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Чарговыя заданы КП(б)Б
(Прамова на адчынёньні X  Менскае партканфэрэнцыі)Апошні лістападаўскі пленум ЦК УсеКП(б) разглядаў кантрольныя лічбы на 1928-1929 год. У гэтым пляне гаспадарчага будаўніцтва на 1928-29 год выразна выўялена лінія 15-га партзьезду, лінія партыі на шпаркі напружаны тэмп індустрыялізацыі, на рашучае ўзмацненьне тэмпу уздыму сельскае гаспадаркі як па генэральным шляху калекты- візацыі і будаўніцтва савгасаў, так і па шляху ўсямернага стымуля- ваньня ўздыму індывідуальнае бядняцкае і серадняцкае сялянскае гаспадаркі. Сам пленум ЦК УсеКП(б) так характарызаваў кантрольныя лічбы на 1928—29 г.— „гаспадарчы плян на 1928—29 год, намечаны кан- трольнымі лічбамі, зьяўляецца пасільным, але напружаным*.Так плян сапраўднага напружаньня, бо мы намецілі да ўкладаньня ў капітальнае будаўніцтва прамысловасьці 1.650 мільёнаў рублёў, намецілі рост бюджэту на 20 проц., намецілі вялікія сродкі да ўкладаньня ў селькую гаспадарку і г. ^^М ^А іЯ рдг-тры м аю чы  курс на тое, каб у кароткі гістарычны тэрн^Лгагнаць і вппіорадзіць перадавыя капіта- лістычныя краіны ў тэхі^^а-зкуѵіУ^Ічйі^ адн©е!ііах, мы ня можам на- мячаць не напружанака^ляМ’. М^падінны^^есШ  кбудаўніцтва сацыя- лізму ў нашай краііб) на дружны м, ал^у тоб-ж^^ас, зразумела, пасільным тэмпам. Ка^роіЭныя лічбы на J028 Ф9 год адпавядаюць гэ- 

таму патрабаваньн^7 і м’ьгцьвёрдя пср .конаны, шт^пры напружаньні ўсіх сіл рабочае клясы, асноўных сялянскіт іігас, пад кіраўніцтвам нашай партыі, тэты гагнадарчы плян, як і летатпні, будзе выкананы з перавышэньнем.Ангельскі эканамічны журнал „Укономіст", разглядаючы нашы кантрольныя лічбы на 1928—29 г. піша: „Кантрольныя лічбы на 1928—29 г. зьяўляюцца хутчэй прадракаиьнем, чым разьлікам", але далей ён пры- мушаны прызнаць, што: „паміж кантрольнымі лічбамі на 1927—28 год і вынікавымі лічбамі разыходжаньня менш, чым гэтага можа было чакаць".Мы павінны'тут дапоўніць ангельскі журнал паказаньнямі на тое, што разыходжаньні паміж вынікавымі лічбамі і плянам на 1927—28 г. ёсьиь, але, як гэтага зусім ужо не чакаў ангельскі журнал вынік пс- 
равысіў плян па індустрыялізацыі краіны. І мы гатовы загадзя пра- роча запэўніць „Экономіст" і ўсіх „иже с ним сомневающихся" ў рэ- альнасьці нашага гаспадарчага пляну на бягучы год, што па сканчэньні гэтага году мы прымусім усіх іх зноў сказаць, што вынікавыя лічбы разыходзяцца з кантрольнымі „менш, чым гэтага можна было чакаць".Чым-жа вытлумачыць, што эканоміка нашай краіны, індустрыялі- зацыя яе расьце тэмпам, які ў шмат колькі разоў перавышае ўсе ка- піталістычныя краіны? Чым вытлумачыць, што мы тэты высокі тэмп адбудоўчага пэрыяду захоўваем і для пэрыяду новага магутнага капі- тальнага будаўніцтва, пэрыяду рашучай тэхнічнай рэканструкцыі нашай краіны?



