
С А В Е Ц К А Я 
БЕЛАРУСЬ 

ОРГАН а Э Н Т Р А А к Н А Г А І Ы К А Н А Ў Ч А Г А К А Н І Т В Т 7 С А В П А Ў Б С С Р . 

К о ш т я у м а р у — 8 к & я . 
я ж д ш с н ж л Ш Т Д і 
Жа 1 вмкші — — 1 і ж. 

с § « — — 4 » 
& 1 м а — — 1 » 

І ш м **Р**9 • /# 

вяввн 

МАТД М АМіеТНв 
ІІ вадвк вп«та|»гі 

1 ру і . 
ІВВЖІ ВІ 

ваеяроя 

9і ваяак 
імгстав — — і р, ьо 

Снмг—ын—м во шроц. яаражаі. 
гарыфу бармша II арм. 

КЗЯОГу. 

ШТА 1Д •УІНІМааЦаі 
са 1 аакуш»—«• нм 

•яеяашя. I «рвоашааамйаві і 
I яккумаяі—II вая., аа ввэаі 

ааааткам—I вая* 
Яуіаіваяагі З А Г С у - і раі. 

9 в^атрагмятм Дадо, ва Ых аддаыааыіві В«а. Даарк. «ыдаваетва • м 
ас4х всятвса-тамграфаш аавтарм. 

АІМітмІ арывшшада імтврай гамгаі Іввав, Савяяаая, М, Тм. Ш 47А 
АДРАС РІДАНЦЫІ—Менсн. Сянцклл, ау. Твд. М 478. Тшл, р9Ілхтлрл—7*9. 

7 -ы г о д в ы д а н ь н я . ш т о д з ё н н а я г а з з т а № 140 (1735) Чацьвер, 24 - га чзрвеня 1926 г 

П А С Т А Н О В А 
Прэзыдыуму Цэнтральнага Выканаўчага Канітэту Беларускай 

Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі 
аб чарговай сэссіі ЦВК БССР. 

I. Наввачыць свліваньне сэсіі ЦВК БССР на 27-га чэрвеня г. г. 
у г. Мвяо іу . 

II. Зацьве'рдэіць паступны парадак дню і дакдадчыкаў на оэсію ЦВК 
БСОР. \ 

1. Справаадьча Мемскага АВН. (Давл. тав. Яцвевіч). 
2. Пыпньні бюджэту: 
а) :іьмевы ў бюджэце БССР на 1925-26 год, вацьверджапыя на 2 й 

счіі ЦВК. 
б) Асновы бюджэту БССР на 1926 27 гоз. (Давл. т. т. Васііевіч і 

Мівуліч). 
3. Сельека-гаспадарчы падатак ка 1926 год (Давл. т. т. Васідевіч і 

Мівудіч). 
4. Стак I мералрыемствы па пвдняцьцю нясцовьй I саматужнай 

прамысловасьці. (Дакл. т. т. Каркдіп і Шмейліп). 
5. Лраакт кодэксу аб шлюСе, сям'І і апецы. (Дакл. т. Сэгаіь). 
6. Зацьверджакьне пал*жэньня аб гарадікіх саветах. (Дакладчык 

т. Чарнушэвіч). 
т. Зацьверджакьне спргвіцельна трудавога кодансу. (Даві. т. Ста-

п>ўгкі). 
8. Асмоўмыя пачатні мэліярацыйнага нодэксу. (Дакл. т. Прышчэпаў). 
.'. Зацьверджаньме ааконаў, якія прыняты за пэрыяд ад 2 й сесіі 

ЦВК Празыдыумам ЦВК. 
10. Зьмены ў свладве ўраду. 

Старшыня Цімтральнага Выкамаўчага Камітату БССР А. ЧАРВЯКОУ. 

Час. аык. аб. Сакратара Цэнтральнага Вынанаўчага Кам. БССР 
У. ІГНАТОЎСКІ. 

Пачалася сэсія польскага сойму. 
Урад будзе настайвзць, кзб празкт зьмвны кзксіыіуцыі быў ухвалены. 

На першым пасяджзкькі сойму кемумістгм было забаромема выступіць у опрзчках аб бюджэце. Пасьлж 
пратэсгаў ка лаўвах камуністаў і нацмекшасьцяў правыя вывелі з залі пасяджэньня камуніста Варскага і 

дэпутата незал. сялянскае партыі Ваявудзмага. 

Белы тэрор на крэсах не заціхае. 
Сёньня сасія мегчыма будзе апошняю. 

У праакце мб зьмеве канстытуцыі ўрад ня пойдзе на ўступкі. 

Польскае сягоньня. 
Твіуныя выкіды можа рабіць т. вв. 

хамавратыя. ІІрыкрываючы фігавым 
ііс тком гніль капіталістычнае грамады, 
яяа, ой, доўгз можа ватуманьваць вочы 
даверчыяаму абыв&талю нават 8 вола 
срзцоўных і эко7лё..туемых мас, па-
вуда не аберпецца да яго сваім са-
прлўдным, ня прыкрытым вопраткаю 
прыгежглх слоў тварам. 

Вось-жа сішнімся на польскім палі-
ті.чным ссёньня». За гады «ажьць-
цяўденьзя' ў ёй рофармісцка-пацы-
<і ц і і х прынцыпаў дэмакратыі абаі-
шчаньпе працоўных мас пёрасягае ўся-
кія межы; у справе белзга тэрору кан-
к • раваць в Но.лыпчаю можа хіба Баў-
гарыя; паправьне народпых правоў ня 
•аа оабо роўнаг?; сойм абярнуўся ў 
выканатцу вагэдаў памешчыцка-каіііта-
ІІОЦЖІХ груповак. 

ІЗольш равумныя 8 буржуазных па-
літыкау равумелі, што цярплівасьць 
млс П8дьіходаіць к канцу, што патрэб-
на неіікая гіыбокая ломка, каб хоць 
В і час ьдхіліць надыход рабоча ся-
."^нскае рэвалк цыі. На сцэяу выхо-
д ііць пілоудчына а яе спробамі , 8 а -
і " й п ы м " шіяхам аддкць іёа краю ў 
рукі ваеншчыны і бюракратыі, пакон-
'іыць гуіьпю ў роўнапраўнасьць і пар-
лямантарыам, сутнасьць якіх эксплёатуе-
мыя масы ўжо расаусілі. 

Адчыненая 22 чорвеня сэсія поль-
скага сойму якраа і склікана двеля 
• іго, каб стаць сваім уласным магііь-
шчывам. Уся поіьсвая првса ня ўтой-

вае, што сёньнешні овіік сойму маг-
чыма будве апошнім: то*ж яму пры-
двецца дабрахвотна пазбаўляць сябе 
дагэтуль недатычных „свяшчэнных" 
оравоў пароднага (на словах) прадстаў-
ніцтва ва карысьць ураду, які взявіў, 
што нівавошта нс адступіцпа ад свай-
го праэкту, то ж яму прыдвецца аб-
мяжоўваць выбзрчыя правы для нека-
торае часткі дробнае буржуавеі і га-
лоўным парадкам для працоўных мао 
і нацыянальных меншасьцяў. 

Жалевны кулак ваеншчыны бявьлі-
таона налягае на ўсе, нават нікчэмныл 
ваваёьы працоўных холаў грамады. І 
вссь тыя, хто ўчора пакладаў на Піл-
судавага надзеі, як ва абаронцу гэтых 
ваваёваў, сёаьня павнаў сваю памыд-
ку і адмяжоўваецца ад яго. Затоо Піі-
судвкі 8наход8іць сабе новага саюзьні-
ка ў асобе правіцы, для якое лепшага 
правадыра і ня трэба. За праўдзівыя 
словы аб пілсудчыье яна ўжо сёньня 
выносіць на руках 8 сойму прадотаў-
нікоў хамфракцыі і невалежнае оялян-
скае партыі. 

