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НЕПАДЗЕЛЬНА. 
I Цяпер ушо відочна, што ня будзе 
1 бадай што шводнага пытапьня, явое 

абмяркорадася-б вьездам іначай, як 
і а надставе барацьбы болыпасьці і 
апазіцыі. ^ т а пававалі спрэчві па да-
владу Д к к -

Апавіцыя выоунула шэраг абвінава-
чаньняў супроць ЦКК. Гвтыя абвіна-
лачаніні груетуюцца ў асноўпым на 
даьвён падотавах: 1) адсутнасьць «нэй-
тральнага» падыходу ў ЦКК да пы-
таньняў рознагалосьсяў і пасьля—да 
ленінградвкае арганівацыі, 2) невыка-
папьне ЦКК тае ролі ў барацьбе за 
адвінотвв. партыі, якую мысьліў сабе 
Левін у артыкуле аб рэарганізацыі Раб-
крыну. 

Такой гастаноўкай пытаньня аоаві-
цыя ізпоў навярнула спрэчкі на шлях 
абмераавапьня мотадаў уяутрыпартый-
нага кіраўяіцтва і адкінула зусім усе 
выпікаючыя з дакладу і дзелавыя пы-
таньні 8 галіны авдарауленьня дзяржаў-
нага апарагу. 

Лёзупг «нэйтральнасьці» кантроль-
ных камісій, высунуты ленінградзкімі 
таварышамі, раэумеецца імі, як дёзунг 
неўмяшаньня ва ўпутрыпартыйныя 
спрэчкі або ўмяшаньня тольві для та-
го, каб абараніць правы меншасьці. 
'Гааі спэцыфічна „фрахцыйны" пункт 
ногляду на ролю кантрольпых камісій 
проста выпікае в існасьці, са ставові-
шча мепшасьці. Калі-б ЦКК выступі-
ла раэам 8 апазіцыяй, гэта было-б пра-
віаьна і адпр.вядала-б тым задачам, 
якія отавігд тісрад ЦКК. Але калі ЦКК 
энэргіміа ш.гтупілав большасьцю, г. в. 
равам са ўобй партыяй, а не 8 апаві-
цыяй, дыв гота апааіцыяй успрыма^ц-
ца як аднабокая і нават як антыпар-
тыйпая чыпнасьць ЦКК. 

Наўрад пі трэба растлумачгаць, ча-
му ЦКК пя можа яе адхіліць такое 
ня меўшае прыкдаду бяспрынцыпнае 
тэорыі «нэйтральнасьці» ЦКК існуе не 
для таго, каб патураць апазіцыйпым 
ыістролм (па мове новых апазіцыяна-
раў гэта завецца «абаронай правоў 
меншасьці»), а для таго, каб ахоўваць 
аіяіяетва аартыі на аснове кедад|-
нчпньня ладвелу 8дэ інае царшйнае 
лалітыві і адвінага ленінскага вучэньня 
п а пааообныя школы і шкодкі, на па-
асобныя адценьні мысьлі, якія няміну-
ча давялі-б да ўтварэньня^ групіровав 
і фракцый. 

Ва ўсіх выстуалепьнях прадстаўні-
коў леніпградвкае дэлсгацыі внаход8Іць 
свой адбітак поўная • страта пачуцьця 

адказнасьці перад партыяй, нейкая не-
перахожнал патр&ба амансіпацыі ад 
партыі і яе ўнутраных традыцый і ва-
конаў. У гзтых адносінах цяперашняя 
апазіцыя 8 надзвычайнай паступовась-
цю паўтарао ўсе памылві ранейшых 
апавіцый. Роэьпіца толькі ў тым, што 
новая апазіцыя робіць памылак больш 
і што ў яе чыннасьці болып заўзятась-
ці, траскатяі і вапалу. А гэтыя зьяві-
шчы, як вядома, явраа прапарцыяналь-
ны росту і палітычных і тавтычных 
намылак. Як відно, усімі апаяіцыялі ў 
пэрыяд барацьбы кіруе адзін агульпы 
закон. Ёо штурхае апазіцыянэраў ня 
толькі на дыскусійную сварку, але і 
далучае іх да цэлае сыстэмы, перахо-
Д8ячых ад дыовусіі да дыскусіі настро-
яў, якія расхістваюць часамі самыя 
аспоўныя разуменьпі аб упутрыпартый-
ных адносінах і штурхаюць апа8іцт^янэ-
раў на антыпартыйную чыннасьць. 

Садавлад па справавдачы ЦК—пер-
шы крок, які паставіў пад пагрову 
адзінства паріыі, выклікаў шэраг ін« 
шых такіх самых небясьпочных кро-
каў і уакончыўсл тым, што ленінград-
звая дэлегацыя галасавала супроць 
рвмалюцыі ўхваленьня чыппасьці ЦК. 
Выступленьні апазіцыі па дакладу ЦКК 
працягваюць яе рансйшую ііпію павя-

Ідзеньня, аб'ектыўны сэнс якое накі-
роўваецца на врыў аўтарытэту кіраў-
нічых устаноў партыі. ^ 

Але апазіцыя не прыняла пад увагу 
адаае асаблівасьці яо палітыкі. Гэтя-
палва, якая м.»цаен б'е якрав тым кая-
цом, які павернугы д:і самое апазіцыі 
Супроць палітыканстса лснінгрздвкіх 
апазіцыянэраў згуртована двеііаічае 
ўвесь вьезд. А за зьевдам ідве ўся пар-
тыя. Апавіцыя вядве палітыку лкая ня 
можа ня прывесьці яе да самаізаля-
цыі, колькі-б ні крычала апавіцыя, 
што большасьць ЦК вядзе партыю па 
шляху іозляцыі ленінградзкао аргані-
уіцыі ,—ніхто так энэргічна па справе 
не праводзіць гэтае палітыві, як якраз 
сама ленінградзкая дэлегацыя вьсэду 
і ле кіраўнікі. 

Зьеод амагаецца 8 > пальшавіцкае 
адвінстііа І'КП. Ён рашуча аоудзіў 
тыя ухілы, якія Ооьць у шэрагах п»р-
тыі Т ня можа быць ніякае пяаэў-
насьці ў тым, што па асясво ачышча-
най ад упадніцтва цьвярдай лепіЕСкай 
палітыкі бн вывядзе партыю на шлях 
сапраўднага гранітнага адзінства і 
вгуртаванасьці вялікае арміі камуні-
стаў. 

№ 1 і1596> Пятніца, 1-гаЧіудэенв Ш 

Фінансавы крызіс у Фран-
цыі. 

Урад патрабуе новых крэды-
таў на вайну ў Марока 

ПАРЫЖ, 30-ХІІ. Пытаньне пра 
выдачу новых врэдытаў на ваенныя 
апэрацыі ў Марока выклікала ў пала-
це дэпутатаў гарачыя спрэчві. Права-
дыр камуністаў Кашэн выступіў з пра-
моваю, у лкой заэпачыў, што ваенныя 
апэрацыі ў Марока ўжо кашгавалі 
Францыі міліярд франкаў, ня кажучы 
пра вялізарныя людзкія ахвяры. «Чым 
бы ня быў Канінг, які мае ўпаўнаві-
жапьні ад Абд-Эль-Кэрыма, урад паві 
нен распачаць 8 ім у перамовы, ваб 
дамагчыся міру»,—скончыў Кашэн. 

У сваім адказе Брыян напомніў пра 
існаваньпе франка-гішпанскае вгоды ў 
Марока і даў вразумець, што ўрад не 
пачне перамоваў з Абд-Эль-Керымам, 
бо ня лічыць яго прадстаўнівам рыф-
скае вобласьці. 

Выступаўші' поіым правадыр сацыя-
лістаў Рэнодэль заявіў, што парлямант 
вусіц не даваў ураду ўпаўнаважаньняў 
на вгоду. 8 Гішпапіяю 8 мэтаю ваепна-
га супрацоўніцтва Трэба вамірыцпа 8 
Абд-Эль-Кэрымам, бо сацыялісты адмо-
вяць ураду даць новыя врэдыты на ма-
раканскую вайну. 
Выступленьне рэфармісцкіх 
прафсаюзаў проці праэктаў 

ўраду. 
ПАРЫЖ, 30-ХП. Усеагульная кан-

фэрэнцыя працы (рэфармісцвая) вы-
пусьціла маніфэст наконт урадавых 
фінансавых праэктаў. У маніфэсьце 
вавначана, што сваім нерашучым пя-
рэчаньнем наступу прадпрыемцаў ле-
вы блёк бярэ на сябе цяжкую адказ-
пасьць. Рабочая ая вголчяцл,а ні іта 
а&оь вьмяпшэньае «ваіх праьоў. Но-
вага павялічэньня падатковага цяжару 
можна ўхіліцца, ажыцьцёвіўшы такія 
мерапрыемствы: гдпаведным абкдадам 
буііная масмасьць павінна абкладацца 
суравьмерна яе прыбытвам, дзей-
насьць банкаў павінва быць пад кант-
ролем, трэба ўстапавіць новыя мана-
поліі на газу, цукср і іпшыя рэчы 
спажываныія; патрэбна таксама зараВ-
жі спы'ніць вайну ў Марока і Сірыі. 

Вакол падзей у Кітаь 
Го-Сун-Лін забіты у р н с к і м консульстве. 

ХВАЛЯ ПРАТЭСТАУ ПРОЦІ ІНТЭРВЭНЦЫІ ЯПОНІІ Ў КІТАІ. 
ЧЖАН-ЦЗО-ЛІН ІМКНЕЦЦА ЗАУЛАДАЦЬ СВАЕЙ РАНЕЙШАЙ 

ТЭРЫТОРЫЯЙ. 
Забіты гэнерал Сю-Сі-Чэн. 
ПЕКІН. Гішерад Гю Сі-Чэн, вядомы 

і >Д на8ваю «Мадоньвага Сю», які на-
і .'Ііоечы вярнуўся в падарожжа ваграні-
[ цу і пабываў тавсама ў Масвзо, вабі-

ты ноччу ў поевьдво між Пекінам і 
і Нянь-Цьаінам. Забойца—гэперал 
Двіў-ЛІвн-Ву, бацьву якога 7 гадоў 
таму назад вабіў .Малонькі Сю". 

Чжан-Цзо-Лін хоча заўладаць 
сваёю ранейшаю тэрыторыяю 

ПЕКІІІ. ЯО-ХП.Пра оучаонае стано-
вішч;і ў райёнс Мукдэну паведамдяюць 
наступнае: у часе перамогі над Го-Сун 
Лінам пекалькі тысяч чалавек прарвалі-
ся ў бок Шанхай-Гуана і аб'ядналіся 

атрадам на чале 8 гэнэралам Вэй-І-
ІІІанам, які хоча далучыцца да пер-

.. птае народнао арміі. 
< Чжан-Цзо-Ліп пасоўвае сваё войска 
І па Шанхай-Гуан і Джэхолу 8 памерам 

1 кярнуць сабе рансйшыя павіцыі. 

Го-Сун Лін забіты ў японскіп 
консульстве. 

ПЕІСІН. 30-ХІІ. Газэта «Чын-Бао» 
агаласіла паведамлепьне, вгодна лкога 
Го Сун-Лін быў вабіты ўяпонскім кон-
оульстве ў Сін-Міп-ціне, куды яго ва-
прасілі дзеля нерамоваў. 

Рухпратэстаў проці ўмепшань 
ня Японіі ў справы Кітаю. 
ПЕКІН. ЗОХІІ. Рух лратэсту нро-

ці японскао інтэрвэнцыі ў Манчжурыі 
распаусюджваецца на ўсім Кітаі. Дв-
манстраіші паладжваюцца "ў Пекіпе і 
ў іншых гарадох. Камандуючы 5-ю 
брыгадаю войска ГоСуя-Ліпа Вэй-І-
Шан, як нерадаюць, накляўся пом-
сьціцца за забойства Го-Сун-Ліна. Вэй-
І-Шан ужо сабраў у райене Шанхай-
Гуана 40.000 войска і ры^туепца весь-
Ці лалей барацьбу проці Чжан-Цво-Лі-
на. Як паведамляюць, Вэй-І-Шан вьвяр-
нуўсл ва данамогаю да Фынь-ЮЙ-Сяна. 

Барацьба за Масул. 
Ходзяць чуткі аб кампрамісе 

між Англіяю і Турцыяю. 
ЛЁНДАН, 30-ХП. У зьвявку в чут-

камі ў Лёндане аб англа-турэцкім кам-
прамісе наколт маоульскага пытаньня, 
учор» на лёнданован біряы прыр"""-
чаўся вначны • црв на 
каштоўпыя паперы. 

Рабочы рух. 
Ангельская незалежная -
чая партыя хоча пагадзіць гі 
Інтэрнацыянал з Камінтэрнам. 

ЛЁНДАН, 29-ХП. У апошнія дні 
ходзяць чуткі, што выканком ангель-
скао незалежнае партыі пастанавіў вы-
ступіць з прапановаю пасрэдніцтва 
між Камінтэрпам і Другім Інтэрнацыя-
налам, каб аашцьцёвіць адзіны фронт. 

У 8ьвяаку 8 гэтымі чуткамі, карэс-
папдэнт Тасс вьвярнуўся 8 вапытань-
нем да лідэраў пезалежнао рабочае 
партыі, якія падцьверд8ілі, што на-
цыянальна-адшністрацыйны савет не-
эалежнае рабочае партыі адназгодна 
ўхваліў на бліжэйпіым пясяджэньні вы-
каякому Другога Інтэрпацыяналу зра-
біць прапанову, каб ёа прааанаваў вы« 
канкому Камінгэрну двейнічаць оу-
польна. 

Кангрэс рабочых дэлегацый 
з калёніяў. 

БЭРЛІН. 30-ХП. У капцы лютага 
Міжрабпом склікае ў Брусэлі ткангрэс 
рабочых дэлегацый усіх калоніяльпых 
народаў 8 мэтай пратэоту проціў калё-
піяльнае палітыкі кзпіталістычных дзяр-
жаў. 

У Нямеччыне 3 міліёны бес-
працоўных. 

БЭРЛШ, 30-ХІІ. Нямецкі эканаміч-
пы крызіс пабывае вялІ8арныя абхва-
ты. Згодна падагуленьня „Форвэртс44 

лів беспрацоўпых, ня ўалючаючы асоб, 
яхія працуюць няпоўны нвспь, пера-
высіу ужо 8 міліёны. 

Міжшоднвг стяновішад с е 
Чакаюць блізкага спатканьня 
Вандэрвэльдэ з т. Ракоўскім. 

ПАРЫЖ, 30-ХІІ. Згодна вестак бру-
сельокага карэопандэнта ,Тап", бэль-
гійскі мініотр аамежных опраў Ван-
дурвэльдэ выварыстае свой віэыт ў Па-
рыжы ў пачатву студвеня дэеля пера-
моваў 8 Равоўсвім павонт упарадва-
ваньня савецва-бэльгійсвіх дачынень-
няў. 
„Тан" аб вьшіках падарожжа 

Чычэрына ў Эўропу. 
ПАРЫЖ, 30-ХІІ. Робячы аглядспро 

баў умацаваць спавой, «Таті» да доб-
рых адвнаваў прылічвае перамовы Чы-
чэрына ў Варшаве і Парыжы. Пера-
мовы гэтыя, вгодна думві гавэты, да-
вваляюць верыць, што СССР сапраўды 
схіляецца ў бов палітыві эбліжэньпя 8 
ваходнімі двяржавамі. 
Швэйцарыя ўсё яшчэ адхіляе 
сваю правіннасьць у забойст-

ве т. Вароўскага. 
БЭРЛІН, 30-ХІІ. Швэйцарсвія га-

зэты паведамляюпь, што на пытаньне 
савету Лігі Нацый аб наданьні савец-
каму ўраду магчымасьці браць удзел у 
каміоіі навонт разброеньня, якая овлі-
каецца на швэйцарскай тэрыторыі. 
швэйцарскі саюзны савет адказаў, у 
тым сэнсе, што пытаньне цра дачы-
неньні між ШвэЙцарыяю і СССР ня 
мае ніякае сувязі з канфэрэнцыямі, 
што склікаюцца Лігаю Нацый, з пры-
чыны таго, што ўсе ўдвельнікі канфэ-
рэнцый карыстаюцпа правамі экстэры-
тарыяльнасьці. 

У адказе швэйцарскага ўраду буа8е 
далей 8авначана, гато Вароўскі ея быў 
ьарэгістразаяы пі ў Лезане, ні ў Бі»р-
не ў якасьці асобы, якая прыехалі ў 
Швэйцарыю 8 афіцыёвным ці афіцыйн. 
даручэньнем, а з прь - лгьі гпт.та ён 
ня мог карыотацца н.. 
наю цаліцэйскаю 
патрабаваў. Як і че?*, вп" 
ўрад адхіляо пат{ •ававьяа 0 0 0 ^ , каб 
Швэйцарыя папр- црабачыць за 
аораўданьне забо .. ВІр скаіа і , 
ла пэнсію дачцэ а<*6іі 

I яя 

Вміепі 
^чваь 

эава 

Чэха-Славакія ўжо выратыла 
прызнаць СССР. 

ПРАГА, 30-ХІІ. У адкав нг арты-
вуд нацыянад-дэмавратычнае гаээтн. 
згодна слоў явое чэха-славацкія пра-
мыслоўцы могуць на сваю рывыку гав-
дляваць 8 Савецвім СаювамСР, 8 явім 
Чэха-Славакія ўтвары. ^ гандлёвы ўга-
вор, а в прычыпы к 
сыіяшацца 8 юрыдычв 
«авецкага ўраду,—орг 
кае Слова» піша: «юр 
наньне оавецкага ўрад 
но вырашаная, не вваа ^ючы 
што наконт гэтага і ш т і ь л я дав кі] 
ца яшчэ весьпі перамо трі. 
давае вааліцыі. 

Далей газэта непавоіцца пра :•. іе 
раму, явая но вачаоіла чэхіі-славачка 
га друву і эгодна яковіІР.}гдпё ая-Ола 
віл цьвёрда рашыла пр;л8*аць С'ЛТ^ 
Газэта адзначае, што ш -ааі.г вгвс 
прыэнаньня абгаварвалі -\л I ів»аі»М' 
членамі Малае Антанты і глго м. 
ба лічыць вырашапым с. о 
сэнсе. 

Бэнеш зьмяніў ?; о н т 
ПРАГА. «Рудэ Права» і чшг пг 

надрунаваны ў «Чэскім »'дУ » : 
кул пра дачыненьні ССС. : ІамгшнІ-
вакілю сьведчыць аб павароцс палітыкі 
Бэнеша. Бэнеш—гаворыць гаавта,—пе-
раканаўся, што яму ня так лёіва прыт 
рымлівацца ангельсвага напраы»іуў па-
літыцы, а двеля гэтага ён іэноў мяняв 
фронт. 
„Таймс" зьвязвае спатканьне з 
утварэньнем угавору між СССР 

і Турцыяю. 
ЛЁНДАН. 30-ХП. «Таймс» бачьш» 

сувязь спатваньня Мусадіві і 'гмбор 
лена ў Рапало 8 падыходз.пымі чера-
мовамі аб італьлянсвіх даўгах Англіі. 

в«дяй саатканьню вялікун; вагу 
ў 8ьв.т"ку з оалэцкя ^рэпкім тгаво-

Рпме, як жаданьне а боку сг.^соаага 
ураду опыяіць чуткі навонт ^вг^й^ 
-асьпД італылровге сайвцваезгод^, на-
гі^авац*.: 'іроці Турцыі. 

9 ЗДХОДНЯЙ БЕЛАР9СІ. 
АРЫШТЫ У ГОРАДНГ 

21-га сьнежня г.г. паліты"— 
на чыгуначн»- аныі д а о а чалавсх, мры акіх Сыц^ам ~М\ 

амуністычнае літ»пат?ры. 
АРЫШТЫ Ў-ВІЛЬШ. 

У РТаіві' арыцгтавань» налІтт-зпэа наліці даьае егудаятяі 
«\> уй'вупсыт&ку ?• Кар«»і9еупя 1 Б. Рагда^ва, аСа4вав*ча-

ньхя ў камувІстьтд^Д даойн г-ьці. Лдна-*ас«а гго 'цшмч арыоттавала 
авау^а--Шус»^»^, у я :о»'г. гэтыя студезтмд застанавіліся. 

Ка^еыс»ая I Рс^аловл некалькі дзён назад былі звольнепы а 
І5^ршаус:.ае турмы, дзе яны сядзелі па падазраньню ў мамуністыч-
най агітааыі 

НАПАД НА ДУКШТЫ. 
У начы з 25-га на 26-е сьнежня г. г. атрад літоўскіх партыга-

наў у некалькі сотняў напаў на мястачка Дукшты Іііленска-Троцка-
га павету. Спаткаўшыся а знач аым вайсковым атрадам корвусу ахо-
вы пагранічча, партызаны пачалі страляніну і ранідай схаваліся за 
літоўскай граніцай. У часе страляніны паранены некалькі чалявек 
з абодвых атрадаў. 

ЗРУЙНАВАНЬНЕ МАЕНТКУ, 
Партызанскі атрад напаў 25 га сьнежня на маёнтдк , Зеляяер 

Бараыавіцкага павету, наваградзкага ваяводзтва, які 
наму абшарніку Тадаушу Корчыцу. 

Усе будыпкі маёнтку спалены. Палітычвау"аліцыя арыштавала 
некалькі сялян, паміж іншым братоў Яна і Язэна Шычко. эава 
дозраных у вападзе. 

СПРАВА 19. 
У Віленскім акруговым суде нвтаўся 28-гз сьнежня раэгляд 

справы 19-ці чалавек, абвінавачаных у камуністычнай дзе^зч"ья< 
Прысуд будзе вынесены^*ацьвер 31-га сьнежня. 

Камуністычныя адозвы. 
Уночы в 20 на 27 сьнежяя расаіда-

на ў Дунілавіцвім павецв шмат ваму-
ністычных адовваў, падпісаных цэн-
тральным саюзам вамуністычнай мола-
дзі Зах. Беларусі. 

Чырвоныя сьцягі. 
На сганцыі ў Слонімо вывешаны 

былі 27 сьнежня невальві чырвоных 
оьцягаў 8 надпісамі: ,Нрэч 8 бедьш 
урадам яспавяльможаае Польшчы", 
«Няхай жыве дывтатура праіетарьтя-
ту» і іншыя. 

Какфіскацыя беларускам друку. 
Адміністрацыйная ўлід* ванфіскліа-

ла ў В льні А» 11 гаввты «І^^ларуовая 
Ніва»-

Віленсві авруговы суд на сваім па-
сяджэньні ад 29 сьне;ішя гэтую ван-
фісвацьш вапьвердзіў. 

Чыгуначная катаотрофч-" 
Кадл стапцыі Навадра (Віленпшііі») 

8дарыдася 24-га оьнежня ч.мг/пачясід 
ватасгрофа, у часе явой поевд ьзов^ 
чыў н* рабочы вагон двеля «чыста^ 
сьнегу. Трое рабочых забіты, 4 двжЕа 
паранены. 
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14-ты зьезд Росейскон Камуністычнпн партыі. 
Пасяджэньне 29 сьнежнях 

Задачы прафсаюзаў. 
Аонаўяою задачаю прафсаюзаў вьяў-

ляецца вараз абароня іптарэсаў рабо-
9ЯХ. 

Але ці можам мы скаваць, што гэ-
тая вадача поўнасьцю і сапраўды пра-
водзіцца ў жыцьпёУ ІІа жаль, гэтага 
яшіп няма. Аб гэтым сьведчаць тыя 
•умныя зьявішчы, якія мвлі месца 
яшчэ ў сёлетнім годэе, калі рабочыя 
ня некаторых орадпрыёмотвах в пры-
чваы няправільнао палігыяі гаопадяр-
чнх працаўнікоў і прадотаўяікоў арэф-
•аюваў прымушаяы былі ужывзць 
•тачку. 

Мы вараз маем вначнае павялічэнь-
те ліву чжеваў пашых прафсаюзаў ва 
жошг вёсві. У гэтым прытоку новых 
ввдраў 8 вёскі ёсьць тое повае, якое 
жатрабуе асаблівае ўвагі 8 боку пар-
тыі і прафсакюаў уеправе правядаень-
і я правільнага напрамку. 

Датыкаючыся хвпрых вьявішчаў у 
врафсаюэах (растраты, слабая справа-
»*-:-"насьць і г. д.), т. Томскі кзжа, 
мш) гэтыя вьявішчы вынікаюць з пры-
чыны нізкае культурнасьці мас, нера* 
зумопьня адкавнэсьці перад масамі 8 
іо/іу некаторых рабочых, выааўняю 

г̂х кіруючую ролю. Трэба ўстанавіць 
жарадак двайное справавдачнасьці— 
жерэд выбіраўгаымі масамі і перад вы-

Даклад т. Томскага. 
шучае вмаганьне проці ыі***??"* 
адносін да саюзных грошай:і У̂  
віць няшчадныя кары за раотраты. 

Угалінв складаньяя калоктыуных 
угавораў, мы яагляд;іем вял.к.я ненар-
мальпасьці. Калектыуны угавор паві-
нея быць таЕ паоудаваны, каб ен мог 

.няцца абодвымі бакамі, 
У канцы т. Томскі спыніўся па ыіж-

народнай працы УЦСІІС. Левунг адэін-
ства міжнароднага прафэсыйшіга руху 
сустрачае самы жывы і гарачы вод-
гук сярод рабочых усяго сьвету. Але 
старая прафсаюзная бюракратыя яшчэ 
вельмі моцна трымае лейцы кіравань-
ня ў сваіх руках. Аднак арганізацыя 
антла-савецкага камітэту адзінства 
адыграе вялічээную гістарычную ролю. 
Высунутыя намі лёэунгі—вмаганьне 
проці вайны, проці паступу капітала, 
адзівства прафзсыйнага руху—пры-
цягваюць да нас міліёны рабочых. Мы 
спадзяёмся хутка дасягнуць адвінства 
8 прафсаюзамі другіх краёў. Наша 
бліжэйшая задача—устанавіць такую-ж 
сувязь 8 прафсаюэамі Усходу і ў пер-
шую чаргу 8 прафсаюзамі Японіі. 