Растлумачэньне гэтага ў тым, што наша краіна, краіна дыктатуры пралетарыяту, краіна, у якой будуецца сацыялізм, з усімі вынікаючымі з- гэтага гіганцкімі магчымасьцямі для такога магутнага разьвіцьця вытворчых сіл краіны, аб якім і марыць ня можа ніводная капігалі- стычная краіна. Паслухайце, што на гэтую тэму гавораць чужаземцы, некамунісгыя, якіянядаўна наведалі Савецкі Саюз. „ЛейпцыгэрФолькс- цэйтунг" друкуе дакладіоахіма (буйнага чыноўніка мінісгэрства працы), які наведаў Савецкі Саюз, у інсгытуце рабочага права пры Лейпцыг- скім унівэрсытэце, у якім ён кажа: „Бязумоўна, што ў Расіі ўсе прад- прыемствы наскрозь прасжнуты рознастайнымі арганізацыямі. Наогул, адрозьніваючай рысай рускага аднаўленьня зьяўляецца тое, што ўсё ўсюды арганізуецца. Ня трэба забываць, што ў Расіі можна лягчэй і хутчэй арганізаваць, чым ва ўсякай іншай эўрапэйскай прамысловай дзяржаве, бо там няма нічога, што магло-б як-небудзь перашкодзіць ці затрымаць арганізацыйную перастаноўку ці рэарганізацыю*.А ў лістападаўскай кніжцы ангельскага журналу .Социалист Ревыо“ надрукаваны артыкул Бэлёка .А б  неабходнасьці ўстойлівага погляду на Савецкую Расію“, у якім ён піша: .Мы тут маемаднуз вялічэзных тэрыторый у сьвеце, што знаходзіцца пад рэжымам, які забясьпечваекантроль над яе вялікімі рэсурсамі ў інтарэсах нацыі і ў цэлым—банкі, валюта, прамысловасьць, пал.|тьы,гіэксііарт і імпарт, цэны і зарплата знаходзяцца ў руках адицАлЗ^адъг і .скарысто\ иаецца на аснове добра абдуманых пляцл^ у iHJ^D^jag ^ацтафальнага дабрабыту. Такім чынам, Расія ўлада^чым.^іто няма іп^адіп^краіне, а іменна нацы- янальнай гасп.дарі*аІ?. У рпішісакр&пьяе ЯДУ-фэнамэнальнагаразь
віцьця ў  працягу^поііфіх^од, ня щ^вя.пкія пера шкоды.3 прычыны гэта£5ікаОічійЬсьі'і,усе. перавзгі лйсаіші прадукцыі навукі і вынаходніцтваѵ ^іогуць%таматычва1ска0іііістоўвацца дзяржаваю ў інтарэсах народу ўТак, диктатура я в о л я пралетарыятуда будаўніцтва сацыялізму ішіиркім, напружаным тэмпам,— вось што вырашае пытаньне аб нашым тэмпе.вось што забясьпечвае нам перамогу нашага лёзунгу—нагнаць і выперадзіць перадавыя капіталістычныя краіны.Мы павінны цьвёрда памятаць, што наш плян бягучага годунапру- жаны, але пасільны, і што пленум ЦК УсеКП(б) паставіў перад пар- тыяй, перад рабочай клясай задачу „ў бягучым гаспадарчым годзе дабіцца рашучага зруху ў бок максымальнага паіяпшэньня якасных паказальнікаў". Мы павінны, таварышы, з усёй бальшавіцкай настойлі- васьцю абвясьціць бязьлітасную барацьбу п'янству, разгільдзяйству, прагулам, усім парушэньням рэвалюцыйнага парадку на вытворчасьці, барацьбу супроць усіх тых, „хто гатоў з рабочае дзяржавы садраць больш, а работу ёй даць горшую". Націсьнем на ўсе падважнікі ідаб‘ - емся зьніжэньня цэн сабекошту, паляпшэньня якасьці прадукцыі, узь- няцьця прадукцыйнасьці працы.Мы ідзем угару, ідзем на ўздым, перамагаем вялікія перашкоды, і, каб забясьпечыць сабе бязупынны ўздым, усямерна зьмякчаючы і ліквіду- ючы труднасьці, трэба ўсямерна ўзьнімаць культурны ўзровень шыро* кіх рабочых мас, асабліва тых новых пластоў рабочых, якія нядаўна з вёскі прышлі і прыходзяць на фабрыкі і заводы, клясава выхаваць іх да сьвядомасьці, што: „камунізм пачынаецца там, дзе зьяўляюцца самаадданыя, перамагаючыя цяжкую працу клопаты радавых рабочых аб павялічэньні прадукцыйнасьці працы, аб ахове кожнага пуду хлеба, вугалю і жалеза і другіх прадуктаў, якія дастаюцца не працуючым