Што-ж, гэта яшчэ адвін довад для 
іграцоўных мао, што Піісудвкі 8 яго <па-
вапартыйнаоіцю» і імкненьнямі да ад-
наўіадвтва нясе той-жа бівун на пра-
цоўных (можа яшчэ і баіьнейшы), 
рыхтуе тыя-ж аотрогі, што і ранейшы 
правіцова-вітасаўскі ўрад. І'абочыя, 
сяіяве і нацменшасьці Поіьшчы вмо-
гуць падрыхтавацца, хаб даць адпор 
працягнутэй да іх ручышчы эісплёа-
тацыі, хоць яна і ў новай шкуры. 

Правакацыя імпзрыялістау супроць С С С Р у Кітаі. 
ПЕКІН, 19 УІ. Выдатны кітайокі 

гРамад8кі двеяч, прыхільны Савецкаму 
Саюву, Юн-Сі-Лін вьвярвуўоя 8 лістом 
'* тав. Карахана навонт гав&тных па-
«вдамленьняў аб 8-мі тысячах сзвецка-
іавойска, нібыта, пасланага ў Калган 

У адкаае на г:<ты ліст Карахан ра-

шуча адхіляе гэтыя пзведамленьні, якія 
вьяўляюцца толькі маною і паклёпам. 

Ніявага сакецкага войсва ні ў Каі-
гане, ні ў явім небудвь іншым пунвце 
Кітаю няма, — вавначае Карахан,—і 
СССГ нікоіі вя дасьць імпэрыялістам 
поваду павядічыць апеку ва Кітаем. 

Зсцяжны крызіс ураду у Францыі. 
ЗАМЕСТ БРЫЯНА—КАЙЁ. 

ЛАРЫЖ, 22-УІ. Агэнцтва Гаваса наведамляе, што габінэт у Францыі 
яшчэ ня окладвен.ІІврамовы наконт окладаньня габінэту будуць прадоўжаны 
Ўвечары. Думаюць, што Кайё, магчыма, будве прапановая партфэль мшістра 
ФіввЕсаў. 

ВАГШАВА, 22 УІ. Сеньня адчыыя-
ецца свсія польс$ага сойму, якая пра-
цягнепца да паловы ліпеня. 

Думаюць, што пасьля гэтае сэоіі па-
сяджэньні сойму будуць адкладвены на 
досыць доўгі час. АІагчыма, нават, што 
сойм вусім будве распушчан. Урзд ді-
чыць, што бюджэт на 1927 г. будве 
праведвен бев пардяманту. 

Гьт-Й, на якога востра нападі пра-
выя ва маіую абарону сойму, у лісьце 
да Бартэля вааначае на нячувавую 
вампанію друву проці сойму, перасяг-
нуўшую ўсв граніцы крытыкі. 

Учора ў Бартэля адбыдася «палітыч-
ная гарбата», на якую былі вапроша-
ны ўсе парляманцкія фракцыі, апроч 
камуністаў, незалежнав сядянскае пар-
тыі і беларускае грамады (эн-дэкі ўжо 
аднойчы е я бралі ўдзелу ў такой «гар-
баце» в прычыны таго, што былі га-
прошаны прадотаўнікі нацыянальных 
меншасьцлў). Бартэль у оваім высту-
пденьні вавначыў, што ўрад будве да-

магацца наданьня прэвыдэнту прзва 
роспуску сойму і выданьея дэкрэтаў у 
часв перапынку працы с.ііму. Урад 
апджаецца распачаць дыркусіі па ін-
шых пытаньнях, вьвяваных са аьменаю 
канотытуцыі. 

Паоьда палітычнага чаю да Бартэ-
ля наведаліся журналісты, якім ён 
ваявіў: , Я вьяўдяюся прынцыповым 
прыхільнікам пардямаэцвага даду. Трэ-
ба, аднак, прыстасаваць пардяманта-
ры8м да польскае оапраўднасьці. Су-
часныя пардяманцкія формы дадё&а 
не дапамагаді ўвмацніць магутнасьць 
дзяржавы". 

На ванытаньне, што думае ўрад 
рабіць з соймам — распусьціць яго, 
або адкдасьці тэрмін яго пасяджэнь-
няў, Бартэль ваявіў: «Усё будае за-
лежаць ад лёсу ўрадавых прапа 
ноў у сойме У прапанове ўраду ёсьць 
такія пункты, ад якіх ён не адсту-
піць і падасца ў адстаўку, калі 
яны ня будуць ухвалены". 

Подрыхтоуваецца.сбмежпваньне выборчых правоу нацменшасьцяу. 
У соймавых колах вацьвярджаюць, шго Бартэль выкаэаўоя 8а вьмену 

выбарчага вакову ў бок павялічэньня цэнву ўвросту як для актыўнага, тав 
і паоыўнага выбарнага права, а тавсама прапанаваў адабраць права гада-
сававьая ад асоб, якія ня ўмеюць пісаць і чытаць панодьску. Такая мвра 
8ьявідася-б нячуваным абмежаваньнем выбарчых правоў нацыянадьных мен-
шаоьцяў, асабліва оядянства ўсюдніх крэсаў. 

ПЕРШДЕ ПДСЯДЖЭНЬНЕ СОЙНУ ПДЧДЛОСЯ 3 СКДНДДЛУ. 
ВАРШАВА, 22-VI. На сёньняшнім 

пасяджэньні сойму пасьдя дакладу 
Клярнэра ў спрэчках аб бюджэце вы-
ступілі прадстаўнікі эн дэкаў, ППС і 
лўрэйсвага кода. Эн-двві ваявілі, што 
яны но падтрымаюць бюджэту, бо су-
мняваюцца наювт вамежнае і ўнутра-
нае палііыві ўраду. 

Калі справа дайшіа да наданьня 
гудасоў вамуніоту Варсваму і орад-
отаўніку незалежнае оядянсвае партыі 
Ваявудвваму, дыв отаршыня, Кашын-
сві (ППС) галасаваньнем спывіў 
опрэчві. Гэта выклівала абурэаьне з 
бову камуністаў, незалежнае сялянскае 
партыі, беларускае грамады і сдавян-

скіх нацыянаіьных меншасьцяў, якія 
доўга не маглі супакоіцца. 

Вьступіўшы проці спыненьня опрэ-
чак, Балін ваявіў, ввзрочваючыся да 
правых: „Вы рівумееце толькі довад 
пугі. Вы спудвіліся пугі Піюудввага, 
аів ня так будвеце пець, каіі пуга 
будае у руках рабочых I сядянсвіх 
мао". Вывлючаныя Кашынсвім 8 па-
сяджэньняў Варскі і Ваявудзкі ад-
моаілігя паківуць залю пасяджань-
ня. Пасьля гэтага Варскі і Ваяву-
дзкі былі вынесены 8 залі праві-
цаю на руках. 

Праэвт бюджэту перададвен у ва-
місію. 

Ротой падоуся $ одстауку. 
На сёньнешнім пасяджаньні сойму 

падаўся ў мдстаўку Ратай. Прапа-
нова адхіліць ваяву Ратая аб эдстаў-
цы быда ўхвалена нввначнаю боль-
шаоьцю, явая не вадаволіда яго прось-

бы. У вьвявку 8 гатым ён падаўоя ў 
адстаўку паўторна. 

Правал Ратая ацэньваецца, ям 
пратаст прявых проці маіое абаро-
ны ім правоў сойму ў майскія дні. 

ВОЙСКА НЕ ПАВІННА ДАПАМАГАЦЬ ЗКСППЁАТАЦЫІ ПРАЦОЎНЫХ. 
Інтэрпэляцыі соймавых фракцый кампартыі і нацменшасьцяў. 

