель 'у адзінай Савецкай сацыялістычнай дзяржаве.Вялікі Ленін — стваральнік Беларускай СС Р — штодзённа праяўляў баць- коўскія клопаты аб нашым народзе, аб станаўленні і развіцці маладой беларускай дзяржавы, аб умацаванні Камуністычнай партыі Беларусі.У дружнай сям'і народаў Савецкага Саюза рабочы клас, калгаснае еялян- ства, інтэлігенцыя нашай рэспублікі за гады Савецкай улады дабіліея выдат- ных поспехаў ва ўсіх галінах дзяржаў- нага, гаспадарчага і культурнага будаў- ніцтва. Абапіраючыся на шчодрую, бес- карыслівую дапамогу народау-братоў. і перш за ўсё вялікага рускага народа, Беларусь ператварылася з адсталай ускраіны царскай Расіі ў высакаразві- тую сацьіялістычную рэспубліку.Генеральны сакратар ЦК КПСС Леа- нід Ільіч Брэжнеў у дакладзе на сходзе партыйнага актыву Мінскай вобласці ў студзені г. г. гаварыў: «Працоўныя Беларусі праявілі высок! працоўны энту- зіязм у гады нашых сусветна славутых пяцігодак, паказвалі прыклад мужнасці і гераізму ў цяжкі перыяд Вялікай Ай- чыннай вайны. Пад кіраўніцтвам парт- арганізацый працаўнікі рэспублікі пры брацкай дапамозе ўсяго савецкага народа ў кароткі тэрмін аднавілі разбураную вайной народную гаспадарку і цяпер ня- стомна працуюць над ажыццяўленнем вялікіх планаў камуніетычнага будаў- ніцтва».Як вы ведэеце, наша рэспубліка за вы- датныя поспехі ў сацыялістычным бу- даўніцтве 1 за паспяховае аднаўленне разбуранай у перыяд вайны народнай гаспадаркі і буйныя дасягненні беларускага народа ў далейшым развіцці пра- мысловасці, будаўніцтва, сельскай гаспадаркі і культуры двойчы ўдастоена вы- шэйшай урадавай узнагароды — ордэна Леніна.Нядаўна горад Мінск і Мінская воб- лаець былі ўзнагароджаны ордэнамі Леніна за мужнаець і гераізм, самаадданую партызанскую барацьбу з нямецка-фа- шыецкімі захопнікамі у перыяд Вялікай Айчыннай вайны і за поспехі, дасягну- тыя ў аднаўленні і ў развіцці народнай гаспадаркі горада і вобласці. *Працоўныя сталіцы і Мінскай вобласці, як і ўвесь беларускі народ, удзячныя партыі і ўраду за высокую ацэнку іх працы 1 поўныя рашучасці памнажаць поспехі, дасягнутыя за гады Савецкай улады.Паглядзіце, як бурна развівалася эка- номіка і культура рэспублікі.У 1966 годзе магутнаець электрастан- цый Беларусі ўзрасла ў параўнанні з 1913 годам у 936 разоў, а выпрацоўка электраэнергіі павялічылася ў 3.150 ра- зоў.Толькі за гады сямігодкі ў рэспублі- цы пабудавана і ўведзена ў дзеянне больш як 300 буйных прадпрыемстваў і цэхаў, у тым ліку такія індустрыяль- ныя гіганты, як Першы і Друг! Салі- горскія калійныя камбінаты, Полацкі нафтаперапрацоўчы, Гродзенскі азотна- тукавы і Мінскі маторны заводы, Беларускі аўтазавод, Светлагорскі завод штучнага валакна, Баранавіцкі баваў- няны камбінат, Бярозаўская і Васіле- віцкая электрастанцыі і іншыя. Створа- на магутная будаўнічая індустрыя. Значнае развіццё атрымалі чыгуначны, аўтамабільны, авіяцыйны і рачны тран- спарт, аснашчапы сучаснай тэхнікай.НамаганнямІ нашых вучоных, геола- гаў і разведвальнікаў былі абвергнуты сцвярджэнні аб беднасці нетраў беларускай зямлі. Яна адкрыла савецкім лю- дзям свае скарбы ў выглядзе багацей- шых пакладаў калійных солей, нафты, бурых вугаляў, гаручых сланцаў.