Канчаючы овой даклад, т. Томскі 

„Пры падтрыманьні ўсяе партыі мы 
прывядэем усю нашу працу да пажа-

швйшымі оргапамі, трэба павесьці ра-|данага кавца". (Гучныя воплескі). 

Пасяджэньпе 30-га сьнежня. 

Даклад мандатнае камісіі. 
Жа ранішнім пасяджэньні ЯО-ХІІ 

жартзьезд васлухаў прывітаньві ад мно-
віх дллегацый. Дэлегацыям адказваўад 
імя вьезду Бубноў. 

ІІотым вьезд эаслухаў лаклад ман 
датнае камісіі. Дэлегатаў з рашаючым 

голасам 665 чал., в дарадчым— 641. 3 
рашаючымі галасамі: рабочых 54,6 пр., 
сялян 5,7, служачых і іншых 30,9; 
жанчын 2,4 проц. Даклад мандатяае 
камісіі вацьвярджаеццца бяв спрэчак. 

Праца камсамолу, 
(Даклад т. Бухарына). 

Ад імя камсамолу,—кажа Бухарып— 
я павінен зьвярнуцца да партыі: трэба 
як болей увагі з боку партыі да кам-
•амолу. У кастрычяіку г. г. склад кам-
вамолу дасягае—1.633.000 чалавек. 

Якія спэцыфічныя асаблівасьці су-
^аснага становішча? Аснаўны факт— 
гавпадарчы рост нашае краіны. Побач 
8 станоўчымі 8ьявішчамі росту мы ма-
ем і адмоўныя эьявішчы. Галоўяыя 8 
іх: падзвычайна вялікае аграрнае пе-
ранасяленьно, значнасьць якога мы 
часта недаацзньваем; гарадзкое бес-
працоўе; немагчымасьць ахапіць аду-
кацыйааю падрыхтоўкаю ўсе масы ра-

зараэ наша рабочая моладвь? Равам 8 
гаспадарчым ростам краіны павялічы-
ліся яе патрабаваньні. Моладвь хоча 
мець лепшы ваработаа, лепшую праф-
тэхнічную адукацыю, хочаводаць сваё 
мссца ў вытворчасьці, удвельнічаць у 
кіравапьні ім і г. д. Вось патраба-
ваньні моладэі ў горадзе. А па вёсцы 
сялянская моладзь імкнецца палепшыць 
сваю гаспадарку, атрымаць неабход-
ныя веды для вядветня гаепадаркі на 
рацыянальных пачатках, врабіцца руп-
лівымі гаспадарамі і, наогул, падняць 
матар'яльны ўвровень сввйго іспавапьня. 

3 пункту гледжавьня гэтых імкнень 
бочых і сялян СССР і, урэшце, над-. і няў пашае рабочао і сялянскае мола-
«вычайна пяжкае матар'яльнаестанові-
пча тае часткі моладзі, якая дамага-

,ся доступу ў ВУЗ'ы. 
Вось тэтуя адмоўныя факты нашае 

запраўднасьці і прчводзяць да распу-
оту некаторыя часткі кадрад моладзі. 
ІСы маем сярод моладзі двьве плыні: 
ідну вдаровую—8 тае часткі моладзі, 
ікая ванята ў вытворчасьці, вапята 
іучобай, і другую плыпь—плынь рас-
заду, яні ідзе з асярод8ьдзя моладэі, 
ів8анятае на прадпрыбмствах і ў 
пколах. Ёоьць яшчэ падзвычайназнач-
іая прычына нездаровых насгрояў— 
чтл тая роаьніца, якая ісвуе вараз 
?ярод самое рабочае клясы. Гэта розь-
ііца між працуючымі і беспрапоўнымі, 
ііж больш і менш эарабляючымі, адбі-
вецца на настроях дарослых рабочых, 
і іаксама, ра8умеецца, і па адпавяда-
очых кадрах моладзі. 

адбіваюцца ўсо гэтыя супярэч-
гасьці наявае эканомікі па нашай мо-
іадві? 3 адна><» ооііу—у росьце камса-
юлу, 8 другога" боку—у цякучасьці 
ікіаду апошняга, у а^нінмньні дысцы-
іліпы оярод камсамоіьцаў. 

Такім парадкам, мы натлядаем двох-
•аковы працэо. У вьвявку 8 гаспадар-
іым ростам, мы маем рост ажы|лень-
ія т розных галінах савоцкае грамадз-
асьці: ажыўлепьне саветаў, ажыўлень-
іе прафоаюзаў, ажыўленьно ўсіх ін-
пых галін савецкага грамадвкага 
«ыпьця. Датычна камсамолу таксама 
"Р'?^**>внунь гэты лёзунг ажыўленьня. 

новых абстаьінах гаспацарчага 

дві" і трэба надыходвіць да працы кам-
самолу. Тут неабходна врабіць пе^а-
лом. Усю справу сацыялістычнага вы-
хаваныія нашае моладві трэба буда-
ваць на ўвязцы агульных інтэрнацыя-
нальаых таітдоьнлў ка^аі'оіычнага 
руху 8 пытаньнямі нашага гаспадар-
чага будаўпіцтва. а гэтыя апошнія— 
8 ростам патрабаваньняў мас. У гэтым 
кірунку трэба вьмявіць эьмест прапы 
камсамолу; у вьвявку з гэтай 8ьменай 
трэба падумаць аб вьмене мзтадаў 
працы ў бок эавостраньня ўвагі на 
ўзмацненьні ўнутрыкамсамольскае дэ-
макратыі. 

Пераходжу да праблемы кіравапьня 
камсамолам. Трэба )8мацніць рабочы 
склад камсамолу, увмацніць партыйнае 
кіраваньне ў самым камсамоле. Пар-
тыя слаба кіруе камсамолам, камсамол 
слаба кіруе піанэрскім рухан. Сла-
басьць партыйнага кіраваньня цягне 
ва сабою пекаторы адрыў камсамолу 
ад партыі. Адгэтуль—два ўхілы, на-
глядаемыя ў камсамоле: ухіл у бок 
нэйтральнасьці г.амсамолу і другі ўхіл 
—у бок раўпапраўнасьці камсамолу і 
партыі. Абодвы ўхілы карыстаюцца 
пяправільным падыходам некаторых 
адкпвных таварышоў да камсамолу ў 
час упутрыпартыйных спрэчак. 

Вось грунтоўныя праблемы працы 
Намсамолу. Зарав ідэе барацьба між 
рабочаю клясаю і пашаю новаю бур-
жуавеяю за ўпіыў на молацзь. ІІаша 
партыя павіпна двеля ўмацаваньня 
пралетарокае дыктатуры весьці гэгую 
барацьбу за моладвь (гучныя воплескі). юсту, якія патрабаваньні высоўвае 

Спрачці па дакладу т. Бухарына. 
Тав. Тарасаў ухваляа ў агрьным 

цэдым тэ8ісы дакладу т. Бухарына. 
Іп кажа, што праца ЛКСМ асабліва 
;яжкая, бо сацыяльпая база камсамо-
у больш шырокая, чым у нашай пар-
ілі. У той час. як склад рабочае мо-

ладзі у ЛКСМ ва апошні час зьмен-
шыўся 8 39 да 35 проц., склад сялян-
скае моладэі яврав павялічыўся 8 89 
да 45 проп. Саюв ахапляе ўсяго 42 
проц. рабочае модадзі ў вытворчасьці, 
а трэба ахапіць усе 100 процантаў, 

бо іначай партыі б у д з о ^ ^ " ^ " 
вапь к а м о ^ ^ Ж І ' к а я а , што гэ-

Іакай аргаяівацыі, але 1 у ІНШЫХ. У 
; ,., т. Тарасаў завеачае, што трэба 

яаяадвіць шчыльпую сувязь працы кам-
самолу 8 працаю прафсаюваў і ўвмац-
ніць кіраўніцтва камсамольскім друкам. 

Тав. Калдак: Каб узмацпіць кіраў-
ніцтва камсамолам, трэба апроч парт-
арганізатараў, прымацоўваць да арга-
нізацый старых, леніпскі-8агартававых 
партыйцау, якія забясьпечвалі-б пра-
вядвеньпе ў ёй партыйнага напрамку. 
У друку трэба ня толькі праводвіць 
ідэолёіічны напрамак партыі, але так-
сама рабіць уплыў па выдавецтвы, ваб 
яны павялічылі кніжную прадукцыю 
па ўсіх пытапьнях камсамольскага 
жыцьця. Гутаріі аб равбуханьві кам-
самолу 8а кошт сялян, ня маюць грун-
ту, бо мы толькі пачалі прасочвацца ў 
вёску. Калі оралетарскі асяродак будзе 
добра загартаваны, дык ня будэе ні-
якае небясьпекі ад росту сялянскае 
часткі ЛКСМ. 

Беспрацоўе сярод моладзі—ацва 8 
самых хворых зьяў у камсамоле. IIар-
тыя навіпна павесьці самао рашучае 
вмаганьне 8 беспрацоўем камсамольцаў. 

Тав. Навумаў (Лснінград). Камса-
мол вырас у 2-х міліённую арганіва-
цыю. Ён набывае вяліварнае вначэнь-
не. Да яго нельга адносіцца абылк. 
Тав. Бухарын правільна кажа, што 
трэба зьмяніць зьмест і мэтады нрацы 
сярод моладзі, але ен памыляецца, ка-
лі высоўвае школы фабзавучу і агуль-
ную і прафтэхнічную асьвету, як мэту 
працы. Калі ўзяць гэтыя задачы, як 
мэту, дык могуць утварыцца абставівы, 
калі камсамол пазбавіцца рэвалюцый-
насьці. Гэта можа вацьміць клясавыя 
супярэчнасьці, якія ёсьць у нашай рэ-
чавістасьці. Каваць пра дэмакратыю ў 
ЛКСМ ня прыходэіцца, бо замест таго, 
каб накіроўваць іх на правільны шлях, 
іх пабацькоўску сякуць. 

Тав. Мальчакоў кажа, што тав. Та-
расаў бачыць у пытаньні аб сялянскай 
моладэі практычныя ровнагалосьсі. Ся-
лянская болад8Ь, па думцы Тарасав і, 
бачыць у ЛКСМ гарадэкую арганіва-
цыю, і Тарасаў і яго прыхільнікі ўтва-
ралі сялянскі саюэ модадві, а варав, 
калі іх справа ня ўдалася, яны робяць 
прыгожую міну. Нам нельга цягнуцца 
ў хвасьце сяляпскіх настрояў, але трэ-
ба гэтыя ка^іры выхаваць папралетар-
ску і вясьці іх ва сабою. 

Пра кіраўніцтва прамоўца важа, 
што слабое кіраўніцтва партыі камса-
молам тлумачыцца тым, што ў ЛКСМ 
мала партыйцаў. У ЛКСМ уваходвяць 
ня ўсе партыйцы, якія павінны, згод-
на статуту, быць у ім. Нават тыя пар-
тыйцы, які ўваходвяць у ЛКСМ, вельмі 
часта не вядуць віякае камсамольскае 
працы. Партаргапізацыя павіпна вьвяр-
нуць на гэта асаблівую ўвагу. 

Тав. Пакулін крытыкуе прамову 
Навумава. Ён кажа, што непакой На-
вумава, што камсамол вгубіць рэвалю-
цыйнасьць, калі пойдве па пакавапаму 
т. Бухарыным шляху,—ня мае ніякага 
грунту. Калі ЛКСМ і 5"«" моладзь бу-
дзе выхоўвацца ў духу ленінівму і РКІІ 
і пад кіраўаіцтвам партыі, дык ён ня 
вгубіць сваёй рэвалюцыйнасьці. Ленін-
градцы-ж так выхоўваюць камсамольцаў 
і таа віруюць імі, што могуць зьбіць 
моладвь 8 правільнага шляху і адхіліць 
ад камуністычнага яапрамву. 

Тав. Яраслаўскі спыняецца толькі 
на пытаньві аб кіраўніцтве камсамо-
лам. І'іН спыняецца на некалькіх пры-
кладах, як ня тргба віраваць камса-
мольсвімі аргапікацыямі. За працу кам-
самолу нясуць адказнасьць нашы парт-
арганівацыі. Яны павіпны кіраваць 
вамсамолам у духу пастаноў нашага 
зьевду. Я дуыаю,—канчае т. Яраслаў-
скі,—што 14-ты вьевд ня вовьмв 8а 
ўзор кіраўніцтва лепінград8кага губ-
кому. 

Заключнае слова тав. Бу 
харына. 

У пачатку овайго заключнага слова 
т. Бухарын дае адкав на запіскі, што 
пададвены ў прээыдыум на яго імя, а 
потым п°раходзіць да аакаву Тараса-
ву і Наумаву (Лепінград). Галоўным 
сваім апанэнтам Бухарын лічыць На-
вумава і яму прысьвячае галоўным па-
радкам сваё вавлючпае слова. Наву-
маў ка8аў, што дакладчык нібы вабі. ўся 
аб адвой «дробяві»- аб рэвалюцыі. 
Бухарын напаміпас што бн гаварыў— 
і ў тэвісах ЦК аб гэтым так'оама ва-
значана,—што молаізь треба падво-
двіць да праблем сусьветпае рэвалю-
цыі праз пытаньні, непасрэдпа іх ці-
вавячыя, а по іграв рэвалюцыйную 
траскагню. 

Праблемы сусьветнае рэвалюцыі трп-

В ы б а р ы Ц К 
31 сьнежня на ранішнім пасяджэньні XIV Зьевдт РКП(б) абран ноі 

склад ЦК РІШ(б). 
У ЦК вайшлі наступныя таварышы: 
Андрэеў, Анціпаў, Арпюміна, Бадаеў, Бауман. Бубноў, Бухарыі 

Варашылаў, Двяржынскі, Дагэдаў, ^ Еўдакімаў^ Жукаў, Зяяенск 
Зіноўсў, Кабакоў, Кагановіч, Калінін, Каменеў, Квірынг, Кіргі. 
Кіраў, Калацілаў, Камароў. Кас'ор Ф , Красін, Хадаў. Кржыжаноўск 
Кубяк, Кулікаў, Лепсэ, Лобаў, Мануільскі, Бэдлееў, Мікаян, Міхайла] 
Молатаў, Арджавікідзе, Пятроўскі, Пятакоў, Радчэнка. Ракоўск 
Рудзутак, Румянцаў I. П., Рухімовіч, Рыкаў, Сьмілга, Сьмірноў А. П 
Саколькікаў, Сталін, Сьцяпаноў Скварцоў, Сулімаў. Талаковцаў. Том 
скі, Троцкі, Угланаў, Уханаў, Цюрупа, Чычэрын, Чубар, Хвар, Швэр 
нік, Шмідт В. 

Сьпіс кандыдатау у сябры ЦК РКП(б), сяброў і вандыдатаў ЦКК 
цэнтральнай рэвівыйна'й камісіі будзе вьмешчан у наступным нумары. 

ба ўвяэаць 8 інтарэсамі нашае сацы-
ялістычнае прамысловасьці, яе будаў-
ніцтвам. Аднак гэта абвінавачапьне 8 
боку Навумава, які стаіць ў радох ле-
нінградзкае апазіцыі, не выпадкова. 
Як відаць, яны лічаць, што адна спра-
ва—сусьвстная рэвалюцыя, другал 
справа—наша прамысловасьць, якую 
некаторыя 8 ленінградцаў лічаць двяр-
жаўна-капіталістычнаю прамысловась-
пю. Вось адкуль водлуг Навумава, і 
выходзіць, што Бухарын нібыта эабыўся 
аб рэвалгсцыі. Міяс тым мы літым, што 
будаўніцтва нашае прамысювасьці і 
ёсьць працэс сацыялігтычнае рэвалю-
цыі. 

Наконт унутрынартыйнае дэмакра| 
тыі Бухарын у адказ Навумаву кажа 
прыклад апошніх д.чён павазаў, як рі 
зумеюць дэмакратыю некаторыя 8 л 
нінградцау. Крычаць аб адзінстве 
тут-жа на гэтае адвінство плююці 
Шлях, па які вы сталі, гэта шіяі 
вруйпаваньня партыі. ІІа гэты 
мы ня пойдзом, зруйнаваньня парі 
нв дапусьцім (гром воплеска\. 

Рудзутак ставіць ва галасаваньн^ 
тэзісы Бухарына. Адаагалосна тэвісі 
ўхваляюцца. Потым яьеэд выбірае 
місію ў свладао 40 дэлегатаў, якой т і | 
зісы нерадаюцца для выпрацоўкі рлза| 
люцыі. 

Далейшы парадак пасяджэньняў зьезду. 
Як былі скончаны спрэчкі, т. Рудзу-

так абвясьціў паступны парадак далей-
шае працы вьезду: на вячэрнім пася-
джэньні 30 сьнежня—эавлючнае слова 
т. Бухарына і васлуханьне прывітань-

няў. і'аніцою 31 сьпежня — зацьвер^ 
дканьне вьмен у статуце, ухваленьнс 
рээалюпыі і выбары ЦК і ЦКІС. Уве] 
чары—абвяшч.»ньпо вынікаў выбараў 
вачынеаьне. 

Зіноўеўцы проці паводзін ленінградзкае арганізацыі 
на зьезьдзе. 

Ліст слухачоў камун. ўнівэрсытэту імя Зіноўева да зьезду. 
У прэзыдыум 14 зьезду РКП(б), у цэнтральны орган „Праоду" і ў 

пЛенннградскую Правду". 
Наводвіны ленінградзкае арганІ8ацыі 

на 14-м вьеоьдвв РКП вельмі яскрава 
пакаэалі, што яна паставіла свой на-
прамак супроць напрамку большасьці 
вьевду, а гэта прыводзіць да нарушэнь-
ня адвінства партыі, бо выступлепьне 
8 садакладам, скіраваным супроць ЦК 
і Оольшасьці 8ьв8ду, пад прыкрыцьцем 
імя аднае 8 самых старых бальшнвіц-
кіх арганізацый, соьць простае пера-
кручваньне арганізацыйных прынцы-
паў ленінізму. 

Мы лічым патрэбным заявіць наступ-
нае: 

1) уся вробленая падрыхтоўчая пра-
ца да 14-га вьезду, правядэеньне рай-
ёнпых, а тавсама 22-е ленінірадвкае 
губэрскае партыйнае канфэрэнцыі, пра-
вядвеньне справаздачных дакладаў аб 
пазтановах 22-е ленінград8вае губ-
партканфэрэнцыі адбывалася пад лс-
зунгам поўнага п-ідтр^. чавьпхЦК "ьдр-
тыі, а гата не дае ленінградзкай арга-
нівацыі ніякіх уааўнаважаньняў вы-
ступаць на зьезьдзе 8 садакладам, які 
быў супроцьпастаўлены большасьці 
ЦК і партыі, і прыврываць гэтае вы-
ступлепьнс агульнымі поглядамі ўсяе 
ленінградзкае арганіэацыі; 

2) між іншым, сход калектыву ка-
муністычеага ўнівэрсытэту імя т. Зі-
поўева, дзе была 8роб.іена справаэдача 
аб працы 22-е ленінград8кае губпарт-
кавфэрэнцыі, праводзіўся вельмі адна-
Сакова. Справавдачны давлад быў вро-
блены вельмі палемічна - тэндэнцыйна. 
быў аднабакова падкрвсьлены толькі 
адэін ухіл у партыі. Ухваленая на 
сходве "рээалюцыя ня выказвала погля-
даў усят студэнцтва, бо вначпая част-
ка студэптаў ня была ў часе галаса-

вапьня, а 8 прысутных больш 100 
чал. выкьзалася эа другую рэаалюцыю; 

3) орган Ленінграазкага губкому 
„Леппнгралская ІІравда", прыкрываю-
чыся дозунгам падтрыманьня ЦК, на 
справе ўвесь час вё^ фракцыйную па-
літыку і востра нааадаў на асноўны 
бальшавіцкі асяродак ЦКпарты. Больш 
таго, ужо як вьезд ухваліў рэвалюцыю 
па справавдачы ЦК «Лспвнградская 
Правда», асабліва ў сваіх перадавых 
артыкулах, праводэіпь напрамак вры-
ву рээалюцый 14 вьезду: 

4)на падставе вышэй памянёнага мы 
рашуча асуджіем паводаіпы лепінградз-| 
вае дэлегацыі на 14 зьезьдзе, мы пра-
тэстуем супроць скарыстаньня аўтары-
тэту аднае 8 самых етарык і перада-
вых балыпавіцкіх арганівацый, якою 
эьяўляецця наша ленінградзкая арга-
нізацыя, для апазіцыйнага 8маганьня 
ТГуцроць ЦК і ўсяе паріыі. 

Мы ўаоўвены, што ленінградзкая ар-
гапізацыя застанецца перадавою арга-
нівацыяю ў змаганьні за вапраўднае 
адвінства нашае партыі, ва поўнае і 
бясспрэчнае ажыцьцяуленьне пастаноў 
14 вьевду пад кіраўніцтвам лопінградв-
кага ЦК РКП(б). 

Усякія спробы парушыць адзінотва 
пашае партыі, адкуль-бы і а чыйгобо-
ку яны ня выходвілі, спагкаюць самы 
рашучы адпор у радох нашае партыі. 

Няхай жыве 14 вьеэд РКП(б), як 
адзіны выкаачык сдпраўпага ленінівму! 

Няхай жыве жілезпае адэінства ў 
рядох нашае паріыі! 

Ліст падпісан 98 мі олухачамі каму-
ністычпага ўнівэрсытэту імя тав. !{і-
ноўева. 

на выступленьне апазіцыі на мясцох. 
ЦК кампартыі Азэрбэйджану 
далучаецца да пастаноў боль-

шасьці* зьезду. 
БАКУ. Аб'яднапы пленум Цэнтраль-

нага Камітэту кампартыі. Авэрбэй-
джану і Бакінскага Камітэту партыі, 
оупольна 8 члепамі Цэнтральнае і Ба-
кіаскае КК адназгодна^ ўхваліў рэаа-
люцыю, у якой цалкам далучаецца да 
ўхваленых 14-м партвьездам пастано-
ваў. 

Рэвалюцыя пленуму кажа: асуджаю-
чы спробу арганізацыйнага афармлень-
ня вовае аоаяіцыі ў аояродку партыі, 
мы цьвёрда ўпэўнепы, што 14 зьв8д 
яшчэ болып вамацуе рады левінцаў, 
створыць абставівы нязрушанага адзін-
ства і загартаванасьці камуністычнае 
партыі. 

Ленінградзкія губфінаддзелауцы 
запрашаюць да сябе дэлегатаЦ 

зьезду. 
ЛЕНІНГРАД. Агульпы сход калек-

тыву ленінградзкага губфінаддзолу, які 
мае 260 камуністаў, пастанавіў пра-
сіць прэзыдыум 14-га вьеяду, каб у 
Ленінград былі прысланы дэлегаты 
іьевду—самыя аўтарытэтныя тавары-
гаы—кіраўнікі партыі для справаада-
чы і правільнага высьвятленьпя па-
стапоў зьеіду. 

Сход патрабуе, каб ленінградзкая 
дэлегацыя публічна прызналася перад 
вьевдам у сваіх намылках, эробленых 
ёю ў часе абгавору палітычнав снра-
ваздачы ЦК і ў часе галасавані.ня 
рээалюцыі на дакладу ЦК і ЦКК 
РКП. 
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на выступленьне апазіцыі на мясцох. 

Прывітаньне зьеэду^ад пленуму | Нраснадарская арганізацыя вы-
казалася за рэзалюцыю ЦК. ленінградзкага губвынмнному. 

ііденулі Лепінградзкага губвыкан-
кому ваолаў 14-му партыйнаму эьезду 
прывітаяыіе ў нкім гаворыцца: «Губ-
выкавком выказвае цьвёрдую ўпэўне-
насьць у тым, што ўсе паставовы вье-
вду вьявлцца для нас грунтам у сара-, с 

ве оацыялістычпага будаўніцтва ў Е а - І А п а 8 І Ц Ы Я
 б ь , л а а с УД«ана ЗЬвЗДоМ 

КРАСНАДАГ, 30-ХІІ. Сход партый-
нага автыву Кубапекае арганівацыі 
васлухаў даклзд аб працы 14-гавьезду 
РІШ і адназгодна ва выключэньнем 
5, якія ўстрымаліся, выказаўея ва рэ-
залюцыю ЦК. 

У ПАНСКАЙ ПОЛЬШЧЫ. X* 

шьім краю. Вашы пастановы будуць 
для ўсіх рабочых і сялян нашага краю 
пуцнводнаю воркаю. 

Няхай жыве 14-ты зьеэд. 

Ленінградзкі гарніаон далучаец 
ца да пастаноў зьезду 

ЛКІШНТАД. Агульпы сход каму-
містаў ленівградзкага гарнІ80ну і Бал-
тыцкага флбту ўхваліў рэзалюцыю, у 
іікой далучаецца да пастаноў 14-га 
партыйнага вьеэду. 

Нранштадзкія арганізацыі [пад-
трымліваюць напрамак ЦК. 