На канграсе француснае кампартыі. 
ПАі'І.ІН», 22-6. На севькешнім па-

сяджэньві вьевду француохае вампар 
(у Лілі) ад імя ЦК рыступіў До-

РЬё. 
Дорыё азаначыў ад^угпасьць на вьезь-

прав.е анааіцыі і стратэгічны оды-
*0Д цантру і ваявіў: «Ііраьыя і цэвтр 
?^гнуць нас наэад да сіндыхаліаму. 
іУ»Ьі-*, прымаючы ііад увагу канцэатра-

капіталівму і аб'яднаньне каоіта-
«стаў, імкнёмся стварыць масавую ар-

ганіаацыю, вдольную дэейнііаць у рэ-
валюцыйных абставінах, перад якімі 
мы можал стаць у кожяы момант. Са-
цыяльнаю баваю партыі ўжо вьяўляюц-
ца рабочыя. Каді ад нао уцяклі нека-
торыя, дык тольві таму, што мы вра-
водэілі оуровую дысцы^ліну, патраба-
валі ад сяброў партыі падрыхтаванасьці 
да «рэвадВ'Цыйных ахвяр». 

Партыя ад тавога падбору толькі 
выііграла». 

ВАРШАВА, 22-УІ. Соймавыя 
фравцыі беларускае грамады, бе-
ларускага клюбу, неаалежнае ся-
лявскае партыі, украінскага клю 
бу і камуяістычнае пвртыі падалі 
ў сойм неадкладную прапанову аб 
амвістыі палітычным вявьням. 
Фраацыі патрабуюць вывваліць усіх 
палітычных вязьняў, скасаваць нахі* 
раваныя проціў рабочэга руху цар-
скія, аўстрыйокія і нямецкія кодэксы, 
явія маюць моц у Полыпчы, адмяніць 
пакараніне сьмерцю і палявыя суды. 

Каыуністычная фракцыя падала ў 
сойм вапытаньне, у явім аазначііе, што 
наладжаны Пілсудвкім дэяржаўны пе-
раварот выкрыў бяэьмеры цяжкае ста 
новішча палітычных вязьняў, докавам 
чаго вьяўляецца повая хваля галадо-
вак ва ўсіх вялікіх астрогах. У кан 
цы мая, г. вн. пасьля перавароту Піл-1 

судвкага, адбыдася галадоўка палітыч-
ных вязьняў у Наваградвкім астрове, 
4 г а чэрвеня абвясьцілі гададоўку 350 
вяэьняў Бедастоцкага астрогу і адна-
чаона выбухнула галадоўка ў Львоў-
скім астрове. 

Камуністычная фракцыя, апроч та-
го, падада асобнае вапытаньне Під-
судвкаму. У ім вампартыя адзначае, 
што пасьля перавароту, эробленага 
Пілсудвкім, гвалты над рабочымі і ся-
лянамі павялічыліся. Проціў бастую-
чых высылаецца войска. Войска па-
оылаецца тавсама на расараву 8 ся*н-
наыі, водлуг першага патрабаваньня 
памешчыкаў. 

Усе інтэрпэдяцыі пытаюць у ўрада 
і вайсковага міністра, пі думаюць яны 
ў далейшым ужываць вайсковую сілу 
на абарову інтарэсаў эвсалСататараў і 
проціў працоўных. 

34 гады катаргі і 12 гадоў 
турмы. 

Пасьля двохтыдаёвага равгдяду за-
вончыўся ў Ковельовім акруговым су-
Д8в равгляд справы 29 ухраінокіх ся-
лян, абвінавачаных у прыналежнасьці 
да вамувістычнай партыі Заходняй 
Увраіны. Увесь працэс быў пабудаваны 
на даносах агэнтаў дэфэнвывы. Суд 
васудвіў 12 чад. на 2 гады ватаргі 
вожнага, 10 чад. на 1 гоц ватаргі кож-
нага, 3 чал. ваоуіжаны на 4 гады 
турмы, 4 чадавев суд апраўдаў. 

Забастоўкі растуць. 
18 чэрвеня абвясьціді вабастоўку 

рабочыя хімічнае фабрыві «Сьпеоа» у 
Тархоміне (вадя Варшавы). 

Забастоўка — на эканамічнай пад-
отаве. 

У гвты-жа двень абвясьцілі вабастоў-
ву рабочыя фабрыві паперы ў Явёрні. 

ЗДМАРЫУСЯ БЕДНЫ... 
21 чэрееая Підсудвкі выдаў плян 

праіш ваенвага кавтролю на 1926 г., 
пасьля чаго ён падаў прэвыдэнту прось-
бу аб часовым водпусву для папраўві 
вдзроўя. 

Водпусв эацьверджаны. 

САМ НЯ ПОЙДЗЕ 
Старшыня рады мініотрпў Бартэль 

ваявіў прадсгаўнікам друку, што ўсе 
замегкі, якія пакаваліся ў варшаўскіх 
гавэтах аб магчымай адстаўцы прэвы-
дэнта, у выпадку, калі ня будаз ва-
цьверджавы праэкт вьмены вансть:туцыі 
—непраьідловыя. 

Забойства рэдактара украінскай 
газйты. 

19-га чэрвэня вабіты ў Гарадку 
(валя Ровна) рэдавтар украінскае га-
8ЭТЫ «Дэьвін». 

Сьледвтва не дазо ніякіх вынікаў, 
і вабойца ня внойдвены. 

Гал?доука палітычных вязьняў. 
Палітычвыя вя8ьні турмы ў Сера-

джу абвясьціді 17-га чэрвеня галадоў-
ку. Прычына гаіадоўкі—8ьвврскае 
абыходжаньне турэмнае адмініотрацыі. 

Добрая справа. 
ВАРШАВА, 18-УІ. Рада правааба-

ронцаў окасавала ўхваленую сблета ў 
оакавіву пастанову дюблівокіх права-
абзронцаў, водлуг якое было вабароне-
на абэранлць вамуністаў і абвінава-
чаных у прыналежнасьці да вампартыі. 

Зьезд турзмшчыка}. 
У Варшаве адчыніўся вьеэд прад-

стаўнікоў усіх поліскіх турмаў. 
Зьевд выклікавы «непарадкамі» ў 

векаторых турмах і мав сваёй матай 
увгадненьне пытаньня турэмнага рэ-
жыму. 

Прыезд новага гасладарж. 
ВАРШАВА, 22-71. Ангельсві эка-

наміот Пэш, які прыехаў у Варшаву, 
наведаўоя да міністра фінаноаў Кляр-
нэра і меў 8 ім досыць доўгую гутар-
ву навонт бліжэйшых вадач народнае 
гаспадарві ў Подьшчы. 

Напед на ангельскае пасольства. 
18 га чэрвеня зробдевы ў Варшаве 

напад на ангельскае пасольотва. 
На месца нападу была вывдікана 

падіцыя, якой удалося ватрымаць трох 
чадавех. У часе страляніны адвін па-
діцэйскі вабіты. 

Посьпехі польскай авіяцыі. 
На палёх маёнтку Мікалаевічы халя 

Лодві вваліўся вайоковы самалет тыпу 
«Пстэв», на якім лётчык-сэржант Осоль 
дяцеў 8 Торуня ў Варшаву. 

Лбтчыку ўдалася ваўчасу выскаіыпь 
в самалёту, які прав момант равьляцеў-
ся на хавалкі. 

Патрабкы грашаняты. 
ВАРШАВА. Урад Бартэля гоча 

прыцягнуць яўрэйскіх грі-мадвкіх две-
ячоў да ўдведу ва ўрадае. Часова яў-
рэям яя будпо нададзена самзстойвых 
цартфчляў; яны будзць навначашл па-
куль што га эдваму таварышамі міні-
страў у міністэрствв фінансаў і міві-
стэрстве гандлю і прамыодовасьпі. 
Найбольш магчымымі вандыд&тамівьяў-
ляюцца таварыш вьйоковага міністра 
Мінкоўсві, потым Фаянс і Фдяум. 