Вялікія дасягненні ў галіне прамыс- ловасці, будаўніцтва, транспарту, сувя- зі з’яуляюцца вынікам самаадданай працы рабочых, інжынераў, тэхнікаў, ра- ботнікаў навукі рэспублікі, яркім свед- чаннем жыватворнай сілы, дружбы і брацкага супрацоўніцтва народаў нашай вялікай многанацыянальнай Радзімы.Паспяховае ажыццяўленне сацыялістычнай іидустрыялізацыі стала ас- новай для ажыццяўлення ленінскага ка- аператыўнага плана. Ліквідацыя пэ- мешчыцкага і кулацкага землеўладан- ня, калектывізацыя сельскай гаспадаркі прынялі да перамогі сацыялістычных грамадскіх адносін у вёсцы. На месцы распыленых дробных сялянскіх гаспада- рак у Беларусі, як і ва ўсёй краіне, узніклі калгасы і саўгасы, якія пераў- тварылі ўмовы жыцця. працы і быту сялянства. Сельская гаспадарка стала буйной, механізаванай, узрасла яе та- варнаець, павысілася прадукцыйнаець працы земляробаў.У калгасах, саўгасах і іншых сель- гаспрадпрыемствах рэспублікі цяпер на- лічваецца звыш 60 тысяч фізічных трак- тараў, каля 16 тысяч зернеўборачных камбайнаў, больш як 40 тысяч груза- вых аўтамабіляў і шмат іншых сельска-гаспадарчых машын. Цяпер Беларусь ператварылася ў буйнога пастаўшчыка на агульнасаюзны рынак мяса, малака I малочных прадуктау, цукру, ільну, фрук- таў і агародніны.Магутны ўздым сацыялістычнай эка номікі, рост прадукцыйнасці працы, накапленне грамадскага багацця ствары- лі моцную аснову для няўхільнага па- вышэння жыццёвага ўзроўню савецкага народа. Больш як дзве трэці нацыянальнага даходу Ідзе ў асабістае спа-жыванне населыііцтва. У нашай рэспуб- ліцы за гады Савецкай улады дзяржава ўклала толькі ў жыллёвае будаўніцт- ва адзін мільярд 728 мільёнаў рублёў. Пабудаваны жылыя дамы агульнай пло-шчай 34,2 мільёна квадратных метраў. Завершана радыёфікацыя гарадоў 1 сёл. У гарадах кожная трэцяя, а ў вёсцы кожная трынаццатая сям’я мае тэлевізар.Колькасць бальнічных устаноў у рэс-публіцы ў параўнанні з дарэвалюцый-ным перыядам павяліч|>ілася ў чатыры з лішнім разы, а колькасць бальнічных

ложкаў — больш чым у дванаццаць ра- зоў. Па забеспячэнню насельніцтва ўра- чамі Б ССР апярэдзіла самыя развітыя капіталіетычныя краіны. Да рэвалюцыі ў беларускіх гарадах 1 вёсках жаночых і дзіцячых кансультацый і паліклінік наогул не было, а цяпер іх больш як 500, не было дзіцячых садоў 1 ясляў, а цяпер каля 2.000, не было дзіцячых са- наторыяў, а цяпер іх — 25. Дзякуючы гэтаму амаль у два разы павялічылася еярэдняя працяглаець жыцця людзей.Правы на працу 1 адпачынак, на бяс- платную адукацыю, медыцынскае аб- слугоўванне і пенсійнае забеспячэнне стал! натуральным! 1 прывычнымі для кожнага савецкага чалавека. Сацыялізм прынёс працоўным упэўненасць у заўт- рашнім дні. Над імі больш не віеіць страх беспрацоўя, самавольства і гале- чы. Клопаты партыі і ўрада аб тым, каб жыццё савецкіх людзей з кожным днём станавілася лепшае і прыгажэйшае, прыносяць усё больш багаты плён.