ЛЕШНГРАД. ІІашыраны нлевум 
КранштаДскага райкому, оупольна 8 
адказпымі аргаіпзатарамі рабочых 
аргапізацып* і чырвонаармейекіх чась-
цсіі, а таксама з камісарамі вайсво-
вых судпаў, большасьцю 180 галасоў 
супроць 4 галасоў ухваліў рэзалгоцыю, 
бевагаворачпа падтрымліваць нанра-
мак ЦК. 

Кацярынаслауская ірганізацыя 
ідзе нага ў нагу з Ц 

КАЦЯРЫНАСЛАЎ, 30X11. Сход 
актыьу кацярынаслаўскае арганізацыі 
і актыву Лі-скае дывізіі ўхваліу рэза-
люцыю, у якой цалком далучаецца да 
рэ8алюцыі, прынятай 14-м вьездам па 
дакладу ЦК РКІІ. Сход раэглядае па-
водаіны анаэіцыі на чалс 8 т. т. Зі-
ноўевым, Каменовым і інш., як новую 
сцробу няправільні тлумачыць лені-
НІ8М і вьвярнуць партыю на стары 
шлях, ужо пройдзеаы. ранейшымі дыс-
кусіямі. Ад імя кацярынаслаўскае ар-
ганівацыі, якая вахоўваеслаўныябаль-
шавіцкія традыцыі і мзталюргічных 
волатаў—Бранскага, Трубпага і інш. 
ваводаў, ад імя арганізапыі, якая мае 
70 проц. рабочых ад станка,—гаво-
рыцца ў рэвалюцыі—мы выказваем 
упэўненасьць, што ленінградэкія пра-
летарыі-камуністы супольна з намі і 8 
усёю партыяю вьяднаюцца навакол ЦК 
і будуць умацоўваць адвінства лепін-
скіх радоў. 

Іванава-Вазьнясенцы ганьбяць 
паводзіны апазіцыі. 

ІВАНАВА-ВАЗЬНЯСЕЯСК, 30-ХІІ. 
Сход Іванава-Швьняселскага партый-
нага актыву, васлухаўшы даклад аб 
працы вьевду, цалком ухваліў напра-
мав большасьці вьевду і ЦК. Увесь 
партыйны автыў ганьбіць палітыку 
ленінград8кае дэлегацыі ва 8ьезьдзе і 
лічыць, што напрамак леніградзкіх дэ-
легатаў цягнс да аслабленыія адзін-
ства партыі. 

справядліва. 
ОЖЖ, 30-ХІІ. Адоыіосл суполыіае 

пасяджэньне пленумаў акруговага ка-
мітэту нартыі і акруговае кантрольнае 
камісіі. Сход ухваліў рэзалюцыю, у 
якоіі адзначае, што саробы апазіцыі 
на 14 пьезьдве зьмяніць напрамак пар-
тыі ў асноўных пытапьнях партыйнае 
палітыкі і сацыялістычнага будаўніц-
тва былі няправільны і цалком спра-
вядліва былі асуджаны зьевдам. 

Наўгс родзкі актыў ідзе разам 8 
большасьцю. 

НОЎГАРАД, 30-ХІІ. Сход актыву 
пераважнаю большасьцю ўхваліў рээа-
люцыю, у якой ганьбіць абыходжаньне 
тае часткі наўгародзкае дэлегацыі на 
партыііпым зьевьдзе, якая галасавала 
проці рэзалюцыі, ухваденае болыпась-
цю зьевду. 

Украінскі камсамол ганьбіць 
апазіцыю. 

ХАІ'КАЎ. 2УХ-І І І. ІІашыранае пася-
джэньне бюро ЦК ЛКСМ Украівы, у 
якім бралі ўдвел члены ЦК і адкаэньія 
працаўнікі ЦК, што 8наход8яцца ў 
Харкаве, абгаварыўшы пытаеьне на-
конт распачатае на вьезьдзе дыскусіі, 
ухваліла рэзалюцыю, у якой цалкам і 
поўнасьцю далучаецца да рэвалюцыі 
пленуму ЦК РЛКСМ ад 17 сьнежня 
1 9 2 5 г. і ганьбіць новую апавіцыю ў 
асобе т. т. Зіноўевэ, Каменева і інш., 
бо яна яадрывае адвінства нашао пар-
тыі. Бюро ЦК ЛКСМ Украіны рашу-
ча выступае проці саробы няправіль 
нага тлумачэньня ленініэму з боку но-
вае ап »зіціл, проці спробы падарваць 
ад8інства РКІІ і проціпаставіць кам-
самол партыі. Кіраўнікі ленінградзка-
га камсамолу, якія ідуць у напрамку 
нроціаастаўденьня ленінградэкай аріа-
нізацыі цэнтральнаму к ту РЛКСМ і ЦК 
РКН павінны атрымаць належны ад-
пор ад усяго оаюву. 

Пермскія арганізацыі закліка-
юць ленінградцаў адмежавац-
ца ад выступленьня сваёй дэ-

легацыі, 
ПЕРМ, 29-ХП. У Пермі сход акру-

говага к-ту партыі разам а прадстаў-
пікамі гарадзкое і Матавіліхінскае ар-
гапіэацый ухваліў рэзалюцыю, у якой 
адзначае, што 14-ы зьевд РКН ідзе па 
оравільным ленінскім шляху і дае на-
дежпы адпор спробам новае аііаэіцьч 
парушыць адэінсіва партыі. Сход таа-
сама эварочваенца да ленінградцаў 8 
эаклікам адмежавацца па прыкладу вы-
баржцаў ад выстунленьняў левінградз-
кіх дэлегатаў на 8ье8ьдзе. 

Дэманстрацыя беспрацоўных у Чэнстахове. 
ВАРШАВА, 30-ХП. У гор. Чэнстахове была наладжана шматлікая дэ-

манстрацыя беспрацоўных. ПаСьля вавярэньня ўлады, што робяцца вахады, 
каб паленшыць становішча беспрацоўных, паліцыя рззагнала дэмаветрацыю. 

Камуністычныя сьцягі і адозвы на вуліцах Варшавы. 
ВАРШАВА, 30-ХП. На некаторых вуліцах Варшавы былі равьвешаны 

чырвоныя сьцягі в камупіогычнымі лёзувгамі. Наліцыя ўсюды эрывала сьця-
гі. У рабочых райёнах расклеены адозвы кампартыі да беспрацоўных. 

Прыезд амэрыканскага фінансавага экспэрта ў Полыпчу. 
ВАРШАВА, 30-ХІІ, Сёньня ў Вар ьаву - прыехаў вгодна даручэньня 

амэрыканскіх банкаў фіпансавы экспэрт Кеммерэр. Кеммерэр хоча азнаёміц-
ца 8 фінансавым становішчам Полыпчы, каб выявіць магчымасьці водпуску 
ІІольшчы чуж іземнае павыкі. 

У Саюзных Рэспублік 
Рэформа с.-г. падатку на 

1926-27 год. 
Усесаюзная нарада пры Наркамфі-

не СССР па ргформе сельока-гасдадар-
чага падатку выказалася за рэфарма-
ваньне сыстэмы сельска - гасаадарчага 
надатку на 1926-27 год у бок болыпа-
га прыбліжэньня яго да падаходнага 
абкладу. У аснову ўвяты тэзісы дзяр-
жаўнага падатку НКФ СССР. 

Нарада врабіла шмат практычных 
прапаноў, з якіх больш эначнымі вьяў-
ляюцца такія- нарада выка8алася, каб 
прагрэсія седьска гаспадарчага падат-
ку была пабудавана водлуг прыбытку 
на едака прыходзячай шкале абкладу; 
неабкладаемы мінімум на думку нара-
ды, не навінен быць аднолькавым для 
ўсяго Саюэу, бо асобныя райёны яго 
маюць асабдівасьці. Прыбытак ад эем-
ляробства павінен абкладацца ў залеж-
насьці ад пахаты. У райёнах эалежаў 
і пераложана<л сыстэмы 8омляробства 
абклад павінен адбыцца ў валежчась-
ці ад засеву. 

Нарэшцв, нарада выка8алася за па-
трэбу агаласііф) новы закон аб сель-
ска-гаспадарчым падатку на 1926-27 г. 
не пазьней 1 сакзвіка 1926 г. 

Усесаюзны зьезд паліткатаржан. 
2 9 сьнежня скончыўся другі ўсеса-

юзны вьевд палітычных катаржан. Стар-
шынёю таварыства аднавгодна абраны 
Ямяльлян Яраслаўскі. У канцы зье8-
дам была васлухана ваява 23 чдвнаў 
таварыства ранейшых выдатных пра-
цаўнікоў партыі меншавікоў, эсэраў і 
анархістаў, у якой выкавваецца поў-
ная эгода з палітыкаю РКП і гатоў-
насьць атдаць свае сілы, каб уэмац-
ніць савецкую дэяржаву. 

Перавыбарная кампанія 
Выбары праходзяць [жвава. 

КАСТРАМА. 30-ХІІ. Перавыбары 
сельсаветаў праходзяць вельмі жвава. 
На выбарчыя сходы прыходвяпь нават 
старыя бабы. У некаторых мясцох у 
выбарах бяруць удвел пага.юўна ўсе 
выборцы. Ііропант удэелу выборцаў у 
выбарах нід8в ня падае ніжэй 40. Бед-
ната выступае поруч 8 оераднякамі. 

ІУІзлы процант выбарцау. 
КРАСНАЯРСК. 30-ХІІ. Перадвы-

барная кампанія ў гарадзкі савет пра-
ходэіць вяла. Перадвыбпрныя еходы 
наведваюць толькі 1 5 - 3 0 проц. выбор-
Цаў. 

Прысуд за буйную растрату. 
ШАПЯТОЎКА. 29-ХІІ. У выявдной 

сэсіі і ааруговым судзе скончыўся раз-
гляд справы ранейшага ўпаўнаважнага 
двяржаўнага гандлю па Шапятоўскай 
акруэе Мамацава, яаі растраціў, 90.000 
рублёў. 

Мамацаў быў пры грувінскім меншавіц-
кім урадве выдатным працаўніком вай-
маў шмат адказеых гаспадарчых па-
сад. Суд прысудзіў Мамацава, як ве-
бясьпечпага влачынца. да вышэйшае 
кары—растрэлу. 
Вываз саладковага карэньня ў 

Амэрыку 
БАКУ. 29-ХІІ. У сярэдзіне студня 

э А8эрбэйджану булзе вывезена ў Злу-
чапыя Штаты 11.000 тон (блізка 700 
тысяч пуд.) сэладковага карэньня, 8а-
гатаванага ў мінулым годэе. 

Абойдземся без загранічнае крам-
ніны. 

ГРОЗНЫ. 29-ХІІ. Грозьненскі рабо-
чы каапэратыў адмовіўся атрымліваць 
крамніну з эаграніцы 8 прычыны таго, 
што яна надта дарагая і мае др&нную 
якасьць. Спажыўцы досыць забясьое-
чаны савецкаю крамінаю. 

П'янства—найбольшая 
прагулаў. 

ТУЛА. 30-ХІІ. На тульскіх прэд-
нрыёмствах ввачна павялічыліся пра-
гулы рабочых 8 нрычыны п'янства. На 
некаторых эаводах прагулы «па н'ян-
цы» складаюць бліэка 90 цр. усіх нра-
гулаў. У вьвя8ку 8 гэтым самірабочыя 
ўзьнімаюць пытаньне, каб быў спыне-
ны гандаль віном у каапэратыўных 
крамах. 

прычына 

Хто зьяўляецца забойцамі гэ-
нэрала Лі-Стэка. 

ЛЁНДАН, 30 ХП. Агэнцтва Рэйтара 
паведамляе 8 Каіру: пракуратура вы-
рашыла аддаць падсуд ранейшага мі-
ністра асьветы са складу ў габінэту 
Заглула-пашы Ахмеда-Офэндві Махера 
і ранейшага таварыша міністра ўнут-
раных спраў 8 таго самага габінэту, у 
зьвявку са оправаю забойства раней-
шага галоўва-камандуючага эгіпэцкаю 
Лі-Стэка. 
„Т-ва паветранае абароныФін-

ляндыі". 
ГЕЛЬСІНГФОРС. 30 ХП. 29-га 

сьнежня ў Гельсінгфорсе адбыўся ўста-
ноўчы збор „Т-ва Паветранае Абяро-
ны Фінляндыі", на якім капітан Чан-
оаў выступіў 8 пэдрабязеым дакладам 
пра напад ангельскіх паветраных і, 
марскіх баявых сіл на Кранштат у 
жніўні 1919 г. У часе дакладу 
Чансон пакаэваў фатаграфічныя эдымкі. 
Цікава супаставіць гэты даклад з ня-
даўна ўтворанаю англа-фінскаю вгодаю 
аб наданьні ангельскім паветраным сі-
дам волі палётаў над фінляндвкаю тэ-
рыторыяю. 

Нябывалы разьліў вады на 
Рэйне. 

БЭРЛШ, 30-ХІІ, Згодаа паведам-
леньня Вольфа з Кельну, увровень ва-
ды на Рэйне ня спыняе ўвдымацца. 
Увдым вады дае 3 сантымэтры ў га-
дэіну. Вада* усё больш валівае старую 
частку гораду. Між Грытгаўвэнзл і 
Шпікам Рэйн стварыў воднўю адле-
гласьць у некалькі кілбмэтраў шырыні. 
У райёне Трыфа спыніўся ўсакі рух 
па чыгунцы Мозельскае даліны. У Маг-« 
дэбурскай чыгуначнай акруэе рух опы-
нены ў некалькіх пунктах, бо вада 
сарвала мост і ў векаторых мясцох 
размыла чыгуначнае палатно. 

Кат строфа каля Лібавы. 
Нямецкі варабль «Вікінг», які вый-

шаў 20-га сьнежня в Лібавы ў Гданск 
разбіўся каля берагу Нейкурэна. 

3 каманды карабля спасяны толькі 
4 чалавекі. 

Спатканьне Мусаліні з Чэм-
бэрленам. 

РЫМ, 29-ХП. Агэнцтва Стэфані па-
ведамляе: 

«Сёньня ўнсчары ў Рапало адбыло-
ся спатканьне Мусаліні 8 Чэмбэрленам. 
Спатканьнс пакззада магчымасьць і 
карыснасьць актыўнага оупрацоўніцтва, 
якое павінна быць заснавана між абод-
вымі краямі, каб упарадкаваць ровныя 
спрэчныя іштаньні і ўмацаваць спакой 
у Эўропе». 

Стан беспрацоўя у Днгліі. 
ЛЁНДАМ, 30-ХП. Лік беспрацоў-

ных у Англіі па 1-га сьнежня складаў 
1.102.400 чад., гато дае зьменшаньне 
на 25.016 чал. у параўнаньпі з даны-
мі эа папярэдні тыдзснь. 

Роля і знанэньне друну ў гаспадарчым і культурным 
будауніцтве СССР і БССР. 

У сучаснай грамадзе друк 8ьяўляец-
ца адпым 8 гадоўпых э.іемэптаў яе 
культуры. Ёв ня толькі адбівае сабою 
культурны ўвровень грамадзянства і 
стопень разьвіцьця яго вытворчых сіл, 
але таксама дапамагае яго эканамічна-
му і кудьтурнаму росту. 

Уплыў друку пранікае ня толькі ва 
ўсё жыцьцё ірамады, але і ў асабістае 
жыцьцс кожнага чалавека. 

Друк вамацоўвае жыцьцёвы вопыт ч?-
іавецтва ў творах навуковага характа-
ру ён арганізуе гаспадарчае і культур-
нае жыцьцё грамады, дапамагае чле-
нам грамады рабіць вапао вядомых, 
праверавых жыцьцём фактаў, дапама-
гае вучыцца будаваць гаспадарчае і 
культурнае жыцьцё. 

Друв робіць вяліварны ўплыў на вы-
хававьне чалавека, наяго ідэолёгію, або 
поглады на жыцьцё. 3 мадых гадоў ён 
падпадае пад уплыў друку, які даецца 
ў форме роввых кавак, оьпеваў апавя-
даньняў.гаавт і інш. Зьмеот гэтых твораў 
друку ці літаратуры, яго сацыяльная прырода, робяць вяліварны ўплыў на 
ўвесь сьветапогляд чалавева—яго по-
гляд на грамадввае і аоабовае жыцьцё. 

У сучаспай клясавай грамадве друк 
вьяуляецца зброяй пануючае кляоы, 
спрыяючаю ўсваіх клясавых інтарэсах 
на бег гаспадарчага і грамадввага 
жыцьця. 

Задачы друку ўскдадняюцца і ўвра-
отакцьразам 8 ускдадненьнем сацыяль-
на-эканамічных узаемаадносін ў грама-
Двс і ўвростам яе культурных вапатра-
баваньняў. IIры даволі простых (у па-

раўнаньні 8 сучаспымі) грамадзкіх узае 
маадносінах Скарынінскао эпохі, друк 
таго часу, калі ня цалкам, то ўсё ж у 
эдавальняючай меры абслугоўваў гра-
мадэкія патрабаваньпі. 

Культура сярэднявякоўя кіравалася 
царкоўнымі догмамі кананічнымі пала-
жэньнямі. Духоўпы, схалястычны, цар-
коўны характар друку зусім адпавядаў 
сацыяльна эканзмічпаму ўкіаду грама-* 
ды таго часу. Ало равам са вьменай 
яго, вьмяняецца і характар друку, 
ускладняюццавадачы яго, павялічваюц-
ца патрабававьні да яго. Друкзьмяняе 
сваё надворнае і ўнутранае аблічча: 
8 духоўнага і схалястычнага ён робіц-
ца сьвецкім, праатычным, месца цар-
коўных догмаў і канопаў паступова 
эаймае навука і тэхніка; царкоўныя 
сярэднявяковыя патрабаваньні да жыць-
ця адміраюць, іх месца заступаюць 
новыя культурныя патрабаваньні адпа-
вядаючыя новаму ладу—гандлёваму ка-
піталізму. 

Уплыў гандлёвае клясы на бег гас-
падарчага і культурнага жыцьця таго 
часу выявіўся праз црук у тым, што 
ў тых краінах, дче гандлёвы капіта-
лІ8М ваўладаў гэтым аружжам—друкам, 

— ён стаў служыць яго кляса-
вым іатарэсам, 

— ёнзрабіўся нравадыром новае 
ідэолёгіі, новых плыняў і настро-
яў, якія адказвалі інтарэсам ганд-
лёвага капіталізму, 

— €н „апрапоўваў грамадзкую 
думку, адпаведна гэтым клясавым 
інтарэсам, 

— ён арганізоўваў і будаваўгас-
падарчае жыцьцё на новых, ганд-
лёва-капіталістычных пачынках, 

— ён нраводзіў лютую барзцьбу 
супроць старых гаспадарчых форм, 
культурных спосабаў і царкоўяа-
схалястычнае ідэолёгіі, якія пе 
рашкаджалі яму ў яго будаўніцтве. 

Нарэшце, ён вьмяаіў свой унутраны 
і надворны характар. 

Але ўсё-ж вадачы друку, таксама.яв 
і гаспадарчыя і кудьтурныя вапатра-
баваньні таго часу, ня былі вельмі скла-
данымі, як у сучаснай грамадзе. 

Такой спэцыяльнай літаратуры, якая 
так патрэбна взраз, як напр.—роэныя 
падручнікі па малярнай, сьлясарнай, ста 
лярнай, бухгальтэрскай справах—вузка 
гпэцыяльныя, гандлёвыя, камэрцыйныя, 
ваенныя, тэхвічныя, навуковыя і інш.га-
вэты і часопісі—гэтага не патрабава-
лася і вапыту на іх ня было, ды і чіе 
магло быпь. Не магло быць таксама і 
гутаркі пра такую літаратуру, як роз-
ныяжурналы «мод», „кроевыія і шыць-
ця", .гаспадаркі", .тэатральнага ма-
отацтва" і інш. 

Такая літаратура магла зьявіцца 
ледзь у чаеы складаных капіталіотыч-
ных дачыненьняў нашае эпохі. 

Сучаспы капіталізм—ёсьць складаная 
сыстэма. «Тая вялі8арная грамад8кая 
дыфэрэнцыяцыя, якая ўдасьціва яму, 
тыя няэьдічоныя антаганіэмы, якія 
ўзьнікаюць з яго стыхійнасьці, 8 яго 
асноўнае анархіі, самі сабою робяць 
яго будову неаараўнапа больш ваблы-
танай, непараўнана цяжэй зразумелаю, 
чым усе папярэднія сацыяльныя фар-
мацыі... Сучасная капіталістычная гра-
мада эьмяшчае ў сабе шмат адбіткаў 
мінулых аджыўшых арганіэацый; яна 
ня толькі далёка яшчэ ня окончыла іх 

зруйнаваньне, яна часга абапіраецца 
ва іх, экспдёатуе іх—у іншых выпад-
ках нават часткова адраджае іх, дзя-
вуючы сваім д8Івосным камбінацыям 
інтарэсаў і іх супярэчнасьцяў».*) 

Пры такіх грамадзкіх адносінах пе-
рад друкам стаяць непараўяана больш 
саладаныя вадачы, чым у папярэднія 
нам пэрыяды: 

папершае — здаволіць усебакова 
культурныя запатрабаваньні мас, 

падругое—ідэёва эахоўваць існуючы 
«лад», выхоўваць масы, навіроўваць 
іх думкуу напрамку абароны і пад-
трыманьня .інтарэсаў пануючае клясы, 
на службе ў яаой внаходэіцца друк. 

Гэтымі вадачамі няўхільна кіруецца 
кожны друк у сучаснай грамадэе. 

Нытаньне аб «свабодве» друку ў дэ-
макратычвых краінах не вьяўляецца 
новым. Фармальна там, разумеецца, 
друк свабодны. а фактычна гэтага ня-
ма. Фармальна ў гэтых краінах кож-
ная кляса, групаваньне, палітычныя 
або прафэсыянальныя, сялянскія, рабо-
чыя або буржуавныя арганіэацыі іпар-
тыі могуць мець свае органы друву, 
выдаваць гавэты, часопісі і кнігі. Алс 
фармальная свабода—нікчэмнасьпь, ка.іі 
няма фактычнай, калі для выданьня 
газэт і часопісяў у працоўных няма 
ні сродкаў, ні памяшкавьняў, якія не-
абходны для выданьня літаратуры. 

Тады фармальная свабода на справе 
вьяўляецца гнетам аднае клясы над 
другою. 

Але дапусьцім, што рабочыя і сяля-
не маюць для выданьня літаратуры дру-
карню, сродкі, памяшканьні—тады га-
вэты і часопісі будуць выдавапца. 

У Нямеччыне, Англіі, Францыі і 
інш. «дэмавратычных» Д8яржавак ра-
>) Багданаў I Сьцяпанаў. Курс оаЛітаканоміі, 

бочыя гааэты і часопісі выдаюцца на 
працоўпыя грошы рабочых, і толькі 
гэта дапамагае іх убогаму існаваньню 
Гэта, раэумеецца, яшчэ ня сьведчыць а( 
«свабодэе» друку. Усім вядомы факть 
аб тым, што супроць свабоды рабочап 
друку паўотаў увесь буржуаэвы друк, як 
часамі влдзо проці рабоча-сяляноваг. 
друву сыстэматычную кампанію тра\ 
лі і дамагаецца нават вачыненьня га 
8вт. Гэта не адэін раз траплядася } 
«дэмакратычных, свабодных» краінах 
як Англія, Нямеччына, Амэрыка(Наўн 
Ам. Зл. ІНтаты), -Фрапцыя і інш. 

Але дапусьцім яшчэ і на гэтырав 
што трьўлі ніякае няма, што між ра 
бочым і буржуазным друкам «тншь ді 
глядь, да божья благодать»,—аде ц 
сьведчыць гэта аб аднелі.Бавай „сьа 
бодзе* друку буржуязнага і рабочага 

Бявумоўна, нв. I па сваей якасьці 
па колькасьці рабочы друк. у »дэма 
кратычпых" дзяржавах такі міээрны 
што, у ппраўнаньні а буржуавным дру 
кам, ят : ляецца кроддяй у капіталі 
стьтіпым моры —налбм у грамадве. 
' Ён ня можа яі сдужыць выхаваў 
чым мэтам рабочае клясы, ні аргані 
8оўваць яе думку, ні выаумяць^е оа 
праўдныя настроі; апроч сваёй мала 
лікавасьці, нявначнаоьш' І^таму, шт< 
ўнутрапы эьмест гетага друку, 8находэя 
чыся ў болыпасьці ў руках згодніцві: 
элемэнтаў, не адказвае інтарэсам ра 
бочае клясы—бн ч;;с та нават вацямня 
яе сьвядомасьць і гэтым дапамагае бур 
жуавеі ввсплёлтаваць яе. 

Ня дэіва, што пры гэтым станові 
шчы рабочы іншы раэ проста ня чы 
тае сваёй газэты, а выпісвае і чытас 
буржуавпую, успрымаючы тавім споса 
бам, буржуаэную ідэолёгію. 

Марксывм-ленінівм вучыць нас, шт( 
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(а перавыбараў саветаў 
Першы вопыт правядзеньня сходау беднаты. 

Ііытапыіе аб оравлдвеньні сходаў 
беднаты абгаварвалася на бюро рай-
кому і нарадэе сэкратароў ячэе КПБ. 
Усе таварышы выкавваліся за неаб-
ходнасьць правядвеньня гэтых сходаў. 
Больш усяго ішла гутарва аб тым, яв 
правод8іць сходы, каб не эдштырнхуць 
сераднява. 