Стачка гарнякоў у Англіі 

РАБОЧАЯ ФРАКЦЫЯ ПАЛАТЫ АДОТУПАЕ 

ЛКІІДАН, 22-VI. Агэнцтва Рэйтэра 
лаведчмляе, што рабочая партыя ня 
^будее выступаць проці пры другім чы-
таньяі вавонапраэкту аб рэарганіаацыі 
вугольнае прамысловасьц», яюе адбу-
цвецца ваўтра, але ў далейшым будзе 
даміігацца паправак да яго. 28 чэрве-
ня, эднак, пры чытаньні ваконапра-
экту аб 8-гад8інвым працоўным дві, 
апавіцыя думае надэдзіць энэргічны 
адаор. 

Ыа сёньнешнім пасяджэньні палаты 
зобшчын на взпытаньне, ці думае ўрад 

ажнцьцявіць прапановы каралеўскае 
камісіі навопт выв^пу вемляў в эзле-
жамі вугалю, Бальдвін ваявіў, штопы-
таньне гэтае ва апошніх два месяцы 
зрабілагя ввачна болып сложвым в 
прычывы сур'ёзнае страты, явую мелі 
фінаксы дояржавы ў 8івявку 8 усе-
агульнаю вабастоўкаю і аабастоўкаю 
гарвякоў. 

У вьвяэку 8 гэтым урад павінен 
пераглядсець цалкам гэтае пытавьне, 
бяручы пад увагу сучаснае отано-
вішча. 

Р Э П Р Г П Н І З О Ц Ы Й вугляпрпмысловасьці - ПУСТЫ ГУК-
ЛКЗДАН, 22 6. Урад спадэяецца 

правесьці другое чытаньне вікоеапра-
эету аб 8 мігадвінным працоўным дні 
29-га чэрвеня 8 тым, каб улаоьніві ва-
пальняў мелі магчымасьць 30 га выве-
сіць каля ўваходу ў вапальні новыя 
апавяшчэньні. * 

Урлдавы праэвт аб рэаргзнівацыі 
вугольаае прамысдовасьці сьведчыць, 
што ўрад ня думае праводвіць аб'яд-

наньня вугольных прадарыёмстваў пры-
мтсовым парздвам. У праэвце вазна-
чана, што «прадпрыёмотвл могуць зга-
двіцца на аб'яднаньне». 

Друв падврвсьлівае ввачэвьне ваявы 
Сьміта і с^ожае 8 ёю ваявы Кува, сэпс 
явіх у тым, што вгода магчыма на ас-
нове скарачэньня ваработку, але не на 
павялічэньні даўжыві працоўнага дню. 

ЦЬВЁРДАЛОБЫЯ ЛЁРДЫ НЯ 
ЯШЧЗ 6 ПОДПІСАЎ ПАД СУПРОЦЬ СА-

ВЕЦКАЙ РЗЗАЛЮЦЫЯЙ. 
ЛКЗДА.Н, 22-6. Яшчэ 6 «цьвёрдава-

меноых» кансэрв&тараў далі свае под-
пісы пад рэвэлюцыяй аб раэрыве 8но-
сін в СССР. 

Паведамляюпь, эднак, што ўрэд ду-
м:в адхідіць гэтую рээалюцыю перад 
галасаваньнем, дведя чаго падасьць 
прапінову спыніць спрэчкі. 

Рэвплюцыйныя прпфспюзы Эуропы ппдтрымпюцьпнгельсніх Г П Р Н Й К О У -
«Міжаародныя тыдні дэманстрацый гаркякоў». 

ЛІ5ЭРАЛЫ ПРАТЭСТУЮЦЬ СУПРОЦЬ 
ВАР0Ж4Й СССР ПРАМОВЫ ЧЭР-

чыля. 
ЛЙНДАН. Кавфірэнцыя лібэральніе 

фэдэрзцыі, якая паоядае варав у Лён-
дане, две прысутнічае тысяча дэлега-
таў, уіваліла рэвалюцыю пратэст} про-
ці прамовы Чэрчыдя 19 га чэрвеня, і 
прызнала яе абравьліваю для СССР. 

БЭРЛШ, 22 VI. Міжкародная кан-
•фэрзацыя рэвілюпыййых саюэаў гор-
нара'очых, якая адбываецца ў Э^эяе, 
абмярюўвае галоўным парадкам, пы-
тааьчі навонт павялічэньчя дачамвгі 
авгельокім гарнякоя. Міжнародны ка-
мітэт прапаганды і к-т руху мевшась-
ці аьгельокага прафэсыяналькага руху 
пасьвздчылі, што рашучасыгь ангель-
«віх гарнякоў ваотаецца, як і раней, 
непарушнаю, але пры гэтым было ва-
аначана, што ёй пагрэяпе двэявая не-
бясьпека: пздвоі чужаэемнага вугалю і 
яедахоп дзпамогі в ва граніцы. 

Пгадстаўяіві ад паўночных краёў 
дакіадвалі аб праведвенай імі вампа 

піі саіідарнасьці. Імкнеяьне рэвалю 
цыйных гарнякоў арганіааваць на 
кантынэнце эабастоўку горнарабо-
чых і дааамогу ангельскім гарня 
ком з мэтаю пэлепшмць і ўласяае 
эканаміянае становілча сустракае 
ўпартую перапгкоду в боку рэфар-
містаў, якія не перашкаджаюць выво 
віць вугаль у Англію і вічым не да-
памагаюць ангельскім гарняком. 

Каб увмацніць кампакію салідар-
насьці і падрыхтоўку міжнароднае 
вабастоўкі горнарабочых, капфэрэпцыч 
ўяваліла ва ўсіі краёх Эўроны пра-
весьці «міжнародаыя тыдні дэман-
страцый горнарабочых». 

Бяльдвін I к-о гшпгпрэу на заба -стоуцы 
ЛКВДАН, 22-6. Заводы кампаніі 

Блльдвіна спывены ва невядомы чао, 
8 прнчыны адсутнасьці вугалю. Прэм'-
ер мче 232 1)7 акцый гэтае кампавіі, 
якая ўладае капальнямі, сталяліцей-
кым' ваводамі і іншымі прадцрыём-
ствэмі. 

Прывоз чужога вугалю павялічыуся. 
ЛЁНДАН, 22-УІ. Статс-сэкратар па 

справах вугальнае прамыоловасьці 
Лэйн-Фокс, у адкав на вапытапьяе ў 
палаце вобпгшн, ваявіў, што ва апош-
ні тыдзень у Англію была прывзвена 
181 тысяча тонн вугалю. За папярэд-
ві тыдвень было прыведзена бдівка 
120 ТЫСЯ7 тонн. 

Ні капейкі Вільгельму. 
Ур. д высоўвае кампрамісны праэкт адшкад?ваньня.—МеншавікІ зда-
лісп—Кампартыя ня спыніць барацьбы ва адабраньне маемасьці маг-

натаў. 
спробы падчяніць волго м;с прг.з вы 
плату ранейшым князем міліярдаў ва-
латых марак, незважаючы на вывікі 
галасававьня. 

Камітэт, | які яднае ўсіх прыхіль-
нісаў адабраньня маемасьці, у св.ёй 
адозьве ваіначае, што вырявная боль-
шасьць выбаршчыкаў, незважаю-
чы на перашкоды з боку прэзыдэн-
та і ўраду. а таксама тэрор мясцо-
вае ўлады, патрабавала вдабрань-
вя маемасьці. Рэйхстаг павівен дічыц-
ца 8 выяўленаю воляю паловы сваіх 
выбаршчыкаў. Камітэт вя саыніць 
барацьбы за адабраяьве маемась-
ці равейшых князёў. 