За гады Савецкай улады ў рэспублі- цы, як і ва ўсёй краіне, ажыццёўлена сапраўдная культурная рэвалюцыя. І-Салі да Вялікага Кастрычніка амаль 80 пра- цэнтаў насельніцтва Беларусі было не- пісьменнае, то цяпер непісьменнасць поўнасцю ліквідавана. У народнай гас- падарцы рэспублікі працуе каля 430 тысяч спецыялістаў з вышэйшай і еярэд- няй адукацыяй. У 28 ВНУ займаецца 116 тысяч студэнтаў, г. зн. амаль столь- кі, колькі іх было ва ўсёй царскай Расіі. Калі ў першыя гады Савецкай улады ў Беларусі на кожныя 100 чалавек штогод выдаваўся толькі адзін экземпляр кнігі, то цялрр іх выпускаецца 300. Кожная тысяча' чалавек насельніцтва атрымлівае 1.111 экземпляраў газет і часопісаў. I такіх параўнанняў можна лрывесці мноства. Працоўныя Беларусі, як і ўсе савецкія людзі, атрымалі неабмежаваны доступ да ўсіх скарбаў навукі 1 культуры, узняліея на вяршыню сацыяльнага і навукова-тэхнічнага праг- рэсу.Сапраўднага росквіту дасягнулі бела- руская літаратура і мастацтва. Лепшыя творы беларускіх пісьменнікаў, кампа- зітараў, мастакоў увайшлі ў залаты фонд многанацыянальнай савецкай культуры, атрымалі ўсеагульнае пры- знание. Вялікі ўклад у развіццё навукі, эканомікі, культуры ўносяць беларус- кія вучоныя, шматтысячная армія ра- ботнікаў ВНУ і навуковых устаноў.Гаворачы аб нашых сапраўды выдат- ных дасягненнях ва ўсіх галінах грамадскага жыцця, мы не павінны за- бываць 1 ўмоў, у якіх праходзіла бу- даўніцтва сацыялізма, 1 таро ўзроўній эканомікі, які дастаўся нам у спадчы- ну ад старога грамадства. Трэба нэпом-' ніць, што з 50 гадоў нашага цяжкага, але гераічнага шляху, 7 гадоў пай- шло на навязаныя нам спусташальныя войны i l l  гадоў на ліквідацыю іх цяж- кіх вынікаў.Успомніце, у якім становішчы знаходзі- лася народная гаспадарка Беларусі пасля вызвалення яе ад інтэрвентаў у 1920 годзе. 3 715 прамысловых прад- прыемстваў усходніх абласцей рэспуб лікі засталося толькі 235, прычым многія з іх прастойвалі з-за адсут- насці паліва, сыравіны і абсталявання. Валавая прадукцыя буйной прамысло- васці складала ўсяго толькі 21,3 пра- цэнта да ўзроўню 1913 года.Карціна страшэннага спусташэння ад- крылася нам у 1944 годзе, пасля трох- гадовага разбою на тэрыторыі рэспублікі нямецка-фашыецкіх акупантаў. Ся- рэдняму і старэйшаму пакаленню добра памятны тэты цяжкі час. Прывяду толькі два факты. У гады вайны загінуў кожны чацвёрты жыхар Беларусі. Узревень прамысловай вытворчасці рэспублікі ў снежні 1944 года складаў толькі 10 працэнтаў да снежня 1940 г. Вось чаму, калі мы сёння параўноўваем аб’ём прамысловай вытворчасці з узроў- нем дарэвалюцыйнай Беларусі, трэба ўлічваць, што нам прыйшлося двойчы —у 1921 і 1944 гадах, адчуваючы востры недахват не толькі ў матэрыяльных, але і ў людскіх рэсурсах, пачынаць не з рубяжоў 1913 і 1940 гадоў, а фак- тычна са значна больш нізкага ўзроў- ню. Калі мы гаворым, што валавая прадукцыя прамысловасці рэспублікі ў 1965 годзе перавысіла ўзровень 1913 года ў 56 разоў, то ў параўнанні з 1920 годам яна павялічылася ў 258 ра- зоў. Выпуск прамысловай прадукцыі рэспублікі ў 1965 годзе павялічыўся ў параўнанні з даваенным 1940 годам у 7 разоў, а ў параўнанні з 1945 годам пры- кладна ў 35 разоў.