Вызпачаныя былі 4 больш харак-
тэрпыя вёскі ў 4 сельсаветах самых 
ваможных, дзе ёсьць шмат моцных ся-

•лян, а таксама беднякоў і батракоў. 
. Першы сход быў праведзен у в. 

Селішча, Шамаўскага с.-с. Для правя-
двеньня гэтага сходу выяжджалі: прад-
стаўнікі акружкому КПБ, сэкратар 
райкому, старшыня райвыванвому. 
Сход быў назначан у хаце беднай 
удавы, куды і была вапрошана Цбедна-
та, а таксама было аб'яўлена і серад-
някам, што яны могуць прысутнічаць 
н а гэтым сходве. На сход бедната 
зьявілася ўся. Частка-ж ^сераднякоў 8 
пачатку неяк не рашалася ісьці на 
сход, але к канцу сходу сабраліся 
таксама і ўсе серадпякі. Бедната спа-
чатку сходу неяк пе' магл* арыента-
вацца. Гэты сход для іх быў вусім 
неспад8яваным вьявішчам. Толькі пась-
ля яробленых дакладаў аб задачах 
партыі п-і працы сярод беднаты і ва-

і дачах беднаты ў прадстаячай кампаніі 
перавыбараў саветаў бедната стала 
адчуваць сябе эначна лепей, больш 
сьмела, як на агульных сходах, выка-
вывалі свае думкі. Напрыклад, селянін 
бядняв гаворыць: „да гэтага чаоу мы, 
бедната, кэлі прыдзем на сход, а 
то і зусім ня ідзем к<жучы нам усё 
роўна, наго выберуць. Але-ж гэта 
нвдобра. Вось калі рабілі выбары ў 
Намітат узаемадапамогі нас, беднаты 
ня было насходзе,дын выбралі чорт 
ведае каго. Бедната не арганізавана, 
калі што скажаш на сходзе, цябе не 
падтрымае ніхто, потым табе зд ба-

(Ксьціслаўскі р.. Калініншчына). 

гдтых хопіць. Бедната іх баіцца, ка-
жучы, што лепш неказаць, з прьчы-
ны гэтага ў с. саветы і Іншыя ўста-
новы пралэзяць б.гатыя. а потым 
мы-ж самі лаем савецкую ўладу бо 
ня можам зрабіць таго, што мы па-
вінны рабіць». 

Шмат быдо выкавана думак бедва-
той ва неабходнасьць выступаць больш 
арганівавана па сходах, што партыя і 
савецкая ўлада вусім добра і правіль-
на робіць, валі праводвіць асаблівыя 
сходы беднаты, дзе можна депш, сьмя-
лей вываэацца. 

Прысутнічаўшыя на сходве серзд-
няві таксама выкавываліся і гаварылі, 
што бедната да гэтага часу не над-
трымлівала сераднякоў, але-ж цяпер мм 
будвем надтрымліваць беднату і ўмесь-
це 8 імі выступаць і абараняць інта 
рэсы, як беднаты, так і сераднякоў. 

На гэтым вса с х о д і о бедната наме-
ціла свайго кандыдата ў сябры с - с , 
якога яны думаюць правесьці. Былі 
высунуты і іншыя вандыдатуры, але 
пры галасаваньні бедната і сераднякі 
дружна галасавалі толькі за кандыда-
туру выотаўленую беднатой. 

Праведзены сход пакаэаў мэтавгод-
насьць і неабходнасьць правядзеньня 
гэтых сходаў. Бедната эусім інакш ся-
бе адчувае, як на сходзе, так і пось 
ле сходу. На сходзе выступае дружна, 
актыўла. Гэтыя сходы трэба право-
двіць шырэй, яны бявумоўна даюць 
добрыя вынікі. Бедната пачынае ад-
чуваць сваю ролю і яна вьявіцца пры 
сувязі 8 серадняком, гаспадаром вёкі. 
Галоўнае, гэтыя сходы дапамагаюць эа-
мацаваць сувявь паміж беднякамі ісе-
раднякамі. 

Райком на маючымся ўжо воныце, 
мае на ўваэе ў часы перавыбарнай 
камнаніі правясьці яшчэ 2-3 сходы. 

Міцькоу, 

Народная асьвета 
Праз школу трзба праводзіць ідзі камунізму 

с ш н с к і я гушчы 
сав. улады у 

У вьвязку з комнлекснай сыстэмай 
выкладаньпя школы нашы больш— 
мепш прыблізіліся давывучэньня жыць-
ця, да актыўных мэтадаў працы, уво-
дзяпца новыявіды працы—маляваньне, 
ляпеньне, ручная праца, вучні внаё-
мяцца 8 грамадзянскімі ўстановамі і іх 
працай. Але яшчэ сустракаюцца й та-
кія выпадві (хаця і рэдва), валі вучні 
не внаёмы 8 асновамі сав. будаўпіцтва, 
ня ведаюць, хто тавія бальшавіві і ча-
го яны дабіваюцца, ня внаюць, ва тте 
вядзецца і вялася барацьба паміж ра-
бочай влясай і буржуавеяй. 

ІІашай школе ў сучаоны момапт на 
гэта трэба вьвярнуць вялікую ўвагу: 
трэба (нават перавзжна перад усёюін-
шаю працаю) правільна зысьветліць 
вучням вадачы і палітыку кампартыі і 
сав. улады і тады самі вучні стануць 
рабіць уплыў на сваіх бацькоў у сэнсе 
растлумачаньня розных пытаньняў. 
Равам 8 тым неабходна, каб школа 

(не адвін настаўнік, а школа, як ка-
лектыў) цясьней 8 ь в я 8 а л а с я 8 мясцо-
вым насяленьнем, уцягвала насяленьне 
ў працу школы прав выстаўкі, гутаркі, 
даклады, вывучэньне оамаевёсві і. г. д , 
а то нёсва жыве сваім жыцьцём, сваімі 
поглядамі, бачыць ваганы школы ў тым 
напрывлад, што не выкладаецца вакон 
божы. 

Вялікай перашкодай у папулярыва-
цыі новага жыцьця эьяўляецца адсут-
насьць падручпікаў (асабліва для4 гр.) 
і бібліатэк пры школах. Пры ваданьнях 
на дом вучні чысаюць голасна ўвеча-
ры, альбо досьвіта і такім чынам у 
кожнай хаце, две маецца вучань, адбы-
ваецца галоспае чытавьне; бацьві ва-
даюць пытаньні, вядуцца спрэчві. На 
скарэйшае эдаваленьне швол і вучняў 
цілежньгмі падручнікамі трэба эьвяр-
нуць пайвялівптуто ўвагу: хаты вучняў 
тады стануць прьгмітыўнымі хатамі-чы-
тазьнямі. В. Самцэвіч. 

Дом селяніна ў Бзрысаве. 

Сход беднякоў і сераднякоў. 
(в. Навасёлкі 

Навпачаны быў сход созна ўвеча-
ры, але ўсе беднякі і серадняві на 
сход прышлі. Абралі прэзыдыум, пачаў-
ся сход. ІІрадстаўнів авружвому КНБ 
гаварыў аб а|ГганІ8ацыі беднаты і се-
радняцтва; гаварыў ён нядоўга, але 
выразна, вразумела, гаварыў аб ролі 
6слііаты эавлікаў да арганіваванасьці. 

Пасьля прамовы члена акр-кому па-
чаэіва спрэчкі; вадавалі пытаньніівы-
казываліся. 

, Меншчына). 
Неабходна оадврэсьліць тос, што па-

між беднатоіі ісераднякамі ідуцьспрэч-
ві. Пяма адзінства паміж беднатою і 
еераднякамі, а раэлад. Бедпата на се-
раднявоў, а сераДнякі на беднякоў. 

Гэтвае эьявішча было падврэсьлена 
прадстаўнівом аврвому КПБ. 

Яч. ЛКСМБ і КПБ на гэтае рассла-
еньне паміж беднявамі і сераднявамі 
павінны вьвярнупь увагу. 

Буян. 

а я працз у 
Асыгнавана 1325 руб. з вапаснога і ных выбарчык правоў, у дапамогу мі-

фовду АВК на друкавлньне блгінкаў і 
на выдатві райвыванкомам. 

Дзеля оклаааньня сьпісаў, павбаўле-

ліцыі выдзе.ііць 15 проц. працоўпікоў, 
вьвяўшы іх 8 работы па аддэелах 
акрвыканкому. 

20-га сьпежпя, як раз у дзень па-
мяці 1905 г. у Барысаве адчыніўся 
«Дом Селяніна». ІІІмат зьявілася ся-
лян-дэлегатаў 8 далёкіх вёсак. Прышлі 
на адчыненьне і прадотаўнікі ад ра-
бочых. 

Тав. Прафэрансаў, адчыняючы пася-
джэньне АВК, дае слова прадстаўніку 
Акрза. Ён затрымлівае ўвагу пры-
сутных па тых умовах, пры якіх пры-
ходвілася будаваць Дом Селяніна. Яшчэ 
на 1-м вьезьдзе саветаў акругі паста-
навілі адчыніць «Дом Селяніна» ў Ба-
рысаве; ня было сродкаў, памяшкань-
ня, ня было і тэхнічных сіл. Але пасьля 
1-га пленуму АВГС, які таксама эьвяр-
нуў асаблівую ўвагу на*пабудову *До-
му Селяніна». АВК вясною адпускае 
5000 р. і расзачалася прэцэ. Бы.іа 
выдвелена асобяая камісія, якая внайш-
ла вруб у адным 8 маёнткаў і пера-
везла яго ў Варысаў дзеля вбудавапь-
ня «Дому Селявіна» Праца была яа-
кончана месяц таму навад. 

«Нашы вямельныя спэцы, гаворыць 
дакладчык, ідуць пам на дапамогу.яны 
таксама ў нашым «Доме Селяніна» 
дапамогуць і ў маючым арганіззвашід 

с.-г. музэі і дапамогуць даваць кожва-
му прыяжіжаючаму селяніну ровпыя 
тлумачэньні ў справе будаўпіцтва но-
вай вёскі і г. д.» 

Прэзыдыум АВК выносіць падвяву 
будаўніком «Дому Селяніна". 

Далей васлухоўваецца шэраг прыві-
ганыіяў ад партыйных і савецкіх *ор-
ганаў, ад прафсаюваў акругі, ад вемля-
робаў Барысава, ад сялян далёкіх райё-
наў, якія выказваюць падзяку савецкай 
уладэе ва тое, што яна рупіцца аб 
тым, каб яв многа діпамагчы селяні-
ну. Пасьля прывітаньняў пасылаецца 
тэлеграма XIV 8ье8ду РКП. 

Дом Се.іяніна" мае некалькі пакояў 
для начлежнікаў, кухню, сталовую на 
50 чал. Ьсьпь паветка для хурманак 
і коней. Пры домо ёсьць ленінскі ку-
ток, а пры кутку ёсьць ленілская 
бібліатэка. Тут-жа внаходзіцца чыта.іь-
ня са ўсявімі газэтамі, журналамі. Пры 
«Доме Селяпіна» прліуе сельска-гаспа-
дарчы муээй. Там-жа ёсьць і стол 
справак для прыяжджаючых сялян. 

«Дом Селянійа» ваймае віднае месца 
ў Барысіве і 8цаходз іцца нёдалска ад 
рыпку. М. Гурэвіч. 

Засталіся Ш інтзрнату. 
(Рагачоў, Бабрунскай анругі). 

У Рагачове перад пачаткам вучэб 
нага году шмат гаварылі прэ тое, каб 
утварыць інтэрнат для сялянскіх двя-
цей, але ўжо хутка канчаецца і паў-
год8ьд8е, а інтэрнату няма. 

І будынак добры быў, але-ж культ-
аддзел яго.недаглядзеў, хаця гэты дом 
адзін толькі на цэлы Рагачоў. Гэта 
будынак па пляцу былой настаўніцкай 
оэміварыі. 

А сяляцскія дзеці, у яадвеі, што ім 
дадуць інтэрнат панаймалі там-сям 
куткі і чакаюць гэтай абяцанкі, а бы-
лі і такія, гато не дачакаліся: бацькам 
немагчыма было наняць кватэру і яны, 
пахадзіўшы штодня за 13 вярстоў, кі-
нулі вучэньне і сядвяць дома, напры-
клад, адвіп сын пастуха і адзінудавы. 

Гврбуз. 

На дапамогу сельскай 
гаспадарцы. 

М?ліарацыя у Случчыне. 
АВК увьняў хадайніцтва перад ІІар 

Бамвемам аб вызначэньпі для Слуцкаі 
акругі двох гідратэхніваў па мясцовІ 
му бюджэту і прыолаць яшчэ адпад 
тэхніва-мэліаратара па дзяржаўнав) 
ваштарысу. 

3 мэтаю раввою іпашырэньня спр 
вы мэліарацыі ў авруве, радвіць Ав 
сельсаюву ўвеоьці ў свой апарат а 
наго тэхніка-мэліаратара. 

Вынікі о.-г. выставак 
(Магілеўшчына) 

У вастрычніку ў Магілоўсвайа' 
была праведзена ў кожным райбне'С.^ 
выстаўка. і 

10 райёнаў далі наотупнуго колВ 
васьць экспанатаў: сялянсвіх—182 
саўхосвіх—248, валхосвіх—149, каа 
пэраЦыйпых^-62, о.-г. Шкоэті—70, а 
рапунвты—101 і інш. установы—340 
3 гатых эвспанатаў: па паляводвтву-
761, па садоўніцтву і агародніцтву^ 
641, па лугаводзтву—13, па жыв 
гадоўлі—960, па пчадьніцтву—75, • 
тарных—119 і іншых—280. Промі 
ваных—819. 

Выдана прэмій: грашовых—44, на » 
туральных-—305, пачотных—421. Ус* ;] 

го на суму 2068 р. 52 вап. I 
Усіх прысутных на выстаўвах быі , 

16830 чал. 
Агульная сума расходаў, арганіва 

цыііных і прэміальньтх, затрапвных ш 
аргапівацыю выставав—2878 р. 931 л 

А. Н 
Перападрыхтоўка аямельных 

працаўнікоў. ; 
(Магілёў). 

Вось ужо др.гі тыд.юнь як адчыні 
ліся курсы па перапалрыхтоўцы вамо| 
ніваў 8вмляўпаралк;ііі.іцпляў і мэліаріі 
тараў, па якіх к сучасваву моманті 
прысутнічае 40 асоб. 

Каморнікі і мэліаратары вацікаўді^ 
ны вучоэай, і вынікі добрыя. | ч 

Заняткі праходзяць на тэмы: прафаіс 
сыяналыіы рух, палітэваномія, белару V 
савнаўства, гісторыя рэвалюцыйпага ч 
руху і іншыя палітычныя навувв 
Пасыя канчатку працы курсаў будуШн 
адчыневы гурткі па тых-жа прадмвтаіп 
дзеля іх пашырэньня і паглыблент>ня. к 

А. Новыш. д 

Палавілі бандытау. -
Капыль, Случчына. 

Каля Ка ыля у в ч ь ч і г дісйніч.іюць бан 
дыты. .Мн\л > ю зіму і погым усю вясву яны 
грзбілі снлян. /;.і.-н.іі.-> двух біядытэў ЗЛ8-
вілі. Цяпер бандыты сталі зноў нападінь н і -
праяжджаючых іп хут.іры I грабіііь сяля» 7 | 

Уночм з 20 на 21 сьясжвя бавдыты на'ІЯ'' 
ді на хутар Пясілсўшчына, вярсты тры яіт-
К п ы л я , і хаііелі аграбіць грамадіяяіна Г. р 
дзевічн А: е ім гата нс ўдалося, бандытд|. 
акружылі. Яны пс хацелі здяцца. ІІам.ласі^ 
псрастрэ ка. у выніку ядііь бантыт зябіті;,», 
Шкурыпскі Міка.іяй; адзін лРгкя нарансяу 
ў руку - Малюкозіч Іван 1 адіін эд*ўся—Чар» 
нушэьіч Снргей. Даямідоаіч. 

ў клясавай грамад8в свабоды наогул 
няма і быць ня можа, бо там свабода 
д.ія аднае клясы азначае няволю і 
гнёт для другой клясы. Аб свабод8в 
для ўсіх можа будве ваааць тады, валі 
ня будве влясаў і клясавай барацьбы, 
а павуль гэта ёсьць, свабода—нікчем-
ная мара, бявдушвы балван, нерад 
якім східяюцца людві або вусім невна-
ёмпя 8 марксызмам-ленінізмам, або іду-
чыя 8 явой-небудвь пэўвай мэтай про-
ці інтарэсаў рабочае влясы. 

У СССГ і Беларусі н.-.ма свабоды 
друку наогул, а ёоьць свзбода друву 
длл. рабочае клясы, прычым ова-
бода фярмальная, а фактычная. Ра-
бочаму і гллянскаму друву дад8епа по-
ле для шы^лкага раоьвіцыія, бо рабо-
пяя кляса^мае ў сваіх руках друкарні, 
памяшканьні і "сродкі для выданьня 
ро8нае літаратуры, маючай на мэце 
выхавапьне рабоча-аялянскіх працоў-
ных мас і культурна-эванамічіш удздым 
іх дзяржавы. 

ІІаш друк саураўды аргавЛвоўвле ра-
бочую клясу, выхоўіне яе, будэіць 
сьвядомасьць яе клясавых інтарвсаў. 
настройвао на барацьбу 8а вьнішчэнь-
не капіталістычнага ладу,—аа ваму: 
нівм. 

Тавім чынам, у пралетарскай лзяр. 
жаве $арма.іы!ія «несвабода» друку, 
на справе вьяўлясцца фактычнай сва-
бодай друку для рабочае клясы і фак-
тычнай «несвабодай» яго для буржу-
ааеі. У „дэмакратычных. жа двяржа-
вах фармальпая «свабода» друву азна-
чае фавтычную несвабоду яго дзя ра-
бочае влясы і фавтычную свабоду яго 
для клясы буржуавеі. 

Друі" У/прадетавскай дзяржаве вьў-
лясцца вброяй рабочае клясы, явая 
служыць для барацьбы 8 буржуавеяй і 

дапамаіае росввіту вытворчых сіл і 
вультуры нашае краіны. 

3 данамогаю друку міліёны рабочых 
і сялян міюць магчымаоьць удзельнічапь 
у гаспадартым і культурным будаўніц-
тве нашае двяржівы. Аб гэтым сьвед-
чыць шырові рабсельвораўскі рух, 
яві вахапіў усю краіву. 

Друк пранівае ва ўсе далевія і цём-
ныя вутві нашых вёсав, нясе да іх 
асьвету, прылучае іх да ўсяго грамздз-
вага і вультурнага жыцьця, явім 
жыве ўвесь СССР і БССР. 

У працы нашых гаспадэрчых, гра-
мадввіх і вультурных арганізацый і 
ўотаноў друк папераджае выкрыўлень-
не напрамву партыйнага, савецвага і 
прафэсыянальнага. будаўніцгва і гэтым 
дапамагае вьнішчэньню хібдў. 

Наш друк ня тольві падзяляе і пра-
водзіць у масы прывцыпы грамадзкага 
ладу нашае Рэооублікі, але тавсама 
ідэсва ахоўвае іх ад васьмечаньня дру-
гімі ідэёвымі плынямі і ад замахубур-
жуавоі на іх існаваньне. 

Задачы друку ў Беларусвай Роспуб-
ліцы ўсвладняюцца яго вацыяналыіын 
ца форме і пралетарсвім па 8ьместу 
харавтарам. 

Зусім правільна вазначае ў адным 8 
сваіх артыкулаў т. Сталін, што чыстае 
вультуры няма і быць ня можа. Куль-
тура, йкую мы ствараем,—ёсьць вуль-
тура прйлетарокая са вьместу і н*цы-
яна.іьнай па форме. Гэта аяначае, што 
ў нашае культурнае будаўніцтва па-
вінвы ўводзіцца алемэвты пралетарскія, 
апранутыя ў пацыявальную форму. 
Наш друв павінеп быць правадыром 
гэтых .прынцыпаў культурвага будаў-
ніцтва ў шырокія волы раббчых і ся-
дян нашае враівы. 

Задачы друку на Беларусі ў вначнай 

меры вызначаюцца яе гаспадарчымі і 
культурнымі запатрабананьнямі, агуль-
наіі палітыкай дзяржавы, яе міжнарод-
пым і ўнутраным становішчам. 

Гаспадарчыя і вультурвыя патрзбы 
БССР, у параўпіньні 8 іншымі Савец-
кімі Рэспублікамі, некальві асаблівыя. 

Параўнаўча півкі культурны ўзро-
вень, вяліві процант няпісьменнага на-
сельніцтва (лів якога сягае на тыся-
чу—386 чал. у гарадох і 722 у сель-
скіх мясцовасьцях), побач 8 адсталай 
тэхнікай, первястковасьцю форм сель-
скае гаспадаркі, нерагіьвітай нрамы 
сдовасьцю,—вось асаблівасьці, харак-* 
тарыэуючыя БССР. Скупнасьць усіх 
гэтых асаблівасьцяў—эканамічвых, на-
цыянальных, культурна-бытавых і па-
літычных, наклала свой адбітак наха-
рактар нашага друку і па яго задачы. 
Амаль усе нравінцыяльныя газэты ма-
ю*ць сялянсві характар. Гэткі-ж харак-
тар носіць большая палова пэрыядыч-
нага і непэрыядычнага друку ўсёй Бе-
ларусі. 

Большая частка гаээт і літаратуры 
равьлічана на здаволеньпе культурных 
патрэб сялянскага жыхарства. Да гэ-
тага трэба яшчэ дадаць, што ў бела 
рускай мастацк-й літаратуры і паэзіі 
эначпа пераважваюць сялявскія маты 
вы, цалкам ацбіваючыя ўмовы гаспа-
дарчага, культурнага і грамадвкага 
жыцьця БССР, як крэіны пераважна 
аемляробскае. 

Рэшта друку Беларусі тавсама мйе 
масавы харавтар і раэьлічана, галоў-
ным чынам, на здавоіеньне культурных 
8апытаньняў гарадвкога рабочага на-
сельніцтва. Ледвь невялічкан частвй 
друку рэзьлічан^. на 8даволеньнё па-
трэб розных сласў інтэлігэнцыі і гду-
жачых. 

Але гэта, так скаэаць, унутраны ха-
рактар друву. ІІобаЧ 8 ім, ня меншае 
8 н а ч з п ь н е мае таксама яго внадворпы 
нацыянальны характар. 

Нацыяцальны друк вьяўляецца вы 
нівам палітыкі кямпартыі і оав. улады 
ў правтычным разьвя8аньні пацыяналь 
нага пытаньня. Тольві Кастрычнікавая 
рэвалюцыя дала магчымасьць нацыя 
нальнаму друку свібодпа разьвівацца 
і ўзмацняццз. 

Глебу для нацыянальпага друку да-
юць асіблвасьці вультурна-бытавых 
нацыянальных умоў, у явіх жывуць 
розныя народнасьці, насяляючыя СССР 
і БССР. 

Нацыянааьны друв болып блізві для 
працоўных мао, ён прылучае іх да 
грамадзвага жыцыія пашае двяржавы 
і прыцягвае да ўдвелу ў гаспадарчым 
і вультурным будаўніцтве. Кн тавсама 
набліжае да працоўных мас дзяржаўны 
апарат і дае ім магчымасьць свлбод-
нага вультурнага равьвіцьця. Адпавед-
на нацыянальнасьцям, насяляючым на-
шу Рэспубліву (беларусам, раовйцам, 
палякам, яўрэям), у БССР існуюць 4 
гатунві друву, або друв на 4-х мовахі 
беларускай, расейсвай, польсвай і яў-
рэйсвай, ало ўсіх іх яднае ўнутраны 
пралетарскі вьмест, адроэьніваючы яго 
ад нацыянальпага друву вапіталістыч-
ных враін, дзе ўсім нацыянальнасьцям 
даводзіцца весьці між сабою лютую 
барацьбу. 

Нацыянальны друв эа годы рэвалю-
цыі даволі глыбова прагаоў у пртцоў-
ныя масы ўсяго СССР. Г.'24 г. быў 
годам росту друку наог,ул ва ўсім Са-
юзе Рэспублів: ад тэмпу гэтага росту 
не адставаў таксама і вацыянальны 
друк. За 10 м-цаў 11)24 г. волькасьць 
нацыянальных газэт БССР павялічыла-

ся на 22 проц., і тыраж іх нанялічмў-зУ 
ся на 152 проц. У сярэдпім тііраВ|г[ 
кожнае нацыятльнае гавэты павяіі';-] 
чыўся Оо.іьш, чым у д' разы—ніх^ 
100,5 проц.*) 

Трэба адвначыць, што ііэрыядычныді 
друк СССР, у параўнанЬні 8 д:іваевныНс<| 
часам, рлсьце і пашыраецца. Да ванц 
ны 1914-17 г.г. на абшары цяпераШ-і. 
няга СССР вытавалаоя валя 800 гавві<| 
а тыражом, прыблізна, у 2 8 палов. мііім 
ёны. Зараз у нас кольвасьць гавэт па-
менгпылася, але штодвенны тыраж па-' 
вялічыўся ў 2 равы: мы маеВ 5 8 ^ ^ Г 
злт са штодзённым тыр»жом у г) мііі* 
ёнаў («Наша псчать»). 