ВодгукІ на ўсенароднае галасаваньне. 
Посьпех камаартыі прыанаецца ўсімі—Сацыял-дэмакраты вастаюц-

ца і зараз лёкаямі буржуааеІ. 

БЭРЛІН, 22-УІ. Урадавыя партыі 
пад упіывам выпікаў усенародвага 
гаяаеавззьяя хочуць правесьці па маг-
чымасьці етчэ перац летнімі канікула-
мі свой какпрамісвы ваконапрзэкт аб 
увн ;гародзе ранейшым князём ва ада-
бравую маемасьць. 

Сацыял - дэмакратычкая фракцыя 
рэйхстагу будве гэты ваконапраэіт да-
паўняць сваімі паараўкамі. Нацыяна-
ліоты—такоама. 

Камуністычная фракцыя рэйкотагу 
патрабуе вараз-жа равпусьціць рэйх-
стаг і ўхваліць вакон аб безаалатнай 
кавфіскацыі. Кампартыя заяўляе. што 
яна будве рашуча вмагацца проці 

Там. дзе пануе буржуазея. 
РАСПРАВА 3 ВЯЗЬНЯНІ Ў КАЛЁНІ-

ЯЛЬНЫХ АСТРОГАХ. 
ЛКЕДАН, 22-VI. Гавэце «Дэйлі 

Мэйль» паведамляюць в Калькуты, што 
з ліку 10 асоб абвіяавачаных у вбой-
стве 27 мая паліцэйскага наглядача 
цэвтральнага астро'у (п.сьля .;1оЙства 
ёв памёр), трое іасуджажы да карьі 
сьмерці, а рэшта—на вечную катаргу. 
МАСАВЫЯ АРЫШТЫ РЭВАЛЮЦЫЙ-

НАЕ МОЛАДЗІ Ў ЛАТВІІ. 
РЫГА. 19 УІ. За апошнія дні ў 

Рыве вроОлены масавыя вобысаі і арыш-
ты, оярод левае рабочае моладзі. Вод-
луг давых паліцыі, арыштавана 24 ча-
лавокі. 

Пцавінцыя Хунань далучылася 
да Кантону. 

КАНТОН, 20-УІ. Тан-Шуц-Чы, які 
выступіў проці У-П»й Фу ў Хунане, 
паведаміў па тэлеграфу кантопслі ўрад, 
што ён прывнае §поўную ўладу апош-
няга над правінцыяй Хунань. 

П Р Ы С У Д ФРШІЦУСКПМУ рэвалюцыя-
нзру. 

У апэляцыйным судве ў Нарыжы 
разглядалася спрзва сэкратара рэва-
дюцыйнае фэдэрацыі працы Менквме, 
абвінавачанага ў санархісцкай» прапа-
гандзе. Менхэме аддан пад оуд ва лв-
ташні артыаул. 

Суд васудвіў Менхэме на 4 мосяцы 
вьняволевьня. 

У ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ. 
Шучаюць „кргмолу . 

Наваградвкі ваяводл гэнэрал Яну-
шайціо выдаў вагад, вгодва якому 
паліцыя робіць рэгістрацыю жыхароў, 
я е і я перапіоваюцца са внаёмыміі р а д -
нымі ў СССР. 

Уса яны павінны вапоўвіць анкеты, 
влажыць фатлграфіі і інш. 

Па гетаму поваду беларускія дэпу-
таты ўяесьлі інтэроэляцыю ў сойм. 

Пгліцыя стгргецца 
У вё^ках Мывшыцы і Расьня Бе-

расьцейсвага ваяводвтва паліцыя ні-
бы-та выкрыіа намупістычную аргані-
вацыю і арыштавлта гомуг бялян. 11 і 
чале гэтай' арганівацыі внаходвіліся 
быццам сяляне: Тодлр ДулеЕІч, Рыгор 
Карпук і Нестар Ляпчук. 

Намуністычныя ьдозвы. 
Перад царквой у вёсцы Новчя-Рась-

пя бызо раскідана шмат камуністыч-
ных адовіаў. 

Паліцыя робіць масавыя вобысві ся-
род сялян гэтай вёзіі. 

Арыштавана кекалыі чалавек. 

5 гадоў турмы. 
У палове ліпвя 1925 г. палітычная 

паліцыя арыштавала ў пкколіцах Смар-
гоні, Ашмяаокага павету: Міхася Трац-
коўскэга, Міхася Янчуковіча, Яна 
Гр-лшуна, Вінцуоя Трыяну, Уладвіміра 
Дубіцкага і Юльляна Куліцкага, вапа-
давроных у камуніотычкай двейнасьці. 

Усё абвінавачапьне грунтавалася на 
даносах агэнтаў дэфэнзывы. 

Суд васудвіў Куліцкага і Янчуковіча 
на 2','г гадоў турмы, а рэшту абвіна-
вапаных у вьвявку 8 адсутнасьцю ма-
тар'ялаў абвінавачаньня—апраўдаў. 

БЕРЛІН, 21-VI. Вынікі ўсенарол-
вага галасаваньня вьяўляюцца самаю 
нозаю тэмаю ва ўсіх палітычных ко-
лах. Аоаблівую ўвагу вварочвяе на ся-
бе той факт, што 4-5 міліенаў галасоў 
ва адабраньне мзёмасьці было пада-
двена асобамі, якія не належаць да 
ліву выбаршчываў, галасаваўшых за 
камуністычную або сацыял-дэмавра-
тычвую партыі; гэта ў большасьці 
прадстаўніві лробнае буржуазеі. 

Друк дэмакратычнзо партыі прадба-
чыць у вывіках галасававьвя посьпех 
ініп^ятараў усевароднага галасавань-
ня і выяўленьвя народнае волі проці 
маьархіі. 

• Форвэртс» выступае в вострымі на-
падамі на вамаартыю, ванеаакоевы ні-
быті тым, што кіруючае вначэвьне, на-
бытав камп^ріыяй пры ўсенародным оу працоўных. 

галасаваньні, можа перашкодвіць пры-
58ьні сацыял дэмакратаў 8 урадавычі 
партыямі, аоабліва ж вгодзе наконт 
вампраіііснага ваконапраэвту аб уэна-
гародзе ранейшым князём. 

«Ротэ Фане» адзвачае, што сацыял-
дэмакратычныя лідэры сваім сабата-
ваньнем адзінага фронту і дапамогаю 
ўраду Маркса врабілі вельмі дранны 
ўплыў на вынів гзласаваньня. Гаіэта 
хажа, што вмаганьпе пралетарыяту 
яшчэ толькі распзчынаецца пад лёзун-
гам*. сНі капейкі квявёя». Кампартыя 
ў далейшым ваклікае масч на бараць-
бу проці ўраду, проці ліхвярсгва ў 
дастаўпы хлеба, проці наст\пу вапі-
талу. На* барацьбу ва гэтыя лёвунгі 
камаартыя будве і далей арганівоўв^ць 
адвіпы фронт, шляхам скдіку кангрэ-

У а п о ш н і ч а с . 
Брыян здолеў сфармаваць урад. 