У гэтых лічбах ярка адлюстроўваюц- ца бясспрэчныя перавагі сацьтялістычнага грамадскага 1 дзяржаўнага ладу, багацей- шыя сілы нашага народа. Веліч сацыялізма як ідэі і сістэмы грамадскіх адносін з асаблівай сілай праявілася ў тым. што, нягледзячы на велізарныя цяжкас- ці 1 нястачы, наш народ- здзейсніў тое, што многім сучаснікам здавалася не- магчымым 1 недасягальным. Ідучы да- рогай першаадкрывальнікаў, дарогай пошукаў, праверкі на практыцы многіх тэарэтычных іецін, партыя і народ па- зналі як радаець вялікіх перамог, так і горыч страт, часовых няўдач і памылак. Але нішто не магло спыніць нашага ру-ху наперад. 3 усіх выпрабаванняў наша партыя, савецкі народ выходзілі яшчэ больш загартаванымі, больш моц-нымі, умудронымі новым вопытам.За гады Савецкай улады ў нас у рэс- публіцы, як 1 ва ўсёй краіне, выраслі пакаленні людзей з высокай палітычнай свядомасцю, новымі адносінамі да працы, выхаваных у духу калектывізму і таварыства, савецкага патрыятызму 1 пралетарскага інтэрнацыяналізму. У  гар-ніле рэвалюцыйных бітваў, у барацьбе за пабудову сацыялізма і абарону яго заваёў сфарміраваўся новы характер чалавека — рэвалюцыянера і непахіенага змагара за нашу вялікую справу.Працоўныя Беларусі навек захава- юць памяць аб праслаўленых бальшаві- ках-ленінцах М. В. Фрунзе, А . Ф. Мяс- нікову, В. Г. Кнорыну, I. Я. Алібегаву,

I. П. Голубеву, М. А . Ляўкову, А. Р. Са лаўю, С. Л. ВІлюге, якія ўзначалілі барацьбу беларускага народа за ўбтанаў- ленне I ўсталяванне ўлады Саветаў. Ніко-лі не забудуцца імёны стваральнікаў пер- шынцаў сацыялістычнай індустрыі, удар- нікаў працы, зачынальнікаў стаханаў- скага руху, арганізатараў першых кал гасаў, саўгасаў і МТС: ударніка пер- шай пяцігодкі рабочага Барысаўскага фанера-запалкавага камбіната С . Е. Ар- цюховіча, старшыні першага калга- са Полацкага раёна С. О. Вістунова, члена ЦВК Б С С Р  у 1924 г., старшыні калгаса О. Т. Капацэвіч, Героя Сацыялістычнай Працы В. П. Козела, брыга- дзіра жаночай трактарнай брыгады Ка- пыльскай МТС С. П. Рачок, машыніета паравознага дэпо станцыі Гомель, га- наровага чыгуначніка С С С Р  В. П. Трэ- булаева і многіх іншых патрыётаў-эн- тузіястаў, самаадданых барацьбітоў за новую сацьіялістычную Беларусь.Не згаснуць у вяках гераічныя подз- вігі савецкіх людзей, салдат 1 каман- дзіраў Савецкай Арміі, якія ў жорсткай барацьбе з нямецкім фашызмам адстая- лі гонар, свабоду 1 незалежнаець нашай Радзімы, выратавалі ўсё чалавецтва ад пагрозы заняволення.Савецкія людзі па праву ганарацца баявымі справам! партызанскіх атрадаў, брыгад і злучэнняў Беларусі. якімі ў гады Вялікай Айчыннай вайны каман- давалі такія выдатныя арганізатары партызанскага руху, як Ц. П. Бумажно ,̂ К. С . Заслонаў, М. Ф. Шмыроў, Ф. Р. Маркаў, В. I. Казлоў, Р. Н. Ма- чульскі, К. П. Арлоўскі, В. 3. Корж, Е. П. Барыкін, Ф. Ф. Дуброўскі, А . Ф. Данукалаў, П. Б. ‘ Лапацін 1 іншыя. Будзе жыць у стагод- дзях памяць аб ратных подзвігах партызан Міхаіла Сільніцкага, Аляк- сандра Ісачанкі, Івана Чуклая, Барыса Дзмітрыева, Веры Харужай, Алены Ко- лесавай, Зінаіды Партновай, юных партызан Колі Гойшыка, Марата Казея і многіх іншых патрыётаў, якія праявілі беззапаветную мужнаець і храбрасць у барацьбе з ворагам і аддалі сваё жыццё за свабоду і незалежнаець нашай Радзімы.