І'ост друку мае шчыльнўю сувявь • 
эканзмічным уздывам СССГ і Белару* 
сі, 8 ростам і пашнрэвьнвм ідзйва-пв-
лігычнае автыўнасьц! рабочыв і снлвті 
нашао враійы. ГвтВ автыўйа«ы*ь ]П 
грунтоўны» навіраВана на ўвмацноньйв 
нашага будаўніцтва і ва вамацав.іпьнв 
дывтатуры пралетарыЯТу, але побач і; 
ідэёвым ростам савецвів здемвнтаў |у 
нашай эваноміцы і вультуры, растўць 
ідпёві-варожыя нам палітычпыя сііы. 
Дзеля гэгага вадачай нашага друву ўсе 
больш і больш йьвўляецц. гіьібовав 
прайядзевьне V працоуныя масы Ідовў 
ленінівму і выврываньне варожы*-
татурн пралетарыяту ідв€Вых плыяяў. 

Друк цавінен бараніцв ідЛв^Ж^во-
насьЦь ва ўсёй праца гаспадар^лга 
культурнага ОудаўнІЦтва,- вмагвдгв,а 8 
ро8вымі ўхіламі і хіс«Га*ьнЛмт. Кп, бя-
зумоўпа, навінен Вйяўвяць водЮ кам-
партыі і рабочВв- ВЛЯ», быЦВ па*«т-
нікам цартыі ў арганізацыі працоўных 
мас і іх ідэёлім выхаваньні ва асвове] 
леніпізму- МІн. Шапавялаў. 

*) .'Іічбы ўзяты з кніжкі .Наша печать") 
- Д . В. 1925 г. 
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Ш - Г О Д З Ы З Е Д Р У К У П Д Б Е Ш У С І . 
УРАЧЫСТАЕ ПАСЯДЖЭНЬНЕ МЕНСНАГА ГАРАДЗНОГА САВЕТУ, 

ЛРЫСЬВЕЧАНАГА 7-Е ГАДАВІНЕ ІСНАВАНЬНЯ БССР І 400-ГОДЗЬДЗЮ БЕЛАРУСКАГА ДРУКУ. 
30 сьнежня ў Двяржаўным Тэатры чыліся вічым, бо працоўяыя маоіі за 

лдбылося ўрачыстае пасяджэньно Мен імі не пятпі 
Ькага Гарадекога Савету, прыоьвечапае 
і-ай гадавінв-існаваньня БССР і 400-
годвьдвю беларускага друву. У пася-
'джавьні прынялі ўдвел прадстаўнікі ДК 
КІГ& ЦКК, »1413«, СНК, Інбелвуль-
:у Пнпг. 

Прамова тав. Валыншга . 
Ад ЦК КНБ 8 праловай выступіў 

і'імі. Валынсві, які аденачыў, што ва-
Муністычная цартыя ваўсёды стаяла і 
стаіць' ва эканамічнае і культурпае ад-
Раджэньне Беларусі. Камуністычпая 
Партыя інтэрнацыянальна ў поўным 
сэцсе гэтага слова, але яна адраджае 
Нацыянальныя культуры, і гэта мы ба-
чым на прыкладве Савецкае Беларусі. 
Але нацьтянальная культура павінна 
быць пралетарскай па вьместу. 

Буржуа8ея абвінавачвае камуністыч-
вую партыю, што яна нібыта адкідае 
Аасягненьві культуры 2ў мінулым, але 
гвта няпраўда. Камуністычная партыя 
рашуча вмагаецца в няпісьменнасьцю, 
падрпхтоўвав* шырокі рух культуры 
Для ўсіх працоўных. I калі сёныія мы 

, сьвяткуеіг 400-гоД8ьд8е беларускага 
друку, пароджанага Францішкам Ска-
рывоЯ', то мы маем на ўвазе, што гэ-
ты друк атрымаў усе магчымасьціравь-
вівацца вольна і аболугоўваць шыро-
кія маоы насельніцтва, а някучкубур-
жуавег, тольві даякуючы камуністыч-
най партыі і оавецкай уладэе. 

7 гадоў існаваньня БССР. 
(Даклад тав Баліцкага). 

— Таварышы! ССньня мы сьвятку-
ем 7-ю гадавіну з таго часу, яа ва-
снавнлася Савецкая Бсларусь. Кастрыч-
пікавая рэвалюцыя, вывваліўшы Бела-
русь ад гвёту буржуавеі, равам 8 тым 
вывваліла ле і ад нацыянальнага ўціс-
му. Зарав на Беларусі няма прыгне-
чаных—усе роўныя, і Савецкая Бела-
русь вьяўляецца прыкладам палітыкі, 
якуні вядве камуністычная партыя. 

У той чао, калі Каотрычвівавая рэ-
я^лтцмя вдарылася на У сходче, унасбыў 
\|ронт. Фровт быў важцы тым, што ён да-
рваў бчльшавівоў, явія былі вельмі патрэб-
(вы ддя правядвеньня рэвалюцыі ў Бе-

іарусі. Камуністы, што працавалі тады 
Менску, выставілі лёвунгі, якія вы-

\лялі думву рабочыв, сялян і салдат. 
,ле ва гэтыя лёэунгі трэба было вма 

іацца. І трэба сваааць, што барацьба 
шлла ўпартая. Вайскова-Рэвалюцыйны 
рСамттот, які вёў усе вмаганьне, склі 
іа^ вьевды рабочьн, сяяян і салдат, і 
а гэтых зьейдах атрымалі перамогу 
льгаавіві: уся працоўеая маса пашла 

імі. Такім чынам, псрінае янагань-
о аа ўплыў на працоўяыя масы свон-

чылаоя пабедай балыпэвікоў. 
У далойшым прамоўца спыняецца на 

|ымт, што ў готы час у Менеку былі 
розныл дробпа буржуаэныя партыі,якія 
$гараліся рабіць уплыў на працоўных, 
•ле ўсв патугі г;>тых аргапіаацый скон-

імі не пашлі. 
Нрамоўца абглядае настуіыва шлях 

барацьбы в акупантамі і дробна бур-
жуаваымі арганівацыямі, явія ў 1920 
годэо, у часе польокае акупацыі, хаце-
яі ажыцьцёвіць свае ідэі пры дапамо-
86 польскай буржуавеі. Тут цікава 
адвначыць вытрымкі з прамовы дроб-
на-буржуавпых прадстаўнікоў Белару-
сі, якія «горача» віталі прыход Піл-

судзкага, як «збав.целя Беларусі ад, 3 0 сьнежня а 6 гадаіне ўвечары ў 
оаяыпавіьоу». вялікай залі Інбелкульту адбылооя 

Скончылася тым, што Чырвоная[ ар- - р а ч ы с т а в пасяджэвьне, прысьвечанае 
ія вымела акупантауіі і лшеня 19<>0 і ; Ф а І Т Л * „ „ Л і п Р Т Л , „ в „ т , , / й ( 1 м „ Л М о М 

Устаноўка бюсту першага беларускага доукара Фран-
цішка Скарыкы, 

мія вымела акупантау 
году Менсв і наогул Редарусь робяц-
ца вольнымі. 

Савецкая Беларусь, якая ўваходаіць 
у вялікі і магутвы Саюв Савецкіх Са-
цыялістычных Распубдік, стала на моц-
ны шлях эканамічнага і культурнага 
адраджэньня. 

Прывітальныя тэлеграмы. 
Агалошваюцца прывітальныя тэле-1УССР і ад аб'яднаньня беларусаў у 
амы: ад• Галоўнавукі РСФСР, 8Д 1-й Фравцыі.-

канфэрэвцыі навуковых працаўнікоў 

Фрэнцішак Скзрына і яго роля ў беларускім друку. 

гра 

(Даклад праф. Ліотуховіча). 
— 400 год таму назад на тэрыто-

рыі Беларусі зьявілася першая друка-
ваная кніга. Друк—адвін з галоўней-
шых фактараў выввалееьня працоў-
нкх„ і заслуга ў разьвіцьці друву на 
Беларусі належыць «1>ранцышку Ска-
рыне. 

Пачатковую адукацыю Фр. Скары-
на атрымаў на бацькаўшчыне; далей 
ен вучыцца ў Кракаўскім унівэрсытэ-
це, які канчае са эваньнем бакаляў-
ра. Схолястычпая навува ў Кракаў-
скім унівурсытэце не вдавальняе Ф. 
Скарыну, і ён едэе ў краіну гумапіэ 
му—Італію, дзе канчае Падуанскі ўяі-
вэрсытэт ва стуценьпю доктара мэды-
цынсвіх навук. 

Бялікую сваю асьвету Ф. Скарыпа 
аддаў на служэньне роднаму народу. 

Добра ведаючы вначэньве друкавана-
іа слова, ён бярэцца ва друкарскую 
справу,—ва выдавьне вніг. 

Як гуманіст, Ф. Скарына цікавіўся 
вацыянальвым пытаньнем і таму кнігі 
друкуе на роднай беларускай мове. 

У наступныя впохі беларуская куль-
тура была вадушана панскай Поль-
шчай і бюракратычнай расёйскай ула-
уладай. I тольаі пасьля Кастрычвіка 
беларуская культура атрымлівае магчы-
масьць шырокага разьвіцьця. * * * 

Урачыстае пасяджэньне эакончыла-
ся прыняцьцем адпавелнай рэзалюцыі, 
пастаноўкай в'есы М. Грамыві «Ска-
рынін сын з Лолацку» і выступлень-
нем хору Беларускага Двяржаўнага 
Тэатру. 

Р Э З А Л Ю Ц Ы Я 

ўстаноўцы бюсту першага беларускага 
друкара, Францішка Скарывы. 

Бюст Скарыны быў вавешан і наво-
кал авдоблен прасьціраддамі вяско-
вага вырабу в прыгожымі нацыяналь-
нымі беларускімі вузорамі. 

Старшыня гістарычна-архэолёгічнай 
камісіі, прафэсар Доўнор-Запольскі, у 
кароткай.прамове адзначыў важнасьць 
сьвята 400-годэьдзя беларускага дру-
ку. 

— Сёньня, кажа нрамоўца,—мыста-
вім бюст таго дэеяча, які 400 гадоў 
таму выявіў усё значэньее дляпрацоў-
нага люду друкарскай справы. 

Ужо ў той час Францішка Скарына 
праводвіў думку, што вучоныя павін-
пы працаваць на карысьць простага 
люду. 3 гэтай прычыны трэба пісаць 
папростаму, для зразуменьня паспаліта-
га народу. 

Нават у чао Скарыны мова мела 
вялікае значэчьне ў сэнсе нацыяналь-
нага адраджэньня, і ён быў першым 
дзеячом на гэтым шляху. 

Врашлі гады прыгнечаньня і ўціску 
і мы адраву паставілі сваю працу ў 

8ьвявку <̂а служэньнем простай люд-
насьці. ВЫхатнейшыя беларускія пісь-
мецьнікі: Баг)шэВіч, Дунін-Марпінкевіч, 
Багдановіч, Я Ь а Купала, Явуб Колас 
бароняць простуХлову, падтрымліза-
ійвіь мужыва проціў в^на, і такім чы-
^ам падтрымліваюць клясавую бараць-

Нам трэба прытрымлівацлх прыкла.-
даў 10 стагодвьдэя, калі навука слу-
жыла народу. Гэты прынцын враво-
двіп.ь кастрычнікавая рэвалюцыя: вось 
чаму мы павінвы ісьці ва ёю. 

Сход пастанавіў паслаць прывітань-
не кіруючым органам БССР. 

Пасьля гэтага, вамесьнік старшыпі 
Інбелкульту т. Смоліч вапрасі| адкрыць 
бюог Скарыны старэйшага беларусдага 
вучонага прафэсара ііраніслава Эпі-
мах-Шыпілу. 

Пад гучныя, доўга нясьціхаючыя 
воплескі, быў адкрыт бюст першага 
беларускага друкара, Францішва Ска-
рыны, авдоблеаы яавокал прыгожымі 
элевтрычнымі лямпамі. 

Заключная частка ўрачыотага сьвят-
каваньня 400 годзьдвя друку на Бе-
ларусі адбылася ў Дзяржаўным Тэатры, 
куды ўсе госьці і накіравадіся. 

Рэзалюцыя 
агульмага сходу Інстытуту Беларусн?й Культуры. 

У дэень абходу 4-х вяковага юбі-
лею друкарства ў Беларусі, агульны 
сход Інстытуту Беларускнй Культуры, 
успамінаючы далёкую эпоху першага 
бекарускага адраджэньня ў XVI веку, 
пасылае прывітаньне кіруючым орга-
вам камуністычнай партыі Беларусі і 

ўраду Беларускай Савецкай Сацыялі-
стычнай Рэспублікі і дакляруе ім 
зьдаейсьніць у поўнасьці Скарынінсвую 
ідаю аб набліжчвьві навуковых ведаў 
да шырокіх працоўных масаў, на энаа 
чаго пастанаўлле зьмясьціць у вялікай 
залі інстытуту бюст Фрацішаа Сварыны 

Менскага Гарадзкога Савету, ЦВК СНК, ЦКК ПБ(б), ЦКК, ЦК ЛКСМ, 
ЦСНСБ, Камвузу, Інбелкульту, Унівэрсытэту, акружкому КПБ ЛКСМБ, 
АКК, Цэнтральных Праўленьняў Проф. Саюзаў, Фабзаўмясцкомаў і 
Прадстаўнік' ў вайсковых часьцей, прынятая на ўрачыстым пасяджэнь 
ні 30-га сьнежня 1925 г , прысьвечаным 7-й гадавіне існаваньняБССР 
і 400-г. беларускага друку, па заслуханьні адпаведных / а к л а д а ў . 

1) Рабочыя і сяляне Беларусі, пад 

У Доме Асьветы, 

кірауніцтвам сав. улады і камуністыч-
нае партыі пры вялівай напрзжнасьці 
црацы, дашлі значных дісяіненьняў, 
якія выравна адбіваюцца як ва ўады-
ме гаспадаркі, будаўніцтве культурпых 
устаноў, адраджэньні беларусвае нацыя-
нальпае культуры наогул, так і ў пра-
вільным разьвязаньві нацыянальнага 
пытаньня, даявуючы чаму рабочыя і 
сяляне розных нацыянальнасьпяў бу-
дуюць і ўсебакова ўэмацняюць Бела-
рускую Савспкую Слцыялістычную Рэс-
публіву, няўхілын ідучы разам з усім 
Савецвім Саюзам да сацыялізму. 

2) Друварства ў беларускай мове якое 
распачау Францішак Скарыпа 8 ІІолац-
ку 400 год таму навад, спачатау абслу-
гоўвала інгарэсы буржуааеі і дапама-
гала прыціску прац ўных, яно-ж цяпер 
дзякуючы ваваСвам Кастрычнікавае рэ-
валюцыі, сталася магутпым сродвам 
адраджэпьпя і росквіту беларускао куль-
туры, сродкам вызваленьпя нрацоўных, 

будовы сацыялізму, барацьбы з капіта-
лам і падрыхт ўкі сусьвеінае прале-
тарскае рэвалюцыі. 

3) У Вільні, дзе 400 год таму назад 
пачалося беларускае друварства, вараз 
польскае абшарпіцтва і буржуааея вя-
дуць зацятае змаганьне а беларусвш 
друкам і ўсёю культураю, бачучтд ў і г 
вялікі двейнів рэвалюцыйнае барацьбы 
працоўных мас Зах. Беларусі ва сваё 
клясавае і нацыяпальнае вызваденьве. 

4) Лічачы 400 годаьдэе друку наБе-
ларусі вялікім культурпым сьвятам пра-
цоўных, прызнаць за неабходнае адзна-
чыць гэтае сьвята наступныв: даручыць 
Іабелкульту выпусьціць вборнік, прысь-
вечаны 400 годзьдэю дрўку на Беларусі 
і абвесь^іць конкурс на беларускі сты-
лёвы шрыфт імя Скарывы. Прапава 
ваць Наркамасьвсты выдаць партрэт 
Скаоыны і разам 8 брашураю аб 
400 год8ьд8і друку па Беларусі распаў-
сюдвіць іх па ўсіх установах Наркам-
асьветы. 

29 сьнежня ў Доме Асьветы адбыўс.Я; што, сьвятвуючы 4О0-годвьд8в беларус-
ўрачысты вечар у адзнаку 400-годзь-
дэя друку на Беларусі. 

Аб ролі друку ў вызваленьні працоў-
ных мас зрабіў даклад д р I. Цьвіке-
віч. Прамоўца вавначае, што Ф. Саа-
рына быў першы беларускі вучопы, 
першы піанэр друку т Беларусі. На-
ша культура доугі час была ў ааняііа-

кага друку, мы рааам 8 тым сьвят&уем 
400-годзьдэе друкара і працаўніва, акі 
выпашоў паперу. 

Дакладчык разглядае эпоху XVI ве-
ву на Беларусі і суадносіны паміж 
станамі. Ф. Сварына, які вьяўляўся 
прадстаўніком мяшчанскае клясы на 
Беларусі, 8магаўся ва ўаьяяцьце як 

лзе, беларусаў не прыанапалі нават якісваёй клясы, так і наогул працоўных, 
нацыю. Але прышоў вялікі Кастрычяіа,| чаму і ўвяўся- ва надавычайна важную 
які паставіў Беларусь поплеч 8 іншы-Ісцраву друкаваньня кніг. Буржуаэея 
мі нацыямі ўсяго Савецкага Саюоу. 

Нрамоўца спыняецца на буржуавных 
краінах і ў паасобку на Амэрыцы, у 
яаой у двень выходзіць звыш 30 мілі-
ёнаў экз. гааэт. На вялікі жіль, бур 
жуазны друк с.іужыць капіталістам у 
прыгнечіньві працоўных. Там газатамі 
кіруюпь банвіры ці тресты, і таму ўсе 
буржуаяныя гааэты прадажныя. Нра-
моўца зааае пытаньне, яв вмагацца 8 
буржуазным друкам, як вырваць яго з 
рук вапіталістАў і адкаввае, што гэты 
шдях указаў нам Ленін: трэба аруж-
най сілай вахапіць уладу. 

Асыстэнт БДУ Друшчыц гаворыць, 

таго часу таксама разумела эначэньне 
друку і таму вяла барацьбу са Скары-
най, а ў далейшым сама ўвялася за 
адчыненьне друкарняў і друкаваньне 
кніг. 

Беларускі прук, народжаны Ф. Ска 
рынай, быў доўгі чао у ваняпадзе, 
толькі савецкаа ўлада дала магчы 
масьць працоўным сяарыстаць усе вда 
быткі культуры. 

Агульны сход ухваліў рэзалюцыю, ;; 
явой выкаэаў пажіданьне, каб у Цэн 
тральным Доме Асьветы быў пастаўле 
бюст першага беларускага друкара $ 
Скарыны. 

Аб вярблюдах і аб „Полымі". 
Ня вяліяі жаль, «СввецвуЮ Бела-1 зать> яму на г.эта вышэйпадзнымі На вялікі жаль, «Сввецвую Бела-

русь» ад 25-ХІІ—25 г. атрымаў аж 
і«7-ХН—26 г., дв'вля готага повна пра-
чытау і артыкул Я. Лімапоўскага на 
тяму—#Поів?мн» і аднооівы- яго да 
«маладых» і «старых». 

Неяк вуоім выпадкова ўспомні^іся 
мне выступленьні т. Залуцкага (Ленін 
град) 1 тав. Кагановіча (Унрііна) на 
XIV партыіным вьевдяе 1). Магчыма 
твму; што ўсё адбывалася ў адвін дзень. 

Тав. Залуцкі, вьвяртаючыся да вьеэ-
ду, каваў.— 

— «Товарміцн, мне прндется го-
вормть по ооводу того обвппення, 

л котороо вдееь выдвнгается проінв 
ів мвн». Мнепрндется,—не внаюудасг-

{Ф ся Л4 это,—декавывать, что я не 
і нервлоду верблюдом сделал я не 

і\ сам оебя, а меня оделалн»... 
цД( Тав. Кагаіговіч вельмі супааовйа ад-
,і ;;»паў яму.— 
К — «Здвсь т. Залуцінй пытаіся 
1 вааднтмт себя. Он стараіся, во—пер-

;1Й вых, докавать, что он не верблюд. 
ів ' і Ну, хорошо, соглаенмел, моявет быть 
ціі что-вябудь другое, похожее»... 

ія-; Ня верыцца, ваб тут былн якая-не-
<:і^уд8ь сувявь: у сваім артывулв 2 ) я не 

рлічаў т. Лімаяоўскага і яго сяброў 
рэдакцыі ў катэгорыю вярблюдоў. 

у%\ іавошта-к ёя цяпер даводвіць, што 
н но вярблюд? Можна было-б адва-

Л х) .Правва-, В5*ХІІ-2б г. 
I а ) .Сввеца. Вея.-, 16-ХП—2& г. 

8ать*яму на гэта вышэйпаданымі сло-
вамі т. Кагавовіча, але ня варта—возь-
ме чалавек, добра ня ўцяміць, і па-
крыўдвіцца. 

Я кажу аб гэтым сур'ёвва. Пось ня 
ўцяміў-жа т. Ліманоўскі майго арты-
кулу і разьвеў,—калі я.му вельмі па-
дабаецца гата слова,—антымовію. 

Калі я пісаў аб старых і маладых 
дык не таму, што мне гэта было па-
трабна асабова. Пісаў-жа я артыкул 
таму, што ў грамадаяпстве хадзілі роэ-
ныя чуткі наконт гэтага,—(старыя і 
маладыя),—самыя неверагодпыя і дл'-
кія. Адным 8 вакідаў, якія накіроува-
ліся «Маладняву»—было „8ачыненьпе 
друку". хМы вусім адкрыта далі адкав 
на гэта і фактычвыя спраўкі, якія 
групгуюцца на лічбах,—у друку. Дык 
што-гэта не падабаецца т. Ліманоў-
скамуУ Не, ня гэта! —Нашто х Дубоўка 
ваво „Полымя" шаноўнай часопісьсю. 

Прывнацца, гэта мяне эадзівіла. 
Здаецца—няма за што крыўдвіцца. 
Але што-ж—сілай міл ня будзеш— 
можна будзе ў далейшым ввапь „ІІо-
лымя* не-шаноўнай часопісьсю. Калі 
член рэдвалегіі просіць аб гатым—ча-
му вя ўдружыцьУ—Калі ласкаі 

Карыстаючы выпадак, т. Ліманоўскі 
хваліць «Полымя» (быццам я яго ла-
я у ! ) _ 

Па яго словах,—«Полымя»— 
... ;ідіінія ў Беларусі літаратур-

на-мастацкая і навукова-грамадакая 
часопісь, «Польшя» імкнецца са-

браць вакол сябе і выкарыстоўваць 
усе «маладыя» і «старыя» літара-
турна-мастацкія і літаратурна-паву-
ковыя сілы, творы якіхмогуць быць 
цагламі ў гмаху бе.тарускай літара-
туры»... 
Церад тым-жа ён хваліцца, што 

«Полымя»—савецкі орган «аб гэ-
тым сьведчыць і партыйны на сто 
процантаў салад рэдавцыі...» і г. д, 

Панершае —«ІІолымя» не адвіная 
на Беларусі літатаратурна-мастацкая 
часопісь: да ведама т. Ліманоўскага— 
некалькі год існуе, разьвіваецца і ўма-
цоўваецца другая літаратурна-мастац 
кая часопісь—„Маладняк'. Гэта часо-
пісь яа сваім тытульным арвушу пясла 
н.ідпіс— „Орган ЦК ЛКСМБ",авЛ ;: 10 
папясе надпіс—«Орган ЦК КПБ і ЦК 
ЛКСМБ». Так што —няма чым нало-
хаць маладнякоўцаў. 

Далей думкі т. Ліманоўскага раэьві-
ваюцца сумбурна, ігнаруючы ваконы 
лйгіві. Панрабую вылавіць больш с.ьвет-
лыя і 8ра8умелыя компдексы гэтых ду-
мак. 

Ка;кучы аб выданьні часопісяў нао-
гул, аб удзеле маладпякоўцаў у «По-
лымі»—т. Ліманоўскі вусім не дарэчы 
ўцягнуў сараву 8 маладнякоўскім вы-
давецгвам. Дэшоўшы да гэтага пытань-
ня, ён, падняўшы палец угору, кажа: 

...Паасобнымі вборнікамі друкуюцца 
і творы старых пісьменьнікаў, не 
надруніваныя ў „По ымі" і нават 
творы сябра рэдакцыйнай калегіі і 
фамтычнага рздантара „Полымя" 
Ц. Гартнага -... 
Нашто гэта «нават творы» Ц. Гарт-

нагаУ Ці ён выключэньно таму толькі, 
што ён рэдактар? I няўжо паасобнымі 
вборнікамі старыя пісьменьнікі друку-
юць толькі тое, што ня друвуе „Полы-
мя"? 

Далей т. Ліманоўскі адчыняе «Амэ-
рыкі». Кн івфармуе нас аб тым, як 
складаецца радкалегія, яв працуе, пе-
рад кім справа8дачы складае. Можа аб 
гэтых штуках т. Ліманоўскі сам ня-
даўяа дачуўся? Мы добра ведаем, што 
ўсім жыцьцём віруе кампартыя, якая 
9-ты год будуе савецвую рэспубліву. I 
„Амэрык" у гэтым т. Ліманоўскі не 
адчыніў. 

Далей т. Ліманоўскі малюе праэвты 
аб тым, як ён .со товаршіш" будзе 
эапрагаць у адну калясьніцу «коня п 
трепетную лань»,—маладых і старых? 
Хіба хго калі супроць гатага спрачаў-
ся? Думка вельмі паважная. Можа і 
црыплод будае добры, 8 лёгкай руві 
т. Ліманоўсвага. Мусіць, ваб хутчэй 
дасягнуць гэтага, т. Ліманоўсві радзіць 
усе непаравуменьні 'пераносіць на вы-
рашэньне ў адпаведныя органы. Каб 
гэтыя непаравуменьні ясврава выяшлі-
ся—маладнявоўцы энашлі-б сьцежку і 
бяз чужой рады. 