ПАРЫЖ, 23-УІ Агвнцтві Гаваса пзведамляе: у равмове 8 пр а . 
нівамі прэсы Брыян ваявіў, што габінэт ужо ім складвен і сёньня б»**'1, 

канчаткова равьмеркаваны ўое партфілі, апроч парті |мля міпіотра фіван ^ 
Водлуг олоў Іірыяна, між сябрамі будучага ўраду дасягнута поўная * У * 
ва ўоіх пытаньнях, у тым ліву і ў пытаньні аб фінансавым становішчц 

Кандыдаты ў новы габінат Брыяна. 
НАРЫЛІ, 23 УІ. Агэнцтва Гаваса паведамляе, што Кайё даў П р Ы в 

повую згоду заняць паоаду міністра фінанзаў, лрычым ён будче выааўн^14* 
таксама фупкцыі намесьніка стіршыні ўраду. Нісаду ніііоковага нін( с

Я ч ь 

мабыць войме ген^рал Горж, мінісгра народнае асьвега—Орріл ;. Апр 0, Т р і 

го, водіуг чутав. у новы склад ураау уваходзяць ранейшыя міпістры: іт]?' 
(марскі), Бвр'в (ваіёній), Журдэн (Іядыі), Даваль (юстыцыі), Д у р а н / * € 8 г 

слраў) і Дуравур (працы). "Р-
Сеньня ўввчары Брыян падасьць прэ8ыдэнту Думэргу н* вацьвердда і і 

не поўны сьпіс новага габівэту. ' 
Хваля забастовак у Кітаі. 

ПЕКІН, 21-УІ. За апошнія тыдні вабастовачны р^х у Кігаі 8ахавшІ 
ўсе новыя галіны прамысловасьці. На вітайскіх і яновскіх тэкстыльвых (• ? 
рыках баот/е 5.000 рабоіыг. Такоамі вабаставалі паштанікі, краўцы 
жачыя Еекаторых усганоў і інш. Па шоўкачрадзільнях вабастоўка в і д Ж 
пачалася 8-8а патрабаваньня рібэчыт павялічыць зіработак і сжараці'I 
рабочы Д8снь. Агульны лік бастуючыі у чужівемных і кітайскік тоўк а ц в і 
дзільнях поравышае 3 000 ч і л . Адбываюцца дэмансграцыі баотуючЫх 11 
стычкі 8 паліцыяй. *3 

У Саюзных Рэспубліках. 
Павіншавпньне Кемоль пашы од прадстаунікоу уроду СССР. 

МАСКВА. Старшыкя ЦВК СССР 
тав. Калінін паолаў Кемаль-пашы тэ-
леграму 8 прывітаньнем 8 прычыны 
пазбаўлееьня ад пагражаўшае яму не-
бясьпеві, а таксама 8 пажіданьнем яда-
роўя, оілы і энэргіі для ділейшае яго 

дзейнасьці. 
Тавая ж тллеграма паолана ста^. 

ні рады міністраў Турцыі Ішмвдч 
ад варкома вамсжных опраў ' 
ры на. 

•ПЬ| 

ПолёгкІ у выплаце с -г. падатку-
МАСКВА, 22-УІ. Савет Народных 

Каміоараў СССР на паояджэяьні 2 2 г а 
чэрвеня васлухаў паведамленьне аб 
ходве падрыхтоўкі да ажыцьцяўленьня 
вакону аб адзіпым сельска-гаспанар-
чым падатку, ухваленага на оясіі ЦВК 
СССР. Выявілаоя, што выдадввныя для 

райёнах і, між іншым, у цэнтрод)Н 
райёів эначпа абцяжарыді б надат ^ 
тых гушчаў сялянстпа, якія маюцьм. I 
работкі на Смку. СНК СССР ухвзліў 
падаць у ЦНІС Саюзу праэкт ваков^ ^ 
які орідбачыць оапраўкі 8 м т ю 
д• І 11 у сь ці ць ;і ' цяжараньня іі:ізаткам 

выкананькя інструкцыі ў некаторых сядян 

Пералёт Токіб—Масква—Копэнгагсн. 
МАСКВА. Надоечы ў 11 гадв 10 

хвіл. раніцай у Маскву прыляцеў аві 
атар Бодвэд, які робіць пьралог То-
кіё—Маоква—Капэнгаген. 3 Токіё ён 

выляцеў 8 доіі^ тіму павід. Уою зд-
легласьць ад Токіо .чгагена ў 
12 тысяч кілёмэтр у ёя пакрцў ^ 
9 двён. 

Пераварот у папяровай прамы-
словасьці, 

НОВАСІБІРСК, 21 УІ. Краявы са-
вет народкае гаспадаркі а'імяркоўваў 
выкайдвены івгэнерам Вялежавым с о-
саб вырабу паперы і картону 8 новае 
сыравіны бяз шмацьця. Выпаходва 
прывнана вельмі каштоўнаю, абяцаю-
чаю пераварот у папяровай прамысло-
васьці. Аргавівоўваецці пробная вы-
працоўка картону і паперы. Адначас-
на праводэіцца вывучэньне плошчы ва-
легаў сыравіпы. 

Перш&я ф брына на Сах^ліне. 
АЛЯКСАНДРАЎСК НА САХАЛІНЕ, 

23 УІ. 11-га ліпеня там адчыняецца 
першая савецкая фібрыка. 

Дапамога пацярпеўшым гд не-
дароду 

РАЗАНЬ, 23-УІ. Адпушчана 
2.391.500 рублёў на дапамогу пацяр-
пеўшым ад недароду паветам. Сярод 
жыхарства равьмярвована 812 тысяч* 
пудоў хлеба, які выдаваўся на гра-
мадз&ія работы, распачатыя ў маі. 

Гадоўля аленяў у Прымо^І. 
УЛАДЫВАСТОК, 23 \1. Ў^Ш 

ёсьць 100 сядянск/х эленяводві 
падарак. Акруговы эвыэльны, 
арганізаваў опэцыяльную камісіоі 
таю равьвіцьця гэтае в н а ч а ц П 
нзродчае гаопад .ркі у IIріл,:пр'і, ям» 
вельмі цікавіцца оялянотва. ІІчшыра-
ецца двяржаўнав ален."нп;івгва *(ЯШ 
лі», адкуль пабываюпь .і.шііяў О І ^ Н 
У двяржіўяым гадавальміву вва іо іН 
ца паўтары тысячы аленяў. , 

Мосьпехі к а а п г р і ц ы і . 
УФА, 23-VI. 22 г.і чірвеаі Ш М 

ніўоя вьезі оаюзу с і;і.т.;лвоцкав шп» ( і 
рацыі. У дакладш аб дзніІнаоьцІмН 
леньня адвначаня, ппо эг.арог 1925 го-
ду ў параўнаньні 8 1924 годам павд-
лічыўоя амаль-што ў чатыры равы,да* 
сягнуўшы 9.201.000 руб. У 1925 го»в 
прыбытак дтісягвуу 77 (100 тыс. Ф 
Процант надбавак па сабекоят 
раў ва год вькспшыўея 8 14-ЦІ Д» 
8-мі. 

Аргумэнт бата. 
Равгляд урадавага праэкту вьмены 

канстытуцыі ввоў адложаны. 
На паояджэньві сойму ад 22 чэрве-

ня равглядаўся толькі арыентыровачны 
двяржаўны бюджят ва трэпюю квадру 
1926 г., а галоўнае найвастрвйшае 
пытаньне—раэгляд праэкту аб пагаы-
рэньні ўлады прэвыдэнта і ўрзду адло-
жаны да 2 діпеня. 

Магчыма, што равгляд гэтага праэк-
ту адюыаны дведя лепшага выяўлевь 
ня становішча па&собных сэймавых 
партыяў. 

Асабліва нязьмірымую павіпыю вай 
мае ППС. Што тычыцца вьмвны кан-
стытуцыі ў бок прадастаўлепьня прээы-
дэнту права росауску сойму, то 8 гэ-
тым яна пры пэўных уковзх яшчэ 
вгаджіецца, але што тычыцца права 
«вэта» для прэзыдэвта і інгаых прачк-
таў пашырэньня выканаўчаз ўлады 
коштам сойму, то да гэтых праэктаў 
П. П. С. ваймае нават варожао ста-
новішча. 