Ніколі не забудзе народ імёны пат- рыётаў-гіадполыпчыкаў Мінска — Ге- рояў Савецкага Саюза Ісая Казінца, Івана Кабушкіна, Яўгенія Клумава, Мі- калая Кедышкі, Уладзіміра Амельяню- ка, а таксама соцень іншых патрыётаў, якія сваімі гераічнымі справамі прасла- вілі нашу рэспубліку I яе народ.Неўміручыя масавыя подзвігі нашых людзей на франтах вайны 1 ў мірнай йр&цы— ярчэйШае сведчанне непаруш- нага сацыяльнага, палітычнага і ідэйна- га адзінства савецкага народа, яго высо- кага патрыятызму 1 інтэрнацыяналізму.Наш народ свята захоўвае і развівае слаўныя рэвалюцыйныя, баявыя і пра цоўныя традыцыі, памнажае славу сваёй Айчыны. На ўсіх участках грамад- скай вытворчасці разгарнулася масавае сацыялістычнае спаборніцтва, множац- ца патрыятычныя пачынанні.Намечаныя партыяй планы далейша- га ўздыму эканомікі 1 культуры краіны, павышэння народнага дабрабыту паспяхова ўвасабляюцца ў канкрэтныя справы, становяцца галоўным зместам жыцця і дзейнасці ўсіх працоўных. Як відаць з нядаўна апублікаванага паве- дамлення Цэнтральнага статыстычнага ўпраўлення С С С Р , работнікі прамысловасці далі ў мінулым годзе звышплана- вай прадукцыі больш чым на 5,5 міль- ярда рублёў. Значна ўзрасла прадукцыйнаець працы, эканомія ад зніжэння сабекошту прадукцыі склада прыклад- на паўтара мільярда рублёў. Першы год пяцігодкі адзначан вялікімі дасягнен- нямі працаўнікоў сельскай гаспадаркі краіны. Яны вырасцілі добры ўраджай усіх асноўных сельскагаспадарчых культур, забяспечылі значнае павышэнне прадуктыўнасці грамадскай жывёлага- доўлі.Аб'ём прамысловай вытворчасці ў нашай рэспубліцы ўзрос у мінулым годзе не на 9, як прадугледжвалася заданием, а на 13 працэнтаў. Атрымана звыш плана прадукцыі на сотні мільёнаў руб- лёў, у тым ліку на дзесяткі мільёнаў рублёў трактараў, аўтамабіляў, падшып- нікаў, мінеральных угнаенняў, нафты, тавараў шырокага ўжытку.У 1966 годзе калгасы і саўгасы Беларусі рэалізавалі жывёлы 1 птушкі ў жывой вазе 418,4 тысячы тон, што на 20 працэнтаў больш аб'ёму папярэдня- га года. Вытворчасць малака склала 2.351,9 тысячы тон, або на 11 працэн- таў больш, чым у 1965 годзе. Значна перавыкананы планы продажу дзяржаве збожжа, мяса, малака, яек і іншых прадуктаў сельскай гаспадаркі.Падводзячы вынікі дасягненняў і перамог, мы не павінны тут на пленуме ўмоўчваць аб нявыкарыстаных рэзервах і сур’ёзных недахопах у гаспадарчым I культурным будаўніцтве. Памятаючы словы У. I. Леніна аб тым, што лепшы спосаб адсвяткаваць гадавіну вялікай рэвалюцыі — тэта сканцэнтраваць ува- гу на нявырашаных задачах, нам трэба аргапізаваць работу такім чынам, каб у юбілейным годзе ў нас не былоніводнага прадпрыемства, калгаса 1 саў-гаса, які б не выканаў дзяржаўных пла-наў і заданняў.