Ізноў-жа важу—вышэйпаданае—са-
мае важвае ў артыкуле, які рлц ілда-
ецца.намі. Далей ідзе, далікатна ка-
жучы, вадвічка, на якую бяэумоўна 
трэба даць факгычныя спраўкі. 

1....У оыіісе суорацоўнікаў «По-
лымя» зьмешчаным у сёмым нумары 
я энашоў прозьвішчы ўсіх гэтых 
„вышаўпшх" мададнякоўцаў... 
ПІто за тон! Што ва кавычкі!—„гэ-

тых"... „вышаўшых"... Да ведама тав. 

Ліманоўскага. — Вышаўшых — пішацп 
беэ кавычак. 

Цяпер—факты. У абвесгках аб прь 
пяцьці падціскі на 1926 г. па «Полк 
мю»—друкававых да зьяўленьня ма^ 
го артынулу ў „Савецвай Леларусі 
—памянёныя (А. Александровіч, і 
Вольны, Ул. Дубоўка, Я Пушча, I 
Чорны)—ня аначацца. Адгэтуль выва 
—рэдакцыя водала аб гэтым даўно 
калі зьмясьціла ў сьпісе па Л» 7—зш 
чыцца проста спала. 

2...«творы гэтых „вышаўшых" мг 
ладнякоўцаў друкаваліся і ' паеьл 
іх «выхаду» са складу суярацоўніка 
«Полымя». 
Няправільна, сябр' ••' Прагледзьв 

леппз! -^г 
З...„хіба яшчя цяііер упаўнаважы. 

\ л. Дубоўв»' інвіць публічна аб і 
«выхадве»? Пл верыцца". 
Як тут ня ўоіюмаіць пра вярблюд 

ў вьвязку з постацьцю т. Ліманоўсвага 
А«е баюся—накрыудаіцца... Провт. 
Скажу—лягчэй на паваротах, т. Ліма 
ноўскі! Можа ў вашай уласнай прак 
тыцы і было, што вы выступаді ау 
чыііго імя беэ упаўнаважаньня. Ш 
траба думаць, што і Ул. Дубоука ной-
Д80 па вашаму шлях/—я вадаволов 
св&ім. Увлючыў я тых, хто думаў та-
ды, валі гаварыў, а н е пасьля гаворві, 
яв вы. 

Вось і усб. Палажэньні майго арты-
вулу ад 16-ХІ1-25 г. лічу правільвымі, 
а выступлоньне т. Ліманоўскага—не« 
прадуманым. Атрымаўшы дадатковыя 
тлумачуньні, будвем спадзявацца, ён 
супаюіцца. Уладаімер Аубоунв. 

Масква. 



С А В Е Ц К А Я Б Е Л А Р У С Ь . 

Робочое і прошэсыянольное жыцьце. 
КЛЮБ 

У чао, калі мы перажывавм пврыяд|віпны быць цалвам пабудованы 8 
равгортваньнл нашай прамысловасьці | тар'ялаў жыцьця праднрыёмства і 
і ўцягненьня ў яе шэрагі новыя вад-
ры рабочых, якія да гвтага часу былі 
або адарваны ад фабрыкі 8 прычыны 
тых ці іншых умоў, або зусім ня былі 
8 ей внаёмы, у час вялІ8арнага рост? 
актыўнасьці ўоіх мас і росту іх 8ап»-
трабаваньняў. -пытаныіе зб выхавань-
ні ўсёй гэтай масы зьяўляецца пер-
шачарговай" задачай. 

Нашл задача—прыцягнуць да сябе 
і вультурна перавыхаваць усю гэту 
масу, якая ня мае ніякіх традыцый і 
вопыту клясавай барацьбы, каб не 
стварылаоя ніякіх сымптомаў непара-
зуменьня між старымі і новымі кадра-
мі рабочых. 

3 другога боку неабходна арганіва-
цыйна вамацаваць выяўляючуюся ав-
тыўнасьць, каб оупроцьпаставіць яе 
паўстаючай актыўнасьці варожых ра-
бочай клясе груп. 

Клюбы ахапілі дарослых тодькі ў 
малой меры. Мы маем шмат клюбау 
нават оа вначным лікам членаў, але, 
нажаль яны ніякай грунтоўнай працы 
не правод8яць, што даводэіць да таго 
што сябры ня цівавлцца сваім влюбам. 

Яв правіла, рабочы ці служачы па-
вінен адчуваць оябе ў сваім влюбе, 
яв у роднай хаце. Таму трэба рав на 
ваўсёды вывінуць 8 влюбу ўсе моман-
гы ваманДаваньня і прымусу, явія 
вельмі часта пануюць у пашых влю-

•бах. Гэта вусім яе гаворыць за тое, 
што ў влюбах вусім нв павінна быць 
ніякага ўнутранага распарадку, алемы 
ні ў^якім |ра8внепавінны паставіцьволю 
кіраўпіка^супроць'клюбу—волі рабочага, 
прымусіць рабочага рабіць у влюбетое 
а ня іншае, іпавш важучы, расвласьці 
ўвесь час яго прысутнічаньня ў влюбе. 

У нас } неваторых влюбах па ста-
туту ўсе члены влюбаў павінны быць 
автыўнымі. Сьмешна. Нельга прыму-
шаць быць автыўным. Ад гвтага чле-
ны влюбу вусім 8 яго паўцяваюць. Да 
гэтага часу мы не належным чынам 
сварыстоўвалі клюбныя памяшваньві. 
Апошнія загружаны масай непатрэб-
ных штучна створаных гуртвоў. Піа-
нэраў 8 саювнага влюбу трэба вывесь-
ці ў асобныя памяшваньні. Моладзь 
не павінна перашваджаць дарослым у 
сваім адпачынву ў влюбе. 

Мы маем шмат ленінсвіх куткоў,[ало 
яны ў большасьці выпадваў ніявай 

ма-
па-

вінны відавочна ііаваэаць, навольві ра-
бочыя сапраўды выконваюць заветы 
Ільліча. 

Клюб, аврамя палітычнага выха-
ваньня павінен імвнуцца да павыгаэнь-
ня вваліфівацыі рабочага. У розных 
гуртвох тэхнічных ведаў рабочы паві-
нен внайсьці шлях да атрыманьпя 
большай варплаты шляхам навышэнь-
ня вьаліфівацыі. Вельмі мала правесь-
ці або паладзіць у жлюбе давлад ао 
падпяцьці вытворчасьці, палепшаньні 
явасьці прадувцыі і [г, д. 

Словам, тут нічога ня вробіш. Трэба 
рабочаму павазаць сродві, шляхам'явіх 
ён зможа ажыцьцявіць тую рэзалюцыю 
якую прынялі на сходве. У гэтай га-
ліне працы адно в галоўных месц ад-
водяіцца влюбу. 

Наогул, влюбная нраца павінна 
быць пабудована тав, вабчлен яго ад-
раву бачыў тыя сродві, явія патрэбны 
для ажыцьцяўленьня таго, да чаго яго 
завліваыць лёзунгі на сьценах влюбу 
пі давлады, левцыі, рэзалюцыі і г. д. 

Аб фізвультуры ў влюбе. Нам 
здаецца, што гэта галіна працы яшчэ 
тавсама не дастарчаюча наладжанаў на-
шых влюбах. Між тым яна адытрывае 
вялівую ролю, асабліва ў сараве пад-
трыманьня сілы рабочага і служачага, 
яві ва варстатам ці ў ванторы яго тав 
ці інавш падламлівае. Дарослы рабо-
чы павіаен быць уцягнут у гэтую пра-
цу. Трэба яму растлумачыць, што фіэ-
вультура дасьць яму магчымасьць да-
лей працаваць з большымі, сьвежымі 
сіламі і г. д. 

Належнае тлумачэньне ўявіць яму 
неабходвасьць гэтага і ён вылучыць 
час для гэтай працы. Наогул, трзба 
кавстатаваць, што дрэннан пастаноўека 
тэй ці іншай працы ў болыпасьці вы-
падваў не патаму, што масы ня ўдвель-
нічае ў працы влюбу, а таму што яна 
дрэнна наладжана. Мы ведаем пра та-
вія выпадві, валі влюб вгуртаваў ва-
вол 'сябе моцную автыўную групу, 
явая віруе ўсёй працай влюбу валі ў 
гуртвох вначная самадзейнасьць, заці-
ваўленасьць і г. д. Тлумачыцца гэты 
вывлючна наладжанасьцю працы. На 
гэты бов павінны мы вьвярнуць самую 
вначную ўвагу. 

Зіма га^ата голлг цавінна (̂ Ц,дь "ера-

Машынабудаўнічы і ра-
монтны завод „Энэргія", 

Сярод працауніноў зямлі і лесу Магілеўшчыны. 

працы не праводвяць. Гетыя кутві па-1 домам ва ўсёй влюбнай працы. 

Жанчына-работніца і страхавая кампанія. 

Расьцо і шырыцца вавод «.')нэргія», 
а равам і яго вытворчасьць. 

Будуецца новая ліцойная... Ды і мэ-
ханічны ворпус маюць мэтай пашы-
рыць, 

Завод 8ака8аў у СССР і Нямеччыне 
элевтрычны маставы кран, фармовач-
ныя машыны і інш. мэханічныя часткі. 
* Нры наліччы мэханівацыі можна бу-
две больш падняць вытворчасьць і ня 
выпушчаць ад'сябе эаказаў. 

Двявуючы акуратнаму і хуткаму вы-
кананьню вававаў, аўтарытэт ваводу 
вельмі ўзрос. 

Аб гэтым сьведчыць тое, што шмат 
вакаваў наступае 8 тых акругаў, дэе 
ёсьць свае машынабудаўнічыя і рамонт-
ныя ваводы. 

Гудвяць машыны, яны яв-бы ка-
жуць, што праца ўзяла верх над раз-
рухай, — вытворчасьць заводу отала 
на правільны шлях. 

Рэалізацыя і вытворчасьЦЬ. 
Галоўная вытворчасьць ваводу—гэ-

та Д8есяцічныя, стадовыя і інш. вагі. 
Яны раэыходвяцца ня толькі ў БССР, 
але і ў буйныя цэнтры СССР праэ 
Белпайторг. 

Закавы на рамонт машын і ад.ііўку 
часьцей для іх паступаюць в усіх 
акругаў Беларусі... 

3 шляху вытворчасьці сел.-гасп. ма-
шыя і прыладаў «Энэргія» ў гэтым го-
дзе вусім эышла, уступаючы на гэтым 
рынву месца сел.-гасп. майотэрням імя 
„Бурбіса" і іпш. фабрывам і ваводам 
Беларусі. 

Культпраца. 
Гуртвавымі заняткамі ахонлены 

амаль усе рабочыя ваводу. 
Аатыўнасьць расьце,—а разам 8 ім 

і культурнае выхаваньне. 
Маюць яшчэ ахвоту некаторыя ра-

бочыя трохі „вапусьціць ва, гал-
стув". 

Кепсвавата справа абстаіць 8 памя-
шваньнем. Ленвутов ня можа вьмясь-
ціць усіх рабочых. 3 гэтае прычыны 
няма вялівага размаху ў вульт. галіне. 

Але, не 8важагочы на гэта, мэталісты 
прымаюць автыўны ўдвел у сьцянной 
газэце, явая высьвятляе і крытывуе ў 
карыватурах кепскія бакі быту. 

Няюць машыны аб новым быце... 
і... оадай аб будучыне сацыялістычна-'• 
га рооквіту,—да якой ідве працоўны; 
люд... 

Кольвасна нашыраецца і явасна 
мацнее Магілеўсві авруговы саюв раб-
землесу. 

Працу гэту, галоўным чынам, трэба 
лічыць ва рахунав батрацтва і частву 
студэнтаў. 

Гэтав: на 1-га жніўня саюз яднау 
1145 сяброў саюву, а ўжо ў сьнежні 
Рн налічвае 1653 чалав. 

'Гавім чынам з жніўня і да сьнежня 
саюэ вырао на 508 сяброў, гэта важа 
нам аб тым, што забаронву двеля па-
стунленьня ў * саюв няма бязумоўна 
тым, явія прадаюць сваю рабочаюсілу. 

Пры дзейным свлад8в 10 упаўнава-
жапых па працы сярод батрацтва, 60 
сельбатрачЕомаў і, дзявуючы таму, шго 
пры вожным сельоавеце мы маем тав-
сама ўпаўнаважапага-саюз, пачынае ўсё 
больш і больш пашыраць працу сярод 
батрацтва, уцягваць гэты пралетарсві 
элемэвт у жыцьцё саюзу. 

Усіх батравоў па Магілеўсвай акру-
8в ўвята на вучот 2015 чал., трудавых 
умоў .вробяеаа 1150, а сяброў саюву 
400 чал., вот у гэтым напрамку трэба 
яшчэ больш прынаіегчы нашым працаў -
нівам, якія працуюць сярод батрацтва 
на месцох, каб трудавымі ўмовамі бы-
лі ахоплены ўое і каб ніводнага бат-
рава ня было яясябрам саюву. 

У сучаоны момант у саюзе ёеьць 
частва безпрацоўных батравоў. Сгіюв ім 
авазвае дапамогу грашовую, але гэті-
га ім мала, яны просяцца на нрацу. 
Да гэтага часу, хаця і вдараліся вы-

X Р 0 Н I К А. 
У ЦБ САЮЗУ КРАЎЦОУ. 

падві ііасылві іх куд^ працаваць, 
дужа млла, а вось цяпер оправа 8 
будзе Габстаяць вуды лепш. Згод|| 
пастановы нарады Нарвампрацы, Ца| 
тралышм Праўлоньнем нашага саюі 
будве вроблена трудавая ўмова 8 лесв 
загдтоўчымі ўотанавамі аб прадот 
лвньні працы на лясных загатоў 
беспрацоўпаму батрацтву і блднейша: 
сялянству ня моньш як 40 нроц. гэт 
ватэгорыі. Восьвагэтыя 40 проц. са 
вможа наслаць усв" свае бесарацоўні! 
батрацтва і чаотку інтых беспрапоі 
ных сяброў саюэу. 

Цяпер трэба адзначыць, яв жа 
нас па саюву пасоўваецца ліввіда 
няпісьменнасьці сярод батрацтва, 
вось яв: вроблен вучот няшсыГ' 
батравоў. Усё няпісьменныя Оатр 
прымацованы да швол і лівпунвта 
Згодна пастаяовы. Нарвамасьветы, у 
батрацтва будзо залічвацца ў гвт 
школы бяз усялявае чаргі., Зан 
будуць нраводзіцда ўвочары. Т 
справа абстаіць трохі дранна, бат 
ня вможа* хадзіць у школы ў вячэ 
час, бо гасцадар, у явога ён пра 
ня вгодчея лго павуль што пускі 
аде трэба лічыць, што ёп эгодзіц 
толькі рлстлумачыць яму і даць р 
параджэньне па ссльсавеіах, каб б 
ракі былі ввольнены ў вячэрні час 
нрацы для ліквідацыі сваёй нлпісьм 
насьці і гэта трэба будве арабіць | 
хуткім часе. 

А. Новыш.{ 

У бліввай будучыне ў нас па Бела-
русі распачнецца справа8дачнал вам-
панія і перавыбары вамітэтаў страха-
вых вас. Калі гэта пытаньне вельмі ці 
вавіць вожнага рабочага і служачага, 
дыв жанчына-работніца і жонва рабо-
чага яшчэ больш заціваўлены ў добрай 
пастаноўцы працы ўотаноў сацыяльна-
іа отрахаваньня. 

Хто 8 жанчын-работніц і жанок ра-
бочых ва апошнія гады не пачуў на-
колькі страхваса 8ьвя8ана 8 яе побы-
там, працаю на прадпрыбмстве. Кож-
най даводвілася быць у страхвасе: хто 
атрымліваў дапамогу ў часе хваробы, 
хто на догляд і вармленьне дзіцяці, 
хто дапамогу эа час беспрацоўя, хто 
пэнсію пасьля сьмерці мужа, хто на 
пахаваньне члена сям'і, хто двеля таго, 
каб папасьці ў дом адпачынву, або са-
наторыю. А ваму не даводзілася быць 
у амбўляторыі, ваму не давялося па-
влікаць довтара да сябе ў хату?Шмат 
ваму давялосл быць і ў больніцы і ў 
радвільні і г. д. Усё гэта, таварышы, 
пя цівавіць вас, валі вы вдаровы, ва-
ді вы на працы, валі ў сям'і ўсё доб-
ра, але здарыцца явое-небудзь ня-
шчасьце ў жыцьці і, вы адраву эьвер-
"сг.,еся да страхвасы і тольеі тады ад-
чуеце недавваты нры страхавых уста-
новах, тольві тады пачуеце навольві 
яшчэ вас не вдавачіьняе дапамога па 
беспрацоўі, наколькі ашчэ малая нэнсія 
ўдовам маткам, наволькі малая дапа-
мога і на кармленьне двЦяці, волькі 

яшчэ ёсьць хібаў у працы страхкасы 
па абслугоўваньні вастрахавапых, вя-
лікія чаргі, няўважлівыя адносіны,— 
усе гэта вас непакоіць у той момавт, 
валі вы сустракаецеся 8 касаю. Пала-
ецеся там, альбо пойд8еце невдаволе-
ныя цішком, але невдаволеньве ў вас 
вастанецца. Вельмі рэдва сважуць пра 
гэта на сходзе альбо напішуць у га-
зэту, часьцей ва ўсё ўжо наваўтра ва-
бываецца, а . гэтыя недахваты васта-
юцца яв і раней, яв і былі. 

Ёсьць яедахваты, явія залежаць ад 
нашага фінансавага становішча, ёсьць 
і тавіл, явія залежаць ад агульных 
умоў нававол нас, але ёсьць і шмат 
яедахватаў, якія лёгва паправіць, валі 
на гэта будзе вазначана вамі, калі вы 
патрабуеце, каб гэта было зьнішчана і 
калі гэтага вы ня робіце, дык частва 
віпы прыпадае на саміх вас. 

Таварышы, хутва вы будзецв слухаць 
справавдачу вамітэту вашае васы, 
успомпіце пра тыя моманты, якіяпры-
мусілі вас непавоіццца пры спатваньні 
8 страхавою васаю, прачытайцо ўваж-
ліва гадавую справавдачу касы, раэ-
глядзецо яе дэтальна па востачвах на 
дэлегацвім сходве, падрыхтуйце вашы 
прапановы і будэьце болып автыўнымі 
на ванфэрэнпыях. Высоўвайце леп-
шых і с і м ы х автыўных нрацаўніц у 
вандыдаты вамітэту васы, тады вы 
вдолееце хутчэй 8ьнішчыць нашы не-
дахваты. 

Р. А. Лесін. 

Палепш ньне мватэрнага стану. 
Да гэт га часу некаторыя працоўныя ка-

ляктывы займаіі неаапаведныя памяшкань-
ні, што дрэняа адбівалас^ як на здароуТ ра-
бочых, так і на самоВ працы. 

У сучасны ыомант ЦІС саюзу краўцоў 
прыняла энэргічныя меры да палепшаньня 
кватэрнага стану, які ў хуткім часе будзе 
палепшан адвядзеньнем адпаведных памяш-
каньняу. 
Палепшаньне становішча жінчын ра-

ботніц. 
ЦП саюзу краўцоў дабілася палспшаньня 

стааовішча жзнчыпработніц. Так, на час 
жаночых хвароб, жанчыны пераводзяцна на 
больш лёгкую праау, з захаваньнем за са-
бою сталага разраду па онлаце працы. 

НА ЧЫГУНЦЫ 
Зьезд РНК Зах. чыгунні. 

У Гомлі адбыўся зьезд РЬ'К Заходняй 
Ю. Каваль. Ічыгункі, на якім было выяўлена шмат не- ' ляпшэньнн. 

дахопаў у адносінлх плміж адміністрпць 
і служач ;мі. 

Зьезд прышоў да згоды паміж саюза 
адміністрацыяй па пытаньню аб павмлічэн 
зарабогнай платы. 

Тарыфная сетка будзе падзелона на 3 ч 
кі: ад 1-9 ра «раду - рабочан сетка, ад 
14—сярэдняй кваліфікацыі і ад 15-24 выш| 
шай квлліфіпацыі. 

Таксама дасягнуіа згода аб павялічэн| 
прыработку. 

Рэвіэія на Заходняй чыгунцы. 1 
Па ўсі'й Захолнчй чыгунііы былі яргяні) 

ваны чацьві'ркі па праверке гряшовяй с п і 
ваздачнасьці На ст. Мевск ніякіх асдахогД 
1 рзстратаў ня было анойдзена. 

Вытворчыя гурткі на чыгунцы. 
На стаацыі Менск, Зах. чыг. аргян'зяваі 

гурткі тэхнічных I камерчаскіх всдаў дзеі 
працаўпікоў чыгункі. Гэтыя гурткі маю» 
мэтаю павялічэі.ьне вытворчасыіі I яе 

І̂ аволі валакіты. 
(Ст. Асіпавічы, Заходніх чыгунак' 

Чым кончылася справа аб выбуху Лю 
(Бабруйшчына) 

Яв паведамлялі гаээты, два месяцы 
навад на .Іюбаніцвім млыну здарыўся 
выбух наравога ватла, прычым быві 
вабіты 5 рабочых. 

Уласьніві млыну думалі ўцлчы, але 
былі влоўлены, ваарі.іштаваны і ў хут-
аім, часе прадоталі црад авр. судом. 

_На оудве, яві цягнууся 4 дпі, выя-
віўся цэлы шэраг наругдэаьпяў водэв 
су вавону аб працы: рабочыя ня былі 
вастрахованы, ня прыймаліся ніякія 
меры прадасьцярогі, гаспадары млыну 
былі настольві^хдівыя, што, валі адвівы 

.машыністы найшоў у водпусв, дывяго 

вамлшчаў весправтыкаваны вачагар. 
Калі за невальві двёп да выбуху ў 

паравога ватла лопнула вадамернае 
оьцявло, дык гаспадары не паклапаці-
ліся аб уотауцы повага, ня гледвячы на 
тое, што вапасвое сьцякло было ў ва-
пасе. 

Вось гэта вялівая хцівасьць і давя-
ла гаспадяроў да лавы падсудных. 

АвруговЫ суд прысудвіў старшата 8 
братоў абвінавачаных Моўшу Белкіна 
в тром гадом эьняводеньня, а апошвіх 
трох в аднаму году вьняволеньня вол;-

М. Л. 

Яв вядома, адмівістрацыйнае віра-
ваньне чыгунвамі—надта цэціралІ8ава 
нае: у цэнтры чыгункі—віраваньне на 
лініі—начальніві вучастваў службаў. 
Па тавому-ж нрынцыну пабудаваны і 
прафсаюэ чыгунічніваў: у цэнтры чы-
гунві-Дорпрофсач, на вучаствах--Учв-
прафсачы, а на станцыях—мясцвомы. 
Іншай формы пабудовы адміністрацый-
ішх і прафэсыйных органаў знайсьці 
нельга—сучасныя формы неабходна і 
сябе апраўдала. Але... алв не заўсёды. 
Іпшы раэ 8 гэтай цэнтралівацыі атры-
моўваецца пеіівая бяэглувьдзіца. 

Вось яскравы прывлал: 
ІІа ст. Асіпавічы ў пачатву сьнежня 

вьявіліся тры дэмабілівавыя чырвона-
армейцы—быўшыя чыгуначніві і слбры 
саюзу гэтае ж станцыі—т. Вацлаў, 
Гутоўскі і Ненагай. Зарэгістраваліся ў 
мясцвоме і сталі чаваць службы, упзў-
неяыя, гато ім, яв дэмабілінаваным/ява 
будэе дана ў першую-чаргу. 

Праэ певаторы час вапатрабаваліся 
ў мясцовае дэпо тры сьлёсары; тут бы 
і прыняць гэтых таварышоў, але не-
тут цэтралізэцыя ўотупіла ў свае 
правы: на ваўтра прыбылі 8 Менсву 
камандыравапыя па гэту пасаду на-
чалыіівам вучаству цягі тры гаварышы. 

Ака.чваецца, яны тавсама дэмабіліва-
ваныя ў Гомлі чырвонаармеііцы, па-
праўленыя^ біржы працы ў Еіраваньне 
чыгупкі, адвуль іх накіравалі ў Менск, 
ну, а Менск—у Асінавічы. І'овьніца 
тая, што яны не сябры саюяу, і самі 
не з Асіпавіч. 

Навіроўваючы іх у Асіпавічы, на-
чалыіів вучаству ня згодніў пытаньня 
8 Асіпавіцвім мясцвомам, яв гэта па-
трабуепда, а пагодэіў 8 Менсвім мясц-
вомам цягі, яві вгодніў пытаньне, вя 
маючы на тое правоў. 

Асіпавіцві мясцвсм агаласіў ван-
'(•лівт, патрабуючы^прыняцьця на служ-
бу т. Вацлавэ, Гутоўскага і Немагая, 
маючых патрэбную вваліфівацыю, пра-
ва па пасаду, яв дэмабіліваваныя, яв 
сябры саюэу, чаваючыя працы, яв 
служыўшыя тут раней. 