Вядомы пэпээсаўскі лідвр Дашын^кі 
піша ў „Роботніку" (Л* 165): 

Пры 35цьвердж«ньн1 гэтага пряэкгу, 
сойм зробіццч другдраднай устансвай у 
дзяржіве. Аб кантро.іі соймам д ейнІ« 
чпньня ўраду, чры гэткіх у«овах, чя 
можа быць ніякай гутаркі. Гэты каа-
тро.іь стлў бы толькі новідам да поў-
нггл Сі<асаваньня сойму . 

Месш ўсемагуталга сойму заняу-Зы 

ўсемагутны ўрад. А польскав грамі-
дзянства папада б з адняе нявэлі ў 
другую, бо Польшча меры ня зн,«е, Со 
ў Польшчы ўсе неяк даходзіць ка крій-
насьці. 

Ад гэтых крайнасьцяў чярпеў і будзе 
цярпень поліскі народ I анву патрэб 
ны будуць янія ввбудэь майснія дмі. 
яаб аруімаяаць гатыя пляяы міяістар-
стяа справядяіяасьці (нкое падрыхтава-
ла праэкт зьмены канстытуцыі. С . В . ) . 

У № 107 «Гоботніка» ва 19-VI га-
ты ж Дашынскі япнэ бодьш абурваец 
ца на аўтарау праэкту вьмены кан-
отытуцыі: 

Трэба прышацціі што ўр^давы друк 
навіт не стараецца давесьці прявідло 
вясьць кпнсгытуііыйных праэктаў міпі-
стрі саравядлівасьці. Уряд цалкам ВМ< 
вальняешіа двома яргумэнтамі: 1) сойм 
склідаецці з ашукянцаў, зллчыяпяў і 
зладісяў I 2) кілі сойм не паслухаецца 
каманды I не зацьверд>іць праэ^таў мі-
ністра, тады прэзыдгвт падасш ў ад-
стаўку і прыйдзе ўрад бзта. 

Ало ўоьлед ва гэтым Дашынскі му-
сіць сзм слалохаўся свчёй неабдума-
най адвагі і пачынае ззклікапь «сацы-
яліетычнае оумленьне» Пілоудвкага: 

Гэты аргумэнт (бата) грунтуецца на 
традыцыях б. Імпэрынлісгычных дчяр-
жаў, якія вучылі палякаў слуімянству 
пры помачы бата і палякі слухаліся гэ-
тага аргумннту. 

Але ІНдсудзкі са ўсбй сілай св«.ёй 
магутн-й душы заусі'ды змагаўся з гв-
тым слухмянствам. 3 гэтым змагаўся 

ўсіі св^е жыцьцс I: і-жа сам веў Ш 
рацьбу са спадлсньвем большае ч* с п' 
польскай насельнасьці, якаа с а у і і^Я 
і палдавалвся яргумэоту бата Ёв-* 1*?'-
заўс«?ды хчнеў лдвучыць палякаў *Д I 
бічай пзкорвасьці бату. А сСньяа? 

ССяьнн ўрядавы друк грунтуе 
пасзеі нч лрум^нцс баті, на П а д д 
насьці і слухмянстве болыпясьці с о Я , , ' 
пры аднэй толькі пагрозе батам. 

Можа быць, што я ня мылюс». амШ 
быць, што поіьс<( сойм пад сьвіст ба 
звцьвердЛць усСштояму загадаюа». ** 
цьвердііць тол^кі дзеля таго, шго 
гразяць батам. 

Але ў г.чтым сойме. пяміж ШіаыЛ р | 
дзяць і сябры ППС, якія... 

ІІа гэтым мейоцы, Дашынокі, »УС1^ 
вравумела, пачынае в вялікай п а в *?7 
гаварыць аб сваёй партыі. якая ві№'| 
та ніколі пе палохалаон бівува і г. *• 

Ё ч н а в а т давватяе сабе прыемя801^ 
крыху пабравгаць пэаээсіўокай ^ ' й 
ляго: . 

ІІПС не падаавплася бату "«У" 1 *^ 
Яаа абвясьціла барацьб/ I гэт« 6і^Лр 
ба заіоачкніся пор.імогаю вад страш 
ным ворагам і г. д . 

У к а н ц ы с в і й г о артыкулу Д а Ш ^ 
окі другі рав с п а д а е 8 ваяўнічага 
і вноў п а ч ы н а е вакліваць да * а 0 К 

васьці П а н а : 

просім, каб аб сіравах П * 1 Ь І 
гавярылі людзі з люаіьмі. а не і ф 

раўшчыкі з сабакямі. 
ІІолітыка санрлуды пэпээсаўовв'-
Дав б р і х н у ў , две лівнуў. А ў » ^ р . 

паглядз іш, дыв што нвбудаь і 
гуюць ад яснавяльможаага барзч 



Апэдаткаваньне савецкіх і калектыўных гаспадарак. 
Абкдадка сельока-гаспадарчым па-

даткам еавецкіх і калектыўных гасна-
дарак адроаьніваецца ад апздаткавань-
ня оялянскіх гаоаадарак. 

Прыбытак ад родьніцтва ў гэтых 
гаспадарках вылічаецца ў валежнасьці 
ад пасеву, у той час, як гэты-ж пры-
бытак у оялянокіх гаспадарках выді-
чаецца ў валежаасьці ад пахатнае 
аямлі. Толькі ў адной Мавырскзй акру-
ье прыбытак сялянскіх гаоцадарах ад 
ііольніцтва вылічаецца ў вадежнасьці 
ад равьмеру аасеваў. 

Што лічыць вакон пахатаю і што 
пасевамУ 

ІІахатаю лічыцца: «увесь фактычна 
васоявы палявы абшар (яраюе і аві-
мае поле); пасевы оялянскіх траў, ува-
ходвячы ў сввавварот пляц, ваняты 
«• зэцыяльпымі культурамі, г. вн. садамі 
і гародамі, калі іх пляц нв перавышае 
равьмеру, пры лкім прыбытак 8 іх вы-
ліч-зецца івшым парадкам, г. вн. у тых 
выпадкзх, валі іх ёсіьць у гасладарках 
больш паловы дзесяцівы, пляц пахат-
нае вямлі пад ііарам, тзлакою, вале-
жамі, г. 8 П . пахатэ, якая ня ўвнорвала-
оя ў працягу 0 гадоў, пералогзмі або 
неаасеяная в якое-небудзь прміыны і 
прыояцвітная вямля, а таксама неааня-
тзядваром і будоўляю сядвібная вямля». 

Пасевлм-жа лічыцца фіктычна ва< 
селны пляц у гаопадарцы, г. вн. піяц 
пад лрынон) і овім'ю, пасевы, траў, 
пдяц пад спэцыяхьнымі кудьтурамі 
(сады і гароды) і пасевы на прыся-
двібаай і сядвібнай вямлі. 

Дэедя чаго вікон устанаўляе тахую 
ровьвіцу ў вылічэньні прыбмтку ад 
рольніцтва ў сялянскіх гаопадарках і 
оавецкіх і валовтыўя:. х гаопадархах? 

Даеля таго, што ў савоцкіх і калвк-
іыўннх гаспадарках пллц пасову лёг-
ва падлічыць, а ў С Я Л Р Н С В І Х гаспадар-
вах -вельмі цлжка. Часта самі слляне 
ня ведаюць фіктычнага равьмеру сяаіх 
аасевзў, між тым, як пахатная вямля 
гаепадзркі больш менш вядома. 

