
Людзі, падзеі, датыЖЫЦЦЕ ДЛЯ НАРОДАІшоў цяжкі для Савецкай улады 1919 год. Асабліва цяж- кі ён быў для працоўных Паў- ночнага Каўказа. Унутраная і внешняя контррэвалюцыя хаце- ла ўстанавіць там рэакцыйны белагвардзейскі рэжым. Ва ўпартай барацьбе важную ролю адыгрываў партызапскі рух. У  снежні 1915 года партызан- скія атрады прынялі ўдзел у паўстаннях, якія пачаліся ў га- радах Паўночнага Каўказа. А^ным з атрадаў, які пад- трымаў паўстанцаў у Грозным, камандаваў М. Ф. Гіка- ла. Калі настаў час паўстання, Мікалай Фёдаравіч павёў атрад у бой з перавышаючымі сіла- мі белагвардзейцаў. Але вы- зваліць Грозны ад контррэва- ч,люцыянераў удалося толькі праз тры месяцы, калі да гора- да падышлі праслаўленыя час- ці С . М. Будзённага.У сваіх успамінах С . М . Бу- дзённы так піша пра гэта: «Сур’ёзную дапамогу войскам фронта аказаў таксама чырво- напартызанскі атрад чачэнцаў, інгушаў і іншых каўказскіх на- роднасцей, які дзейнічаў у раёне Грозненскіх нафтапро- мыслаў. Мы чулі шмат раска- заў, падобных на легенды, пра камандзіра гэтага атрада гроз- ненскага рабочага Гікалу, ра- зумнага і асцярожнага парты- занскага важака, які кары- стаўся вялікай папулярнасцю сярод горскіх народаў».Імя Гікалы не страціла сваёй славы і ў мірны час, у гады сацыялістычнага 1 будаўніцтва. Яно заслужана ўвайшло ў лік імён здольных і аўтарытэтных кіраўнікоў Камуністычнай пар- тыі.Сёння Мікалаю Фёдаравічу Гікалу споўнілася б 70 гадоў.Ен нарадзіўся ў Адэсе. Але доўгі час жыў сярод горскага насельніцтва ў розных гарадах Паўночнага Каўказа. У Тыфлі- се Мікалай Фёдаравіч скончыў ваенна-фельчарскую школу. Ка- лі пачалася першая сусветная вайна, яго ў якасці фельчара накіравалі на фронт, дзе ёнпрабыў да 1917 года. У чэрвені
г з звязда
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Да 70-годдзя з дня нараджзння 
М. Ф. Гікалыгэтага года ён уступав ў рады Камуністычнай партыі і да канца свайго жыцця застаецца яе верным і стойкім байцом.Пасля заканчэння грамадзян- скай вайны М . Ф. Гікала пера- ходзіць на партыйную работу. У 1922 годзе ён — сакратар Горскага абкома В К П (б), у 1924 годзе—член Паўночна-Ус- ходняга бюро П К  ВКП(б) і загадчык агітпропа, у 1926 годзе — сакратар Паўночна-Каў- казскага крайкома В К П (б).3 кожным годам расце яго вопыт работы з масамі, расшы- раюцца тэарэтычныя веды. П асля заканчэнпя курсаў марксіз- ма-лепінізма М. Ф. Пкала вы-

біраецца перШым сакратаром Ц К  КП(б) Узбекістана. 3 1929 па 1930 год ён — першы сакратар Ц К  КП (б) Азербайджа- на! Потым М . Ф. Пкала пера-ходзіцб на работу ў апарат Ц К  ВКГЦб), дзе назначаецца на- меснікам загадчыка арганіза- цыйнага аддзела Ц К  В К П (б).У сту^ізені 1932 года Мікалай Фёдаравіч Пкала выбіраецца першым сакратаром ЦК Каму- ністычнай партыі Беларусі. На працягу больш чым пяці гадоў яго імя было непарыўна звяза- на з барацьбой працоўных нашей рэспублікі за перамогу са- цыялізма.3 першых жа дзён М. Ф. П- кала з уласцівай яму энергіяй уключыўся ў партыйнае і гас- падарчае жышіё Беларусь Пад яго кіраўніцтвам праведзены важныя мерапрыемствы па ўма-

цаванню партийных арганіза- цый. Пкала часта бываў на заводах рэспублікі, сустракаўся з рабочымі, падхопліваў іх добрую ініцыятыву, вопыт і пашы- раў на іншых прадпрыемствах.Асабліва вялікую ўвагу М. Ф. Пкала ўдзяляў умению камуністаў кіраваць сацыялі- стычнай гаспадаркай. Ен заў- сёды заклікаў камуністаў пра- цаваць творча, па-новаму. «Працаваць па-новаму,— гава- рыў ён,— гэта значыць працаваць не ўвогуле, а канкрэтна, разглядаючы кожнае асобнае ка'нкрэтпае пытапне, працаваць па-новаму — гэта значыць апе- ратыўна працаваць, а працаваць аператыўна—гэта, перш за ўсё, кіраваць не з кабінета, а бываць на месцах, бачыць жыццё вачыма бальшавіка».М. Ф. Пкала адыграў важную ролю ў калгасным. будаў- ніцтве ў Беларусь Пад яго кі- раўніцтвам М ТС былі ўмацава- ны вопытнымі спецыялістамі, узмоцнена дзейнасць іх партый- ных арганізацый. Адначасова ў рэспубліцы выраслі школы па падрыхтоўцы механізатараў, расшырыліся курсы сельска- гаспадарчых работнікаў.Д а 1935 года працоўныя Бе- ларусі пад кіраўніцтвам Каму- ністычнай партыі, важную ролю ў якім Здыграў М . Ф. П кала, у асноўным завяршылі бу- даўніцтва сацыялістычнага гра- мадства. Савецкі ўрад высока ацаніў партыйную дзейнасць Пкалы, узнагародзіўшы яго ордэнам Леніна.Імя М . Ф. Пкалы мела вялі- кую папулярнасць сярод усіх членаў партыі..У 1934 годзе ёнбыў дэлегатам X V II з'езда ВК П (б), на якім яго выбралі кандыдатам у члены ЦК.Гаворачы аб партыйнай, прапагандысцкай дзейнасці Мі- калая Фёдаравіча Гікалы, нельга не адзпачыць яго артикулы, брашуры, у якіх з бая- вых марксісцка-ленінскіх пазі- цый даецца аналіз задач са- цыялістычнага будаўніцтва.Палымяны рэвалюцыянер, слаўны герой грамадзянскай вайны, умелы арганізатар са- цыялістычнага будаўніцтва — такім ведаюць М. Ф. Гікалу працоўныя БеларусьЯ. Б А РА Н О УСК І, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ.8 сакавіка 1967 г.
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