У другім годзе пяцігодкі працаўнікі прамысловасці рэспублікі павінны даиькраіне 78 тысяч трактараў, 26 тысяч грузавых аўтамабіляў, больш як 22 тысячы металарэзных станкоў, звыш 105 мільёнаў падшыпнікаў 1 шмат іншай прадукцыі. За год нам трэба павялічыць выпуск хімічнай і нафтахімічнай прадукцыі на 28 працэнтаў, штучнага шоў- ку для корду — на 42 працэнты, сер- най кіелаты — на 27 працэнтаў, міне- ральпых угнаенняў — у 1,3 раза.Каб вырашыць гэтыя задачы, трэба ўмела выкарыстоўваць унутраныя рэзер-вы і матэрыяльныя рэсурсы вытворчасці, праявіць высокую арганізаванаець 1 дысцыпліну.Многія прадпрыемствы і цэлыя галінынароднай гаспадаркі рэспублікі перахо- дзяць на новыя ўмовы планавання 1 стымулявання, а тэта патрабуе вялікайкарпатлівай падрыхтоўчай работы. Як

паказвае першы вопыт, эканамічная рэ- форма з’яўляецца магутным рычагом у руках партыі 1 дзяржавы, з дапамогай якога будуць паспяхова ажыццяўляцца эканамічныя планы, а значыць, I рухац- ца наперад усё наша камуніетычнае бу- даўніцтва. Рэформа ўвабрала ў сябе не толькі праблемы эканамічныя, але 1 палі- тычныя, Ідэалагічныя, культурныя, бы- тавыя—увесь комплекс вялікіх і скла- даных пытанняў нашага жыцця. Яе ажыццяўленне нельга разглядаць як справу адных толькі. гаспадарчых орга- нау. Тэта — агульнапартыйная, агуль- надзяржаўная задача.Ажыццяўленне эканамічнай рэформы востра ставіць пытанце аб павышэнні эфектыўнасці грамадскай вытворчасці, 1 асабліва выкарыстання вытворчых ма- гутнасцей. Тут мы сустракаемся з буйным! недахопамі. Так, напрыклад, на ра- дзе прадпрыемстваў машынабудавання не заўсёды эфектыўна выкарыстоўваюц- ца металарэзныя станкі 1 іншае абсталя- ванне. Яшчэ не поўнасцю загружаюцца магутнасці хімічнай, агароднінна-кансер- вавай 1 раду іншых галін прамысловасці.Прычын, якія параджаюць недахопы ў рабоце прамысловасці, нямала. Адбіва- ецца, напрыклад, пяўзгодненасць у планах будаўніцтва вытворчых плошчаў і аснашчэння іх абсталяваннем, незабяс- печанаець прадпрыемстваў сыравінай, патрэбнымі матэрыяламі і кадрамі. Да гэтага трэба дадаць, што некаторыя мі- ністэрствы і ведамствы да гэтага часу не праяўляюць яшчэ неабходнай апера- тыўнасці, распарадчасці ў вырашэнні канкрэтных практычных пытанняў, якія выстаўляюцца прадпрыемствамі. Асоб- ныя работнікі міністэрстваў 1 ведамстваў усё яшчэ спрабуюць празмерна рэгла- ментаваць дзейнаець прадпрыемстваў.Высокая дзелавітаець, удумлівы, глы- бокі аналіз працэсаў і з'яў, якія адбы- ваюцца ў жыцці, арганізаванаець I да- кладнаець, крытцічная ацэнка поспехаў павінны вызначаць цяпер работу кожнай інстанцыі ўсіх адміністрацыйна-кіраў- ніцкіх органаў. У гэтым адна з умоў вы- канання дзяржаўных планаў 1 сацыялістычных абавязацельстваў.Неабходна ўдзяліць самую пільную ўвагу пытанням капітальнага будаўніцт- ва, планы якога, як вядома, у мінулым годзе не былі выкананы. Сёлета ў рэспубліцы намечана ўвесці ў дзеянне ас- ноўных фондаў за кошт дзяржаўных ка- пітальных укладанняў на 783 мільёны рублёў або на 19 працэнтаў больш. чым у мінулым годзе. Трэба пабудаваць новыя магутнасці на Другім Салігорскім калійный камбінаце, Светлагорскім заво- дзе штучнага валакна, ' Барысаўскім за- водзе пластмасавых вырабаў, ві.