асабіста і ня іх „бліжнім", а „дальнім", г. зн.усяму грамадзтву цалкам, дзесяткам і сотням мільёнаў людзей, аб'яднаных у адну сацыялістычную дзяржаву, потым у Саюз Савецкіх Рэспублік* (Ленін).Таму, таварышы, падыдзеце яшчэ і яшчэ бліжэй да кіраўніцтва гас- падаркай, .да практыкі яе, станьце бліжэй да работы фабрыкі, заводу, калгасу, саўгасу, да справы ўздыму сельскае гаспадаркі, узьняцьця ўраджайнасьці, пашырэньня пасеўных плошчаў. Злучэнеся бліжэй з рабочымі масамі, з батрацтвам, з сялянскай беднатой і на чалс іх за ўсё лепшае і лепшае вырашэньне нашых гаспадарчых задач. Бягучы год будзе нялёгкім годам, і гэта тым больш патрабуе мабілізацыі ўсіх нашых сіл на перамогу ўсіх труднасьцяй, на забесьпячэньне тэмпу соцыялістычнага будаўніцтва, намечанага апошнім пленумам ЦК УсеКП(б).І першае асноўнае, рашаючае ў справе забесыіячэньня пасьпяхо- васьці нашага соцыялістычнага будаўніцтва, тэта ленінская лінія ў нашай партыі і на яе аснове маналітнае адзінства яе радоў. За ленінізм, су- проць ухілаў як „левага", так і правага, адкрыта апартуністычнага. пар- тыя заўсёды змагалася, змагаецца і будзе змагацца, не даючы літасьці і прымірэнцам.Абгаварэньне гэтагя пытаньня на радзе сходаў активу і ячэек, рад запісак пераконваюць у тым, што сярод некаторых членаў партыі ёсьць неразуменыіе сутнасгці, адоэдьляў діравага ўхілу, ёсьць блыта- ніна ў гэтым пытаньні. І Л а ф / Ь й ц ы ,  як ячэйка Камвузу, некаторыя таварі. шы выя]?і*іі нш ^^і^ньне^ўгэты м  пытаньні. Гэта нрымушае нас паставцЧ^ада^усямерна-^р.іі^^.мачэньня ўсёй парт- арганізацыі, кожнам^тяе w n v  ^угвасі.ці іфавай^ўхілу, усёй небясь- пекі яго для nap'jjJK Уйрі ра1^ч;Ні£/>арацьбы супроцьправага ўхілу і npjiffipaajnbnt д.і яго адк<хш. ШхаЮ<ожны член партыі зразумее, кудьРЦягне аіріШы ш ш  іяэя праваіа ўхілу—тэта ідэя супрацоўніцтва з . ftifliaиьба супроць капі-талістсчных 3aeM3HTjT̂ 4t;cMBg ^ ^ ^ ^ ^ g a a g f - ; ^Паслухайце, ш го‘ і ацорВдь ^ gineitf меншЗВІк' Рпрві ў артыкуле, зьмешчаным ў „Форвэртс*: „Слабасьць правай небясьпекі, як партый- нага напрамку, ляжыць бязумоўна ў тым, што яна ня мае і не адваж- ваецца мець аформленай ідэалёгіі, што ўся яе ўстаноўка, відавочна, наўрад ці можа быць прыведзена да сугучнасьці з клясычйым баль- шавізмам.