Пашла справа ў РКК. Згоды дасяг-
іі}та ня было. ІІаехала сарава ў цры-
мірыцельвую вамэру (Гомель) пры 
Дорпрафсачы і віравапьні чыгунав. А 
там парашылі вгадвіцца з пазыцыяй 
адміністрацыі. Шлюць аб гэтым па-
перку ў Асіпавіцві мясцком і началь-
ніку дэпо. А 8 тым-жа сааым цягні-
ком, толькі ў другім пакеце, вачалыіік 
олужбы цягі раэам 8 начальвікам ад-
міпістрацыйнай службы пішуць, што 
дзякуючы таму, што прысланыя тры 
таварышы ўжо служаць, што прымі-
рыцелыіая вам.фа вгодэілася в пры-
няцьцем іх, і што перавод іх на дру-
гую станцыю патрабуе выплаты пад'ём-
ных—аставіць іх у Асіпавічах, а Взц-
лава, Гпоўсвага і Пемагая—навіра-
ваць у Лілобін, дэе іх прымуць у дэао. 

Яв бачым, адміпістрацыя вабіла ад-
бой, выгараджваючы сябе гамонвай аб 
стратах на пад'Смпыя, замываючы во-
чы на тое, што і Асіпавіцвім тавары-
шом, яв прынятым на службу 8 пера-
менай месца пражынаньня, прыдвецца 
таксама плаціць пад'ёмныя. 

Але добра. Паехалі таварышы 
Жлобіп. Нават дармовыя білеты атры-
малі ад начальніва дэпо. У Жлобіпе 
началыіів вучаству цягі адсылае па-
псрву аб іх прыпяцьці на нагаджэныіе 
ў Жлобінскі учвпрафсач, а той, яв і 
трэба-было чаваць—піша ў Асіоовіцві 
мясцво>( рэзвую паперву віо тым, што 
ён мае досыць беспрацоўных у Жло-
біне і прапвнуе Асіпавіцваму мясцво-
му нв навіроўваць у Жлобін (асісавіц-
віх беспрацоўных. Тут трэба тавсама 
адвначыць, ?што Жлобінсві учвпраф-
сач трохі ня гуды папаў: пасылаў та-
варышоў не Асіповіцві мясцвом, а 
начальнів цягі, і прапанаваць Асіпа-
віцваму мясцвому Учвпрафсач ня мо-
жа, бо Асіпавіцві мясцвом у райёне 
Менсвага Учвпрафсачу. Але гэта дро-
бя8ь, і слрава ня ў гэтымі Справа ў 
тым, што таварышы прыехалі навад в 
носам, нават білеты вуплялі за свае 
грошы... 

У выпіву—дэмабіліваваныя чырвона-

армейцы Вацлаў, Гутоуокі і Немагі 
сядзяць бяв працы, нават паііесН 
страты на пасздву ў Ждобін і харч} 
ваньне, аўтарытэт мясцвому-падарван 

Гэта адзін фавт. 
А вооь і другі: і 
У парадву рэгулявапыія штатаў ; 

Асіпавічах ванатрабавалася чатыр 
стрэлачнІЕІ. Начальпів'Мевсвага адды 
леньня перавідае сюды чатырох стр 
лачніваў з другіх станцый. Мясцовь 
беспрацоўныя паднялі гвалт, вьвярн-
ліся ў мясцвом, а апошні нічогі і г 
ведаў, бо началыіів адд,вяленыія нав 
пе павланаціўсл згодніць пыганыіе ( 
перамяшчэвьні з мясцвомам, паруію 
ючы ўсе 8аконаііалажэньні , існуючн 
на гэты выпадак... 

Івноў бязглудвьвіца. Івноў аўтарыт 
мясцкому ў загане. 

Трэба інспэвтару працы на чыг/і 
вах БССГ свасаваць гзтыя неааво: 
ныя дзеяньні адміністрацыі вапатраб 
ваўшы прыняцьця т. Ііацлава, Гута 
свага і ІІемагая на службу ў Асіпаі 
чах, аплаціўшы падёмныя нрыняті 
н і іх месца таварышам хоць са сро 
ваў адмівістрацыі, нарабіўшай брыд 
ты, або пакінуць і тых, і тых у А< 
павічах. 

Упаўнавэжанаму ЦК чыгуначніН 
у БССР і ўпаўпаважанаму НКНС 
БССР трэба эьвярнуць увагу на гэті 
парушэньні усіх існуючых завон^ 
палажэньняў, увазаць адміністрацыі 
месца і рамкі яе дзеяныілў, указа 
тавсама прафуотановам, як трэба Ў 
біць у падобных выпадвах, каб 
свія -мясцкомы ня вгоджвалі прывяпь: 
на службу ў Асіпавічы. з прымірі 
цельная вамэра лепш равьбіралася' 
пытаньпях. 

Трэба, урэгае, не рабіць в іонуюч| 
неаОходнай цэнтралізацыі нейвую і 
шаніну, у явой ня відаць ні ванцаі 
пачатку ваконных і невавонных две) 
няў, вя вводвіць татай цвнтралівап 
на сьмешнае отановішча, явое падй 
вае аўтарытэт і адміністрацыі і пра 
устаноў, вывідаючы ў паветра оргі 
прадпрыёмства і беспрацоўных. 

Ня трэба 8ьдзввавацца над дэма) 
ліэаванымі, эаслугоўваючымі івнк 
адносін да сябе. Хв, Шынклеы 
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Э К А Н А М І Ч Н А Е 
Наш зкспорт. 

(Некаторыя падагулвньні). 
Ні іуеім упэўнена пачала ў міну-

іым грдве Дэяржаўная Гавдлёвая Ўпра-
па Беларусі ўкладаць свой экспортны 
пляп. 

Паступова, крок ва крокам, выяўля-
ючы ўсе [магчымасьці пашага краю, 
пасьля ўсебаковага абмеркаваньня на 
нарадах і практычнае працы Двяржаў-
ная Гандлёвая Ўорава Беларусі ўкла-
ла свой экспортны плян на суму эвыш 
5.000.000 руб. на ровных гатуяках 
сырцу. 

Кажучы аб выкаеаньні нашага пля-
оу, патрэбна заўважыць на некаторыя 
перашкоды, якія спатыкаліся на шля-
ху нашых загатовав, асабліва ў спра-
ве загатовав шчаціна, консвага воласу, 
шкуранога сырцу і частваю пушпіпы. 

Діяржаўяая Гандлёвая Ўправа Бе-
ларуоі, аьвяааная неабходнасьцю пра-
водвінь свае зігатоўкі вывлючна ў ме-
жах Боларусі, прымушана была вма-
гацца в такімі аргазіэацыямі, як нап-
рыклад, шкураны сыпдыкат, Пато, Га-
со і інга., якія таксама рабілі вагатоў-
кі на тэрыторыі Ббларуоі. Нагоня эа 
сырпом выклікала часта нежаданую 
канкурэнцыю і штурхала на змаганьне 
вагатавіцеля 8 загатавіцелем. 

ІІо 8важаючы-ж на ўсе нонармаль-
васьці і ванкурэнцыю, Дзяржаўная Ган 
длёвая Управа Беларусі выканала ва-
давьне па пляну бадай што цалкам, 
прыблівна на 95—98 проц. 

У працягу апэрапыйнага году вага-
тоўлона: шчацін насуму—1.250.000 р., 
оушніны —300.000 руб., консвага во-
ласу—105.000 руб., швуранога сырцу 
900.000 р., валакна—1.000 000 руб., 
лекнў—100000 руб.,\8божавых прадук-
таў—70 000 ^руб., яев—160.000 руб., 
гусей—50.000 руб., шнігнару—200.000 

руб., льпяного семя—300.000 руб., ма-
кухі-110.000 руб., іншых дробных ві-
даў сырцу—50.000 руб. 

Усаго прыблівна вагатоукі оклалі 
4.795.О0О руб. 

Казаць у цяперашні час аб атрыма-
ным намі прыбытку цяжка, ало можна 
сказаць, што бадай усе тавары рэалі-
ваваліся в прыбыткам. 

Некаторыя нашы віды экспорту, як 
шчапіна ваваявалі на замежным рынку 
першае мейсца. Апрацоўка нашае шча-
ці лічыцца самай лепшай і самай удач-
вай (Двяржаўпая Гандлёвая Ўправа 
Беларусі мае свае 2 шчацінныя фаб-
рыві, дзе прапуе 15о рабочых). 

Цікава спыніцца на другарадных ві-
дах эвспорту, яв яйві, гусі, яблыві, 
мёд і інш. Толькі ў 1924-25 годэе мы 
началі вывозіць гэтыя тавары. У па-
чатву кампаніі было надта цяжка. Гэ-
та выклікалася папершае тым, што 
апарат ня быў дапасаваны да вагатоў-
ві гэтых відаў экспорту, а падругое 
сяляне спачатку недаверчыва адносіль 
ся да гэтае справы. Але паступова 
Дзяржаўпай Гандлёвай Ўлраве ўдало-
ся наладзіць гэтую справу. 3 дапамо-
гай пізавое каапэрацыі экспорт гусей, 
як бітых, гэтак і мірожаньіх, вусім 
ацраўдаў сябе на 8амежных рынках. 
Пераважна ў Нямеччыне, Літве нашы 
яйві внагішлі добры збыт і к канцу 
апэрацыйнага году гэтыя тавары рэа-
ліваваліся 8 прыбытаам. 

Пріатыка мінулага году, вробленыя 
некаторыя памылкі навучылі нас шмат 
чаму і можна быць пэўпым, шго ў ця-
перашнім апэрацыйным годзенашплян 
раэгорпецца яшчэ шырэй і мы выка-
паем экспортныя вадапыіі на поўных 
100 процавтаў. Л. С—кі. 

Ж Ы Ц Ь Ц Е . 
Замежны гандаль Чэхасла-

вакіі. 
Чэхаславакн зьяўляецца вайболей пра-

мысловым крлсм сярэдняе і ўсходняе Эўро-
пы. Наседьнпсьць яе па занятках дзеліцца 
так: ссльская гаспадярка—42,5 проц, пра-
мысловасьць—33 8 проц., гандаль—12,1, 
служба 1 вольныя прафэсіі—11,0 проц. Пры 
гэтым у самой Чэііі прамысловасьць кор-
міць 41 проц. жыхарства, а ў Пэдкарпацкай 
РусІ толькі 10,6 проц. Палавіва ўсіх фабры-
каў быўшае Аўстра Вэнгрыі знаюдзілася 
на чэскаслгвацкіх абшарах і адыйшла ў 
спадчыяу чэха славац<ай рзсл^бліцы. 3 
агульн е лічбы 17.000 фабрыкзў на Чэха-
славэкію прыйшлося .0.8 проц., а на цяпе-
рашнюю Аўстрыю—37,5 проц. 

Дзеля гэтага ў чэхіславацкім замежным 
гандлі вываз фзбрычных вырабаў займае 
галоўнае месца. 

У 1921 г. ВЫВЛІ сельска-гаспадарчых і 
лясных тавараў даў 1.803.994.120 кроніў 
(кропа—53/« кап.), а прывоз-6.307.516.905 
крон. Такім чынам прывоз у некалькі разоў 
перавышас вывіз. Тым ня менш, балянс за-
межнага гандлю ЧэхаславакІІ мае актыўяы 
характар, бо вываз фабрыкатаў значва не-
равышае прывоз: у 1924 г. прывоз -
9.551.213.973 кр. і вываз - 15.158.363.537 
кронаў. 

За першыя 10 месяцаў 1925 г. уввсь вы-
вл» Чэхаслівакіі дае 13 421.111.971 ^кр., а 
прывоз—11.9Л.897.977 кронаў. 

Псршыя месцы ў замежным гандМ Чэха-
славікіі займаюш. Нямеччына і Аўстрыя. 
Таксама вельмі важнымі дзеля Чэхаслава*іі 
зьяўляюцца гандлСвыя звосіны з дзяржава-
мі—сп-дч'-ньніцамі б. Аўстра ІЬнгрыІ (Аў-
стрыя, В^нгрыя, Югаславія, Румынія, Поль-
шча), якія забралі ў 1920 г. 53 проц чэха-
славшкага вывазу, а ў 1924 г. 40,2 проц. 

Агуллм-жа замежны гандаль Чэхаславакіі 
і ўдзел у ім паасобных дзяржаў характары-
зуеіша такімі табліцамі: § 

I В ы в а з. § 
У процанглх ді ўсчго 

^вывазу 
Ш 1921 і V, Ш 1 9 2 4 / 5 

. 28.69 

ІУ-ы ўсебеларускі зьезд 
камітэтаў сялянскай гра-
мадзкай узаемадапамогі. 

Адчыненьне зьезду. 

Паступленьне звычайных прыбыткаў у дзяржаўны 
бюджзт БССР у лістападзе месяцы. 

Агульная сума паступленьняў ввы-
чайных прыбыткаў (бяз сел.-гаспадар-
чага) склала ў лістападзе 2268,0 ты-
сяч рублёў супроць 1503,4 тысяч руб. 
у каетрычніку.^іавялічыўшыся такім 
чынам па 50,0 проц. 

3 аснаўных ватэгорыяў паступлень-
мяў пасьпешпае выкінаньне бюджэтных 
прадбачавьняў далі: восьвенныя падат-
кі—перавышэньне на 45,7 пр. і непа-
датковыя прыбытаі на 6,1 пр. ІІро-
отых падаткаў педаатрымана ў абхва-

це 9,0 пр. ваданьня. 
3 паасобных відаў паступленьняў 

трэба адэначыць пераўвялічэньне суп-
роць прадбачаныіяў: гэрбавага, рэнт-
нага і акцыаных вбораў і ляснога пры-
бытку. Значнао перавыпаўненьно бюд-
жэтпых прадбачаныіяў адзначаецца па 
падатках—прамысловаму і падаходнаму 
і па мытных эборах. 

Дыпаміка лістападауокіх паступлепь-
пяў у дзяржаўны бюДжэт звычайных 
прыбыткаў бев с.-г. мае вось які отан: 

Паступіла |Проц.адно- Нроц. адноеіны к па-
ў лістапа- сіны к лі- пярэдняму м-цу. 
Д86 1925 г. стападу У гэтым У мінулым 
у тыо. руб. 1924 г. Г0Д86. Г0Д86. 

Простыя надатку (без с.-г.) 318,9 78,5 89,1 118,4 

Кооьвенныя падагкі 1179,3 396,9 129,1 50,4 

А г у л а м • 1498,2 213,1 117,8 75,5 

Непадатковыя прыбыткі 769,8 185,4 332,0 73,6 

ІІададвепыя лічбы сьведчаць аб ро-
«ьцо паступленьняў у лістападэе кось-
вепных падаткаў і непадатковых пры-
быткаў. Простых падаткаў паступіла 
ў ліотападве на 10,9 менш, чым у ка-
стрычніку, штс вусім вравумела, бо 
крайнія тэрмінг плацяжоў па аснаў-
яой абкладцы г. ілістапад не даводзяц-
ца. Рост паступлеш.няў у лістападяе 
косьвенных падаткаў 4-29,1 пр. іпюў 
выключва ва кошт павялічэньня па-
сгупленьня акццоаў, бо паступленьне 
мытных вбораў скарацілася ў лістапа-
две на 24,9 пр. 

Агулыіы ітог сабраных акцыэаў склаў 
у лістападзе 1082,5 тысяч р., павяді-
чыўшыся супроцькастрычнікана 38 пр. 

3 паасобных падакцывных прадме-
таў впачнао паотупленьне акцызных 
збораў даюць у лістападэе: дрожджы— 

387,7 тыо. рублёў, або павялічэньне 
супроць кастрычніка на 101,8 проц., 
цукер 255,9 тыс. рублёў, або +52,1 
проц., сьпірт—195,0 тысяч рублёў або 
+83,0 проц., піва 42,4 тыс. рублёў 
або +2 ,4 проц., нафтапрадукты 38,1 
тыс. рублёў, або +17,2 проц.. Паступ-
леньпі ад рэшты падакцывных прад-
метаў у лістааадзе менш вначныя, а 
ўсё ткі ў параўяаньні з кастрычнікам 
многія 8 іх далі пазялічэньне. 

Паступленьне непадатковых пры-
быткаў у лістападзе рэзка павысілася 
ў нараўнааьні 8 папярэднімі мосяцамі. 
Гэта тлумачыцца тым, шго па галоў-
най крыніцы непадатковых прыбыткаў 
—па лясному—пачалі паступаць у лі-
стападэе дзесяціпроцаптныя ўвносы па 
ваключаных дагаворах на водпуск лесу 
аспаўным вагатавіцелям. М. П. 

Аўстрыя 
Нямеччына . 
Англія 
Вэнгрыя 
Ітллія . , 
Югаславія . 
Румынія 
Злуч. Штаты 
Польшча 
Швэйцарыя 
Францыя . 

11.51 
7.70 

11.23 
3.37 
7.35 
4.31 
2.82 
5.21 
1.90 
4.82 

Н. П р ы в о з. 
1921 

Нямеччына. 
Аўстрыя 
італін . 
Злуч. Шгаты 
Вінгрыя 
Польшча . 
Францыя 
і'аляндьія . 
Румынія 
Англія 

2613 
8.84 
3 27 

20 27 
4.12 
1.71 
2.85 
4.93 
2.15 
5.98 

20 69 
19.43 
9.32 
6.67 
4 8 9 
4 87 
4.68 
4.22 
3.27 
2.64 
2.00 

1924 
35.20 

7.85 
6.23 
5.61 
5.55 
4.59 
3.38 
3.02 
2.91 
2.82 

30-га сьнежня ў Менску адчыніўся 
IV ўсебеларускі эьезд камітотаў сялян-
скай грамадэкай уааемадапамогі. 

Ддімя ЦК КПБ зьезд вітаў т. Пры-
шчэпаў, яві адзначыў вялівую ролю 
камітэтаў уэаемадапамогі ў справе ар-
ганізацыі вясковай беднаты і палеп-
юаньня яе эканамічнага дабрабыту. 

— Гэта арганівацыя, кажа прамоўца, 
—яшчэ маладі.і але яна ўжо намеціла 
пэўны плян работы. Трьба асабліва 
эамацаваць супрацоўніцтва паміж бед-
няком і серадняком пад кіраўніцтвам 
камуніетычпай партыі. 

Новая эканамічная палітыка будве 
тварыць у вёсцы клясу буржуазеі, ку-
лааоў; гэта сіла імкнецца вахапіць у 
свае рукі палітычнае кіраўніцтва ві'с-
кай. 

К-ты сялянскай узаемадапамогі па-
вінны на гэта вьвярнуць сваю ўвагу і 
шырока разьвінуць грамадвкую сама-
дзейнасьць, бо мала яшчэ асвабадзіць 
ад падатау, даць тыя ці іншыя льго-
ты беднаце, а трэба яшчэ палепшыць 
гаспадарчы стан беднаты.. 

Трэба распачаць каапэраваньне, аб'-
яднаньне сяляпства, каб утварыць пад-
мурак сацыялістычнай гаспадаркі, да 
якога нас вядве камуністычная партыя 
і савецкая ўлада. 

Ад Ц8К БССР зьезд вітаў т. Ма-
сальскі. Прімоўца падкрэсьлівае цяж-
каоьць працы камітэтаў уэаемадапамо-
гі 8 прычыны неарганіваванасьці і 
раоьцярушанасьці вясковага жыцьця. 
Тым-чзсам наша вёска мае яшчэ шмат 
болек, як спадчына імпэрыялістычнай 
і грамадвянскай гайны, якія трэба ва-
лячыць. Гэта ўсё прымушае аб'ядпац-

Пайшчыкі заводу „Проле 
Пасьля гудка, гік! павеяаміў пра канец 

«рацы, рабочыя дряжджгвога заводу .Про-
летарнй* сабраліся ў чырвоным кутку, каб 
абгаварыць справы каапэрацыйн»я. На 
сход<с заслухалі дакляд Менскага ЦРК, а 
таксяма ўоаўвшва&авага каапэратыўнае ка-
місіі на ?а«одзе. 

Сход выявіў выключяую актыўнасьпь і 
дзолявітасьць пры абгаворы як дісягнеяь-
няў, так і недахвдтаў, каааэратыву. Цяпер 
пайшчык ужо вед»е, што сіла каапэратыву 
ў яго актыўнасьці. 

Сход прызнаў, што ў працы ЦРК у па-
ряўяаньві в к.івулым годам «сьць значныя 
дасягяеяьні. 

Алс Ссьць яшчэ I хібы. а іменва: ня зусім 
адпавядае пятрэбам грамадакае харчаваньне, 

і" аб лрацы ЦРК. 
малыя тэрміяы крэдытаваньня, не заўсРды 
ёсьць патрэбвыя тавяры. 

Сход адназгодна ўхваліў яаказ упаўнава-
жаным, запрапанававы Менскім лкружкомам 
КІІ(б)Б і Цэнтрельвым Саветам Іірафсаюзаў. 

Працу ўпаўнаважанага ЦРК і гвндлСва-
ваапэратыўнае памісіі прызналі добряю. 
Зноў абраным упаўнаважавым і гандлева-
каапэратыўнаН камісіі скод прапанаваў ак-
тыўпа 1 ўважліва працаваць па справе ўма-
цаваньпі сілы кга іэрдтывы заўсёды пра 
сваю дзейнасьпь паведамляць выборцам. 

Больш такіх актыўных дзейных пяйшчы-
каў, як таварышы з эгводу „Пролетарнй" 
1 рост нашае каапэрэцыі пойдзс зпачна 
шпарчай, чымся да гэтзе пары. 

А. Гравіт. 

У 1924 г. вываз з Чэхаславзкіі дасягнуў 
ужо 80 проц. даваеннага. 

Эканамічная хроніка. 
Узрост прамысловасьці БССР. 

Прэзыдыум ВСЫГ устанавіў, ш ю ліста-
пад, які адзяачыў узрост вллавой прадукцыі 
на 1,4 процанта, а пры ра.ріхуаку на 1 ра-
бочы дзепь іп 14 процантаў, як I у м'ну-
лым часе, выяўляе далейшае разьвіньце' 
прамь словасьці, па тэмлу, нават перавысіў-
шаму рансПшыя месяцы. 

Тэрмін прадстаўленьня гадовых ба-
лянсаў, 

Наріда дырэктароў і галоўных бухгаль-
тарлў трэстаў і гаспадарчых вдзівмх паста-
навіда пр'дстаеіць у ВСНГ гадовыя балннсы 
за 1924--5 год да 1-га лютага 1920 году. 

Да палепшзньня якасьці прадунцыі 
Дзеля таго, што ў 1923-24 гоазе палсп-

шавьне якасьці прадукцыі ня было дасяг-
нута ў выстарчаючым аб'ёме, Прэзыдыум 
Діяржаўяай Плян. Камісіі даручыў ва 6у-
дучыню лічыць першачарговым заданы.ем 
палспшаньне якасьці прадукцыі. 

Да распрацоўкі тарфяных балот. 
Прэзыдыум Дзярж. Плян. Каяісіі заяра-

панашў прамысловай сэкцыі вызн^чыць 
сьпіспх тых тарфняых балот, я<ія з пункту 
гледжяін.ня рааьвіцьця прамысловасьці і 
электрыфікацьі павіяны быць распрашваны 
ў першую чаргу-

К У Р с 
на замежныя грош»і ў Менскім ад-

дзяленьні Дзяржаўнага банну. 

Каапэрацыйнае стрзхазаньне. 
Страхаваньне ад агню 

Па галіне спажывецкай каапэрацыі. 
Каапэрацыйна-сграхавымі агэнцтвамі ў 

Мснску было зроблена (аа кастрычнік і лі 
стлпад) страхаваньняў ад агню на суму 
1.000.000 р. 1 суб'агэіштвамі ва 946.000 р . 

За той жа час былі сабрапы прэміі" ў су-
ме 10.500 р. 

Па галіне с.-г. каапэрацыі. 
Па Мевскаму агэнцтву (за кастрычніп 1 

лістяпад) зробдена страхаеавьняў на суму— 
278 000 р. I суб'агэнцтвамі на 105.000 р 
Сабрана страхавых прэмі'і 3.^60 р. 

Даляр . 1 Р- 94 к. 
Фувт ангельскі . 9 41'/« . 
'І'раікі франц. за 100 . 6 . 88 , 
Маркі ннмецк. , , . 44 п 82 . 

фінскія , . . 4 79 . 
. эстонскія, . . 5 я 167, . 

жЛаты латвійскія . я . 36 я 89 . 
Злоты польскі . . • 18 . 00 . 

ца, каб адрадаіць нашу вёсву 1 па-
ставіць беднату на моцны эканамічны 
грунт. 

Ад СНК I ад НароднагаНамісарыя-
ту Сацыялькай Забясьпекі зьезд ві-
таў т. Калінін, явівааначыў, што ўіа-
снымі сіламі прыходзіцца намбудаваць 
сваю гаспадарку. Мала даваць усякі̂ г 
льготы беднаце, яшчэ трэба, каб бед-
ната.аб'ядналася і распачала актыўна 
будаваць сваю гаспадарку на падстава 
калектыўнасьці. 

Старшыня Цэнтральнага камітету 
сялянскай уваемадапамогі РСФСР 
т. Строганаў кажа, што наша бодната 
павінпа быць больш автыўна і болып 
самадяеЁна. Мы маем вначны лік бед-
паты, якая толькі ў арганіэаванасьці, 
у аб'яднаньні можа палепшыць своі 
дабрабыт. 

Ііоруч з дзяржаўеай дапамогай па-
вінна разьвінуцца данамога грзмадзкая, 
трэба дапамагаць каапэраваньпю жы-
харства. Каапэрацыя зьяўляецца тым 
вякііам шляхам, ясі вывядве нас да 
сацыялізму. 

Пасьля гэтага вьезд віталі: т. Дснер-
ка вд ЛКСМБ, ад саюзу працоўнікоў 
зямлі і лесу т. Лун'янчын, адс.-г . ка-
апэрацыі т. Дракім і ад сялян т. Гай 
дук. 