іканаць вялікі аб’ём работ на будаўніцтве Полацкага хімічнага і Трэцяга Салігорска- га калійнага камбінатаў, Гродзенскага азотнатукавага і Гомельскага суперфас- фатнага заводаў, Магілёўскага камбіната сінтэтычнага валакна, Лідскага лака- фарбавага завода і іншых прадпрыемст- ваў.На юбілейны год намечана вялікая праграма жыллёвага 1 культурна-бытаво- га будаўніцтва. За кошт дзяржаўных асігнаванняў, сродкаў прадпрыемстваў, жыллёва-будаўнічых кааператываў, а таксама сродкаў насельніцтва плануецца здаць у эксплуатацию амаль 3 мільёны квадратных метраў жылой плошчы. Пры такіх маштабах неабходна асабліва ўме- ла, па-гаспадарску распарадзіцца срод- камі з тым, каб кожны рубель капіталь- ных укладанняў быў выкарыстаны най- лепшым чынам.Выкананне намечаных планаў непа- рыўна звязана з паляпшэннем арганіза- тарскай і палітычнай работы партыйных камітэтаў, партыйных, прафсаюзных 1 камсамольскіх арганізацый будоўляў і прадпрыемстваў будаўнічай індустрыі. Іх увага павінна быць сканцэнтравана на павышэнні тэхнічнага ўзроўню і яка- сці будаўнічых і мантажных работ, ука- раненні найноўшых дасягненняў тэхнікі і перадавога вопыту, навуковай арганіза- цыі працы і вытворчасці.Хацелася б звярнуць увагу яшчэ раз на сур’ёзныя недахопы ў выкананні пла- наў жыллёвага і культурна-бытавога бу- даўніцтва. Як вядома, у 1966 годзе план па ўводу жылля аказаўся не выкананы, не здадзены ў эксплуатацыю некаторыя аб’екты народнай асветы 1 аховы зда- роўя.Учора 1 пазаўчора на рэспубйіканскай нарадзе мы вялі вялікую размову па пытаннях будаўніцтва ў вёсцы.3 недахопаў, дапушчаных у будаўніцт- ве ў горадзе 1 ў вёсцы, мы павінны зрабіць самыя сур’ёзныя вывады. Тэты ўча- стак работы трэба ўзяць пад штодзённы партийны кантроль. Будаўнічыя аргані- зацыі павінны больш высокапрадукцый- на выкарыстоўваць тэхніку, паклапаціц- ца аб забеспячэнні ўсіх будоўляў квалі- фікаванымі кадрамі, неабходнымі матэрыяламі I абсталяваннем. Трэба яшчэ раз падкрэсліць, што многія недахопы ў будаўніцтве звязаны з няпоўным забес- пячэннем планаў высакаякаснымі і тайным! будаўнічымі матэрыяламі.I гэтай праблеме, праблеме вытворчасці будаўнічых матэрыялаў, трэба ўдзя- ліць самую вялікую ўвагу, таму што адяе ажыццяўлення будуць залежаць нашыдалейшыя магчымасці ў развіцці народнай гаспадаркі. работы ў цэлым.ТаварышыіВялікія задачы нам трэба вырашыцьу галіне сельскай гаспадаркі. На развіццё гэтай галіны ў сёлетнім годзе накі- роўваецца 231,3 мільёна рублёў цэнтра- лізаваных капіталаўкладанняў 1 233,4мільёна рублёў уласных сродкаў калга- саў 1 дзяржаўных крэдытаў.У гэтым годзе вытворчасць збожжаў калгасах 1 саўгасах прадугледжваеццапавялічыць на 13,8 працэнта, ільновалак- на — на 8,5, бульбы — на 13,6, малака — на 5. яек — на 9 працэнтаў у па- раўнанні з аб'ёмам вытворчасці ў 1966годзе. Узрастуць закупкі мяса, малака, збожжа. бульбы, ільновалакна, цукро- вых буракоў 1 іншай прадукцыі.(Заканчэнне на 3-й стар.)
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З поўным тэкстам дакумента можна азнаёміцца ў бібліятэцы