Перамога правай апазыцыі азначала-б значнае перамяшчэньня сіл і разьвяэваньне тых сацыяльных сіл. якія цяпер пры сучасным курсезусім зьвязаны*. Паслухайце тэту клясавую праўду клясавага ворага. Кожны з вас разумее, аб якім „перамяшчэньні сіл“ гаворыць і марыць расій- скі меншавік, аб разгортваньні якіх сіл ідзе гутарка—гутарка ідзе аб кулаку і нэпману. Так, клясавы вораг кажа праўду. Але ў тым-то і справа, паны з соцсплетніка, што ўсе вашы надзеі ня зьдзейсьняцца, бо зусім правільна, што ўсе ўхілы ад лініі партыі, І ў тым ліку правы ўхіл, зьяўляюцца ня сугучным клясычнаму бальшавізму, ленінізму. Трэба павесьці паглыбленую работу па растлумачэньні сутнасьці правага ўхілу і мабілізаваць яшчэ болйц увагі партарганізацыі на барацьбу супроць правага ўхілу, супроць рэшткаў трацкізму і прымірэнцтва.Дзеля таго, каб партыя ўсё лепш і лепш працавала, каб яна на ўсіх вучастках работы забясьпечыла правядзеньне выразнай ленінскай лініі, каб у яе радох было менш тых, хто хістаецца, укланістых і пры- мірэнцаў, каб у яе радох ня было папутчыкаў, што разлажыліся, трэба штодзенна сачыць за складам партыі, правільна рэгуляваць рост яе і рашуча чысьціць партыю ад усяго ідэёва-чужога, гнілога.



Апошні лістападаўскі пленум ЦК УсеКП(б), як вы ведаеце, да- кладна абгаворваў усе гэтыя пытаньні і намеціў цэлы рад мериа па- ляпшэньні складу партыі, па давядзеньні ядра вытворчых рабочых у партыі к канцу 1930 году ня менш, чым да 50 проц, усяго яе складу. Апошні пленум ЦК КП(б)Б таксама абгаворваў тэта пытаньне ў зьвязку з абгаварэньнем вынікаў работы пленуму ЦК УсеКП(б) і пастанавіу паставіць тэта пытаньне на бліжэйшым зьезьдзе камиартыі Беларусі.Трэба аднесьціся з усёй увагай да гэтага пытаньня.У кампартыі Беларусі рабочых 37 процантаў і батракоў 2 проц. Мы павінны паставіць перад сабою задачу выкананьня пастановы апошняга пленуму ЦК УсеКП(б) і даб.цца значнага павышэньня проценту рабочых у складзе партыі. Мне думаецца, што калі мы паса- праўднаму разгорнем работу па ўцягненьні ў партыю рабочых, с.-г. рабочых і батракоў, дык і ва ўмовах Беларусі можна дабіцца 50 про- цантаў рабочых, занятых на вытворчасьці, у складзе партыі. Трэба шырэй уцягваць у партыю сялян-беднякоў, асабліва калгасьнікаў. Тут таксама вялікае поле работы,—трэба толькі разгарнуць яе пасапраўд- наму. I, нарэшце, аб чыстцы. Ці трэба чакаць генэральнай чысткі, ці трэба ўзмацніць бягучую штодзенную работу па чыстцы партыі? Сэнс пастановы ЦК такі, што нашы кантрольныя камісіі. павінны пачаць чысьціць больш жорстка, большд строга ужо зараз, у парадку сваей штодзеннай р іботы, ад усяго чужога, гнілогаі таго, што разлаж ы ла£0' л і К І  6 ^ 7  tПа дакладу ЦК ^ к ан ^ ф Ь н ц ы і TfMfy а б ^ гы м  ііадрабязна иага-варыць. Звычайна.^-'К'ілі чаюць на памылкі^рры/^э так і паасобныя £тамййш памылак ня бынае вялік^
ы^даСэдышя гаварышы зазна е<сиа &  у мінулую чыстку, аб&цет&К. Без паасобныхыя̂  гіамылкі былі і ёсьць еннай. Наша задача—пры чыстцы партыі дамагчыся, каб паіАле якую невялікую, у канФіТКМым гэтыя паасобныя памылкі ў гэтай вельмі важнай справе чысткі партыі. Таму мы і заклікаем КК, каб яиы чысьцілі больш строга, больш энэргічна.

вышку, ролю адыгрываюць

З поўным тэкстам дакумента можна 
азнаёміцца ў бібліятэцы