3 адказным словам выступіў стар-
шыня сялянскіх камітэтаў узаемада-
памогі БССР т. Адынцоў, які падзяка-
ваў усім ўстановам і арганівапыям еа 
чулыя адпосівы да справы грамадзкаі 
узаемадааамогі. 

Зьеэд паслаў прывітаньні 14 зьездт 
РКП, ЦК КП*Б І ЦВК БССР. 

Ранішняе пасяджэньне 31 сьнежня. 

Праца партыі на вёсцы і к-ты сялянскай узаемадапамогі 
(Данлад т. Прышчэпава). 

У сучасны момант, кажа дакладчык, 
распаўсюджваюцца чуткі, нібы паміж 
рабочай клясай і сялянствам узраста-
юць супярэчнасьці, нібы гэтыя супя-
рэчнасьпі ўсё больш і больш павяліч-
ваюцца.ЦЗра8умела, што гэта хлусьня і 
ашуканства. Хаўрус паміж рабочай 
клясай і сялянствам такі-ж самы моц-
ны і шчыльны, як і ў начатку Ка-
стрычнікаваіі рэвалюцыі. 

Ці мела калі на ўваее кляса буржу-
аэеі палепшыць стан сялянства, вы-
весьці яго 8 беднасьці і цемры? Не, ня 
мела. Толькі цяпер гэта магчыма і ця-
пер яно ўжо робіцца, калі ўладу ўзялі 
працоўпыя масы. 

Але без дапамогі гораду, бев дапа-
могі рабочай клясы, немагчыма пера-
будаваць сялянскую гаопадарку, каб 
зьнішчыць беднасьць і пабудаваць вёс-
ку на падмурку сацыялізму. 

3 другога боку, селянін сам ваці-
каўлеп у пашырэньні фабрычна-вавод-
вкай прамысдовасьці. Гэта дасьць 
магчымасьць пазбавіцца лішніх рабо-
чых рук, якіх цяпер шмат адчуваецца 
ў нашай вбсцы в прычынымалавямель-
ля і аграрнай перапасялбннасьці. 

Вось чаму ня можа быць і гутаркі 
аб нейкай там супярэчнасьці паміж 
бедняком і серадняком | з аднаго боку 
і рабочым з другога боку. 

ІІры сучасных умовах савецкая ўла-
да дапушчае некаторыя адступленьні, 
як арэнда зямлі і наём рабочай сілы. 
Але ўлада мусіць часова дапусьціць 
эдачу ў арэнду вямлі беднякам, калі ў 
іх няма коняў, а дзяржава ня МОЖІ 
ім поўнасьцю дапамагчы. Тавсама да-
пушчаецца наём рабочай сілі, бо вёс-
ка мае шмат лішніх рук, яаія пакуль 
што ня могуць внайсьці ^прымяненьня 
ў горадзе. 

Самі абставіны жыцьця, пастаянная 
беднасьць накладаюць пэўны адбітак 
на чалавека, аде пазываць яго оа гэ-
та гультаём, лодырам ёоьць ня больш-
ня ненш/як спадчына старага рэжыму. 

Наша вёсва вельмі чаота лічыцьое-
радняка ва кулака; калі гаспадар н« 
эксплёатуе чужой працы ў сваёй гас-
падарцы і ў сваіх прадпрыёмствах, 
калі яго гаспадарка -̂не ацэпьваецца 
8выш 800—920 руб. і мае толькі пра-. 
цоўяы надзел вямлі, дыв гэта будве( 

серадняк. 
Новая эканамічная палітыка гаспа-

дарча ўзмацніла кулака і трохі серад-
няка, бедната-ж мала паправілася. 
першачарговай вадачай зьяўляецца абЧ 
яднаньне гэтай беднаты—абудвіць ак-
тыўнасьць яе, каб яна сама ўвяла-
ся за палепшаньяе свайго жыцьця. 
Але мы ня маем намеру іэноў аргапі-
ааваць камітэті.і беднаты. Не, багацей-
пгы будэе плаціць больш падатку, і 
гэты надатак пойдзе на п'алепшаньне 
дабрабыту беднаты. 

Камітэты ўааемадапамогі павінныда-
памагаць адбудаваньню вёскі, вёокі бед-
пякоў і сераднякоў, на вовай куль-
турнай падставе. 

У нас прадбачацца вялікія работы 
па мэліарацыі, па вемляўнарадкавань-. 
ню па аоганізацыі лесарубных арце-
дяў, надзяленьне вямлёй і г. д. Тут 
роля к-таў вельмі значная, каб бедна-
та ня была адпіхнута багацеем, каб бяд-
няк і серадвяк маглі атрымаць усе 
льготы і заробкі. каб бедната атрыма-
да павыку і г. д. Але гэта магчыма 
толькі тады, калі бедната будве каапэ-
равана, калі ўсякая праца будвс арга-
нізавана, калі к-ты будуць працаваць 
у кантакце 8 усімі савецкім арганіва-
цыямі. , 

Толькі ў хаўрусе бедняка і серадня-
ка 8 рабочай клясай магчыма пабуда-
вапьне вёскі на новай падогаве. 3 
другога боку к-ты павінны паг.учыць 
беднява і сераднява анаяюдзіць сродаі 
Д8СЛЯ палепшаньня оваёй гаспадаркі, 
дапамагаць яму анаходзіць варобкі; 
к-ты павінвы сгаць тымі рухавікамі, 
якія прыбліаяпь нашу вёсду да сацы-
яліэму. 

РЫНАЧНЫЯ ЦЭНЫ 
на сялянскія прадунты ў Мінску 

на 30-га сьнежня. 
Піпавіца . . 1 р . 55 к. пуд. 
Жыта . . . 1 . 35 . . 
Авйс . 4 
Ячмень . 
Бульба . 
Льнянос насеньне 
Яйна '. і 
Ссна 
Салома . 

Аучывка с^рая 

0 5 - 1 р. 10 к. 
20 . . 
40 
90 

60 
75 
40 

75 . 

асьміна. 
пуд. 

эа 10 шт. 
пуд. 

Абмен думкамі па дакладу т. Прышчэпава. 
У сваіх прамовах выступаўшыя та-

варышы (т.т. Хахлоў, Карытвін Ка-
вцсепва, Запетава, Бялуга і івш.), ад-
вначаюць, што камітэты пачалі кары-
стацца вялікай павагай паміж насель-
ніцт^а. 

Трэба, ваб крэдыты быді доўгатэр-
міпоі-.ыя і каб явы вя былі цяжарам 
для бедняка. 

3 разьмеркаваньнем лесу ня ўсюды 
добра. Бываюць здарэньні, калі льгот-
ны лес разьмлркоўваецца паміж усім 
наоельніцтвам, а не паміж беднявамі. 

Трэба, каб нівавыя ячэйкі часьцей 

інструктаваліся вышэйшымі -ячвкелчі. 
Павінна быць арганівавана юрыдыч-

ная і мэдыцынская дапамога бядной-
шаму жыхарству. 

Да гэтага часу нашы к-ты ня ма-
юць яшчэ дакладнага ра<уменьня аб 
сваіх мэтах і вадачах. Гэта справа 
павінна быць усебзкова р агледаана 
і раотлумачана насельніцтву. К-ты па • 
віввы отаць сапраўдвымі базамі для 
культурнага і эканамічнага адраджвнь-
ня вескі. Толькі пры такіх умовах 
вбска можа падтрымаць камітэты. 
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У М Е Н С К У 
Праезд чзха-славацкае дэлега-

цыі. 
2 студзеня мае праехаць 8 СССР 

ораз МСПСЕ дэлегацыя ад чэхасла-
вацкай рабочай моладві. 

Дэлегацыя ў складзв 0 аооб накі-
роўвавцца дамоў у Чэхаслававію. 

У Дзярж. Плянавай Камісіі. 
Да электрыфікацыі БССР. 

Згодна пастановы прээыдыуму Дзяр-
жаўнай Плян. Кам., будэо ўтворана 
•пэцыялыіая вамісія, явая апрацуе 
•эрспэвтыўпы плян электрафівацыі 
БССР. Пры вамісіі будве рабочы апа-
рат, яві ўаамплевтуецца па меры разь-
віцьця працы. 

Аб ^загатоўцы шчаціны. 
Каб вабясьпечыць оырцом прадпры-

•мотвы «Госторгбелу» і шчаціннага 
камбінату, прэзыдыум Дэярж. Плян. 
Камісіі робіць вавады да прыоыпень-
і я вываяу шчаціны 8 Беларусі мясцо-
вымі вагатоўшчыкамі. Адначасна прэ-
выдыум дамагаецца ўвмацненьня вага-
говав шчаціны ў БССР. 

У Нар. Кам. Асьветы. 
Аб дзецях-падростках з дзіцячых 

садоў. 
Нар. Кам. Асьветы прыняў вровіда 

нрыняцьця двяцей-падростваў 8 двіця-
чых садоў у гаспадарча-вытворчыя і 
гандлёвыя прадсрыёмствы двеля на-
быцьця імі належнай вваліфівацыі. 

Усім авругам прапануецца прыслаць 
у Нар. Кам. Асьветы да 10 студзеня 
•эўныя весткі аб ліку назвапых дая-
цей, іх вдольнасьці, адувацыі і аб тым 
ва якой галіно яны хочуць кваліфіва-
вацца. 

Новыя школьныя будынкі. 
У сучасны момант авруговыя ад-

івелы пароднай асьветы разьмярвоў-
ваюць адаушчаны лясны матар'ял на 
вовыя швольныя будынві (па ўсёй 
БССР—154). 

Частва будынваў намечана двеля 
адчыненьпя нацыянальных школ. 
ПольскІ аддзел у Менскім рабфаку. 

ІІа ініцыятывв польбюро Нар. Кам. 
Асьветы, ў Менскім рабфаву ў бліжэй-
шым часо мае адчыніцца польсві ад-
двел. 

Уся праца ў ім будзв адбывацца 
вывлючна на польсвай мове. 

У Беларускім Камуністычным 
Унівэрсытэце. 

Праца студэнтаў) 
На вімовыя вавацыі адпушчаны толь-

кі студэнты піжэйшых курсаў. Водпусв 
дапасован да практычнай працы сту-
дэнтаў на вёсцы. 
Вечар, прысьвечаны 400 годзьдзю 

друку на Беларусі. 
30 сьпежвя ў кдюбе К. Марвса ад-

быўся вечар студэнтаў і служачых 
КУБ, прыоьвечаны 400 годвьдвю дру-
*у на Боларусі. Вечар адчыніў рэвтар 
КУБ т. Гэльтман. Аврамя яго, на ве-
чары выступалі т. Сэрбента і М. Га-
рэцкі. 

Да веснавой пасяўной нампаніі. 
Дведя сваячаснай эабясьпвві апру-

гаў насенпым матар'ялам да настуннай 
насяўнай вампапіі,, а тавсама дзеля да-
намогі равьвіцьцю травасеяньню, цэнтра 
вемсввад і яго філіалы ў бягучым годве 
будуць самастойпаправодвіць вагатоўку 
канюшыны, лубіну, сэрадэлі, віві і 
інш. 2 

Загатоува павазанага нвсеньня, явал 
мае быць распачата са студзеня, у 
гэтым годве ня будзе праводзіцца праз 
двяржаўных вагатавіцеляў і ваапэ-
рацыю. 

Пракшчныя мерапрыёмствы па 
эканамішму ўзмацненьню са-

вецніх гаспадарак. 
Заслухаўшы даалад Белсельтрвсту і 

садавлад РСІ аб пражтычных мера-
прыёмствах на эванамічнаму ўвмац-
неньню савецвіх гаспадарав, Эванаміч-
ная Нарада вапрапанавала Нар. Кам. 
Земляробства, каб у працягу 1926 г. 
было правед8вна поўвае вомляўпарад-
каваньне трэсьціраваных савецкіх гас-
наждрав. 

^ііанамічная Нарада лічыць патрэб-
ным пашырыць правы кожпай у асоб-
*у савепкав гасаадаркі ў апэрацыйна-
гаспадарчай йрацы, лв прадцрыёмства 
на гаоаадарчым раарахунку. 

Запрапанована Бвлоельтрэсгу пага-
дзіць в НК Земляробства пытаньне аб 
поўным абслугоўваньні рабочых і олу-
•лачых савецвіх гаспадарав у галіне 
мэдыцынскай дапамогі і сацыяльнага 
страхаваньняк У. с . 

На Іенскай вздазлектра-
станцыі. 

Вытворчасьць элевтрастанцыі пасту-
пова пашыраецца. 

У 1925 г. вынрацоўва дайшла да 
2.275.000 вілёўат гадвін, перавысіўшы 
даваенную нагрувву ва 54 процанты. 
У 1922 г. выпрацоўва ледвь дасягала 
1,230.000 вілёўат гадвін 

Пя гледзячы на гэтві ўврост вы-
творчасьці стапцыі, усё-ж таві яна мае 
дэфіцыт звыш 00.000 руб., даявуючы 
8апаяычанасьці цэлага шэрагу двяр-
жаўных устаноў. Прыбытак ёсьць, але 
ёп не атрыман 8 абанэнтаў. 

У наступным годве намечана пе-
раабсталяваць ваданапорную вежу, па-
вялічыць вадаправодную сетву і аа-
снаваць каяадізацыю гораду. Апошняе 
мерапрыёмства суджана ажыцьцявіць 
пры савецвай уладзе, ня гледзячы на 
ўсе захады аб каналізацыі буржуазных 
«бацькоў гораду» ў працагу многіх га-
гоў. Станцыя існуе паўстагод8і»Д8я. 

Але толькі цяпер, пры сав. уладве, яна 
як буйнейшае грамадзкае прадпрыемст-
ва Менску, пачала жыць поўным жыць-
цём усебакова. 

Быт рабочых вадаправод.-электрычн. 
станцыі таксама 8 кожным годам па-
ляпшаецца як у сэнсе зарплаты, гэтак 
і ў культурным увросьце, паляпшаюц-
ца таксама і кватэрныя варункі. 

В. 

Экспорт лесу. 
За 24-25 г. экспорт Лесбелу выявіў-

ся ў суме 1.933.000 руб., Двьвіналесу— 
у суме 1.614.000 р. Агулам—3.547000 р., 
а равам 8 экспортам іншых аргапіза-
цый—да 4.000.000 руб. 
Прздстаўнік ад Б С С Р у отраха-

вы савет С С С Р . 
Прадстаўнікам у страхавы савет СССРад 

Беларускай рэспублікі назначао старшыня 
ўправы Дзяржаўаага страхаваньня т. Стра-
коўскі, а намесьнікам яго—начальнік каму-
нальнай гаспадаркі т. Рубінштэйн. 

Пашырэньне кам, гаспадзркі ў 
Менску. 

Лзеля пашырэньня камунальнай гаспа-
даркі ў Менску, акр. аддзел кам. гаспадаркі 
хадайнічае аб водпуску крэдыту ў суме 
1.000.000 руб. 

Новая лазьня для рабочых. 
У хуткім часе аддзел кам. гаспадаркірас-

пачве пабудоўку ў Менску новай лазьні 
для рабочых. 

Проціў пажарныя мерапрыём-
ствы. 

3 прыбытку па каапэрацыйнаму страха-
ваньню за мівулы справаздачны год утва-
раецца фонд на агнятрывалае каапэрацый-
нае будаўніцтва і проціўпажарныя мера-
прыёчствы. 

Хімічны аналіз Менскай гліны. 
У хімічныя лябораторыі ў Бэрлін I ў 

Маскву было паслана 2 гатункі гліны з ву-
рочышча „Тучынка" (ускряіна Менску). 

Лябораторыі далі адказ, што гліва.надзвы-
чайна добрая і зусім прыгодаа да вытвор-
часьці будаўаічай цэглы. 

Да пабудовы цагельні, 
Менскі акруговы яддзол камунальнай гас-

падаркі апрацаваў плян пабудовы I абсталя-
вавьня новав цагельні ва ўрочышчы ,Ту-
чыака*. 

Пабудоўка I поўпае абсталяваньне цагель-
ні нозай канструкцыі будзе каштаваць 
183.519 руб. 

Здарэньні. 
Кражы. 

О У гр-яа Чартова 30-га сьнежня з крамы 
па Пралетарскай вул.,№ 10, са зломам зам-
ка пакрадзена мяса на 43 руб. 

О У гр-кі Нахімовіч Б , праж. па Камуні-
стычнай вул. 12, ЯО-га сьнежня ўкралзе-
на бязізны на 50 руб. 

О У гр-на Бродкіна Л . , праж. па вул. 
Лзяржынскага Л° 16, 31-га сьнежня ўкра-
дзена розных хатніх рэчаў ва 270 руб. 

. Затрыманьне зладзеяў. 
О Аддз. крым. розыску выявіў, што кра-

жу паліто ў гр-на Бацяноўскага К. зрабіў 
гр-н Крывалапаў, які злоўлен і знаходзіцца 
пад вартай. 

О Аддз. крым. роэыску затрымаў гр-н 
Я. Глінскага I Э. Другуля, якія ўкралі муку 
ў'гр-на Нскрыча. 

Апавяшчэньне 
— У суботу 2 1-26 г. а 7 гадзінс ўвечары ў 

памяшканьві 1-аіі сямёхгадошй школы 1н-
тэрнзцыянальная (б. Прэображэвская) вул. 
№ 31 (увахоі са двара) адбудзецца агульна-
гарадзкі сход па краязваўству. 

Павестка даю: 
1. Даклад вуч сэкр.ітяра ЦБК т. Азбу-

ніна ,А6 становішчы краязнаўчай працы на 
Беаарусі-. 

2, Даклад праф. Жарывава на тэму .Пы-
таньні нраяан*ўства ў шяоле'. 

Уааход вольны. 

З Г У Б Л Е Н А : 
— РэгістрацыПная картка каня, выд. 

б . А.-Гарадзецкім вал. вык. камітэтам на 
імя Загавалка А. Квіт № 852. 

Ш а х м а т ы 
№ 51 % 1925 г. 

Пад рэдакцыяй А. Каспэрскага. 
Партыя іграна ў сэансе адпачасовай гульні 

ў клюбе „Карла Маркса' 20-ХП 1925 г. 
Белыя—А. Касп-рскі. Чорныя—Мазелеў. 

1 е2-е4е7 еб, 2 сі2-сІ4, сІ7-сі5, 3 КЬі-
сЗ, К§8-І6, 4 СсІ-85, СГ8-е7, 5 е4 е5, 
Ш6-ГІ7, 6 Ь2-Ь4! Се7:85? 7 Ы/яб, 
Фгі8:§5 у гэтым варыаацв бслыя афя-
руюць пешву, але адысківаюць добруго 
атакуючую павыцыю. 8 К ^ І - Ь З . Ф&5-
е7, 9 ФгН-§4, е 7 "б 6 . Ю КгіЗ-і4, а7-
аб, 11 СіІ-гЛЗ Фе7-і8, 1 2 0 0 - 0 , с 7 с 5 , 
13 КсЗ:<і5, е6:с!5, 14 ІШ:сІ5, Ла8-а7 
15 е5 еб, І7:е6, 16 Ксі5-с7-ЬКре8-Г7, 
17 Ф§4:е6+Кр і7-д7, 1 8 ЛЫ:Ь7+! 
ЛЬ8:іі7, 19 Ф е б ^ б + К р ^ - Ь в , 20 Фдб: 
Ь7. 

Эцюд Лазар (з кнігі 150 эт. зборн. Платлва). 
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Белыя пачынаюць 1 выігрываюць. 
Х Р О Н І К А 

20-ХІІ А. КзсаэрскІ ў клюбе „Кррла 
Маркса* гуляў адначасова 19 пагт.»ій, рэ-
зультат:-|-16 — 1 Лейкіну—2 з ВоЙтэнкавым 
і Пішчко. 

У нядзелю 3-1 а 12 гадзіне равіцою ў 
клюбе .Савгандслужачых' ачародны тур 
шахыатнага чампіонтату, гуляюць: Кузьмін-
скі—А. Каспэрскі, Блюмбэрг — Лапідус, 
Каспэрскі I.—Майзель, Гаухбэрг-Розэн-
таль, Шалаеў—Гавьі. 

На першых месцах Блюмбдрг, А. Каспзр-
скі, Гаухбэрг, Розэнталь, Майзель. 

Адвавны рэдавтар М. КУДЗЕЛЬКА 

Каляндарная раскладка 
перавыбарных еходаў упаўнаважаных Менцэрабкопу. 
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Чссьці Чырв. 
арміі 

Транспвртн 
нрацаўнікоў 

Друкароў 

Часьці 
Чырв. арм. 

Сав. I гандл. 
служач. 

Прац. кпмун. 
гасп. 

Прац зямлі 
і лесу 

Хярчавікоў 
ЧасьцІ Чыр. 

арміі 

2 га студзеня 1926 г. 
Менскі вайскооы шпіталь, Акрваен-

кауат, ІІродмзг . 
Агульны сход пайшчыкаў адзіночак . 

Шпалерная фібрыка 

3 га студвеня 1926 г. 
Мепская асобная канюЯная ротз. 

4-га студзеня 1926 г. 
Прац. калектывы I прац. кзл, Бела-| 

рускі ларок • 
Парыкмахэры . . . . 

Дзяржаўныя I прыватн. а с а б о ш 
Белселыірамсаюз . . • 

Хзрчовы трвст I .Белгоссьпірт" 
Штаб дывізыі, кавэскадрон, асоба 

рота сувязі 
6 стралковы цолк 

Месца схою 

7'/а 

ч 
Клюб шоіталя 

2 ва і і р і д ірі, е ц п . 

3 Клюб Кан*. ? % Т і 

8 Упрява прац. цц 
2 Няміга 8, ву«. Гі 

к о м у . Я 
б . Л 
7 Пам.Бслсельпр» 

7 Пам. Харчавоп: 
сту. 

0 Дом Чырп. ары. 
7і/« Клюб палка. 

На ўсе перавыбарныя сходы вапрашаюцца прадстаўнікі друіу 
1 ВЫБАРЧАЯ КАЮСІЯ. 

Т Э Й Т Р - К І Н О 
Бел. Дзярж 

ТЗАТР. 
Пятніца І г а студаеня, 

Спзктакль яурзйскай ті 
Кіно „Красная 

Звезда" 

Гравдыёзны амэрыканскі бяявік 

Б Е Л А Я М О Л Ь ' , 
Звыш праграмы-канцэрт вядомзй выканаўцы таборных, рі. 

ссйскіх I дзіцячых песьняў . 
Юны Віктарауны ДУЛЬКЕВІЧ 

Кіно 
„Пролетарнй" 

МАСТАЦКІ БАЯВІК 

ЦЯЖНІЯ годы н 

НА 1 9 2 6 г о д 
П Р Ы М А Е Ц Ц А П А Д П І С К А 

"лл^н „САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ'1 на 

- ОРГАН Ц. В. К. Б. С. С. Р. 

Газзта „САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ" выходзіць штодня на 8 старонках, 
д а е с а м ы я п о ў н ы я і с ь в е ж ы я вестк і , я к з ж ы ц ь ц я Б С С Р і ўсяго СССР, г э т а к і з 

ж ы ц ь ц я з а м е ж н ы х к р а і н а ў . 
Падае найболып поўныя весткі з жыцьця Заходняй Беларусі І Польшчы. 

^ НА I месяц газэта каштуе — — — 70 кап. 
» 2 „ „ „ — — | руб. 40 „ 
.» 3 „ „ „ — — 2 руб. — 
» 6 „ „ „ — — 4 руб — 

НА ГОД газата каштуе 7 руб. — н 

ЗКА ПРЫМАЕЦЦА: у Канторы газэты (Менск, Савецкая, 63) і у правінцыі— 
зддзяленьнямі Беларускага Дзярж. Вы-твэ, агэнтамі I упаунаважанымі. а так-

сама усімі паштова-тэлеграфнымі аддзяленьнямі. 

Б А Л Я Н С 
Цэнтраземскладу на, І-Х 1924 году, разгледжаны і зацьверджаны камісіяй пры УпраН 
АКТЫЎ Дзяржаўным і Даходамі НКФ БССР. ПАСЬЙ 

НАЗВА РАХУНКАУ. 

1. Маёмасьць 
а) пабудовы . . 2183 р. 15 в. 
б) мёртвы інвэнтар 39162 * 52 » 
в) жывы інвэнтар 1115 » 00 > 

2. Грашовыя сродкі 
а) васа . . . . 16864 р. 92 в. 
б) бягучыярахункі 21285 » 28 » 
в) проц. паперы 24]7 » 33 » 

3- Дэбіторы 
4. Няпэўныя даўгі 
5. Вэкоалі да атрыыаньня . , . . 
6. Матар'яіьныя Еаштоўнасьці таварау \ 
7. Выдаткі будучага году . . . 
8. Пераход8ячыя оумы . . . . . 

БАЛЯІІС 

С У М А. 

42500 67 

40567 
159473 24 

5464 98 
117115 82 
702046 82 

1152 84 
1018 88 

1069640 28 

НАЗВА РАХУНКАЎ. С У м І 

1. Статутны Еапітал 
1. Запасны вапітал 
3. Фонд палепшаньня пабыту рабочых 
4. Анарты8ацыйны фонд, 
5. Фонд вгашэньня няпэўных даўгоў 
6. Фонд 8абясьпокі перацонкі тавараў 
7. Вэксалі'да ўплаты 
8. Крэдыторы 
9. Прыбытак 

404/12 
12300 
6560 
Б 82 
5164 

27025 
ІІ37578 
225116 

50799 

БАЛЯПС 1069640 

Галоўлітбел № 11741 

Дырэктар распарадвіцель X. ТАЛАПІЛА. 
Галоўпы бухгальтар А. ЮРКШТОВІЧ. 

1-ая даяржауная друкарня. 