Шмат у якіх мясцохСавву перашлі 
ў гатым годае да ападаткававьая ўся-
лянскіх гзооадірках ня пахаты. а ва-
севу. У пашай рэспубліцы, апроч не-
каторых районаў Мавыршчынм, у гв-
тым годпе будне апаіаткоўвацца яшчэ 
пахата, а ве пасеў. Але ў будучыне, 
як будае выяў^он пасеўаы пляц, бу 
ІМ ападлткоўв >цца пасеў. Дведя гэта-
га \«о ў гэтым годвв цасеўны пляц 
вожаае гаспадірві будав падлічвацца. 
Ад пооьпеху і паўнаты падліку будве 
•алежаць псраход у наотупвыя годы 
да больш справяддіоага ападаткававь-
вя родьніцгва ў сяляпокіх г^сладар-
ках, г. вп. да ааадаткаваньня аасеву, 
а ня пахаты. 

Гнта аавіглш мепь на ўваве сель-
скія камісіі па палдіку, 6о п:сеўаы 
нляц у нашзй рэспубліцы падлічваецца 
пя двеля просгае сгатысты'іігів ціка-
васьці. 

'А.І вылічаецца прыбытак, лкі апа-
даткоўваецца, у омвецкіх і калектыў-
ных гаспадархах. 

Для оялянсвіх гаспадарак пормы 
прмбмтковасьці агалагааюць аврвы-
ванкомы. Для савецків жа і кзлектыў-
пых гаопадарак саэцыяльныя нормы 
не агалашаюцца. Закоа уотанаўлле для 

іх такі парадак выдічэньня прыбыт-
ковасьці: «ддя абвладві прыбытву ад 
рольніцтва ў калектыўных і савецкіх 
гаспадарках устанаўляюцца нормы пры-
бытвоваоьці на двеояціну пасеву ў 
равьмеры 150 проц. нормы прыбытко 
вовасьці для двесяціны пахаты, уста-
воўденае акрвыкавкомамі для адпавед-
ных тэрытарыяльных адэінак». 

Гэты артыкул взкону трэба разумець 
так, што норма прыбытковаоьці 8 две-
сяціны пасеву ў калектыўных гаспа-
дарках устанаўляецца ў равімеры 
150 проц. ся;.»дняо вормы прыбытко-
васьці 8 двесяціны пахаты, устаноўле-
нае для сялянокіх гаспадарак у райёне 
іьвіяшчэчьмя калектыўнае гаспадаркі. 

Норма прыбытковасьці 8 двеэяціны 
пасеву ў сзвецкіх гаспадарках уста-
наўляецца ў равьмеры 150 проц. ся-
рэдняе амруговае нормы прыбытко-
васьці 8 д*еояціяы пахаты, устаноў-
денае для оядянскав гаспадаркі. Так, 
калі нормз прыбытковасьці 8 дввсяціны 
пахаты ў сялянокай гаспадарцы ўста-
ноўлена для таго ці іашага райёну ў 
30 руб., а для ўсяе акругі—2Я руб., 
дык прыбытковаоьць 8 двбсяціны па-
севу ў валевты/най гаспадарцы ў гэ-
тым райёне вывначавцца ў 45 руб 
(150 проц. ад 30 руб.), а ў савецкай 
гаспадарцы—42 руб. (150 проц. ад 
28 руб.). 

Падатак в калектыўаых гаспадзрзк 
вылічаецца такім жа парадкам, як і 8 
аднаасабовае гаоаадзркі. Тут віякае 
ровьпіцы няма. 

Падатзв 8 савецкіх гаспадарак вы-
лічаецца „ў валежяасьці ад сумы вы-
іічаемага абкладаемага прыбытку гао-
падаркі і сярздняе стаўкі падатку на 
руболь абкладаемага прыбытку, вылі 
чанага ў аднааоабовых і калектыўных 
гаспадарках акругі, на тэрыторыі якога 
вьмешчана савецкая гаспадарха". Гэта 
вначыць, што раней, чым вылічыць па-
датак 8 савецкае гаспадаркі, трэба 
ўстанавіць абкладаемы прыбытак і вы-
лічавы падатак 8 сллянскіх і кадектыў 
ных гаспадарак акругі, а таксама кодь-
кі канеек падатку блрэцца 8 рубля пры-
бытку ў гэтых гаопадархах. ІІрыкда-
дам, абкладаемы прыбытак сівецкае 
гаспадаркі—5000 руб., а 8 сялянскіх і 
калектыўных гаопадарак авругі бярэц-
ца ў оярэднім 5 капеек падатку 8 кож 
нага рубля прыбытку. Тзды на савед-
кую гаопадарку прыпадае 250 руб. па-
датку (5x5000-260 ) . 

ІІад ік крыніц прыбытку па калек-
тыўвых гаспадарках, арцелях, тава-
рыствах, кааоэратывах і сівецкіх га-
спадарках, якія вваходвяцца на двяр 
жаўвым або мясцовым бюджэце, на 
гаопадарчым раврахунку, а такоама 
прыпісаны да ўотаноў або прздпрыбм 
стваў і па савецкіх гаопадарках мяо 
цовага вначэньня робіць райвыканком. 

Па оавецкіх гаопадархах, якія вна-
ходвяцца на гаспадарчым раврахунку 
і ўьаходаяць у склад сельскагаспадар-
чых трэ^таў (трэставіныя гаспэдаркі), 
падлік крыаіц прыбытку робіць акру-
говы грашовы вддаел. 

Загадчыкі ўсіх гэтых аргазівацый 
цавінны падзваць весгкі аб врыніцах 
прыбытку ў рьйвынаякомы і акруговыя 
грашовыя аддведы. 3 . 

Гаспадарчае становішча і нашы задачы. 
(3 двкладу тав. Чарвякова на сходіе ячэйкі НП(6)Б пры ЦВК і СНК БССР 22 чэрв. І926 г.). 

Летаоь у нас мелі месца некаторыя 
ненармальныя вьявішчы. Мы бачылі 
чаргі каля магавынаў. Тавары ў роэь-
нічнай прадажы вначна паднімаліся ў 
цане, у параўнаньні в фзбрычнымі цэ-
намі. Гэта падняцьце, напрыклад, у лі-
певі 25 году дасягала 35 проц, а ў 
сьнежні нават дайшло да 09 процан-
таў. 

Урад увесь^ чао^ вмагаўся 8 даным 
вьявішчам, і ўжо ў студвені сёд. году 
роэьніца пам^ж аптовымі і роэьнічнымі 
цэнамі выяўлялася 51 проц. Аднак 
увесь сёньнешні год мы бачым, што ўсё 
ткі роэьнічныя цэны былі вышэй ап-
товых. 

Гэта сьводчыцьаб невдаровых сымп-
томах у нашай гаопадарцы і тлумачыц-
ца, галоўным чынам, тым, што паміж 
сельскай гаспадаркай і прімысловась-
цю нямз поўнай увявкі, што сельская 
гаопадарка і прамысловасьць нераўна-
цэнны па свайму ўдвельнаму вначэньпю. 

Калі вовьмем даваенную гаспадарку 
б. Расеі, то ўбачым, што сельская гас-
аадарка перад взйной давала валавога 
вырабу ў год 13 мідьярдаў валатых 
рубяёў, а прамысловасьць—тольві 7 мі-
ліярдаў рублёў. Выходвіць, што пра-
мыоловасьць была дздёка олабей ад 
сельскьй гаспадаркі. 

І сельскую гаспадарку і прамысло-
васьць мы ўвьнялі на 90 проц. дава-
еннага часу; адносіны паміж сельскай 
гаоаадаркай і прамысловзсьцю васта-
юцца ранейшыя; равам 8 гэтым мы 
аднавілі быўш.ю раней дызпрапорцыю 
паміж пакаванамі гадінамі двяржаўнай 
гаопадаркі. 

Зарав свльская гаоаадзрка, дасягнуў-
шы 00 проц. даваеннай, дае вначныя 
лішкі: гелкпін шмат прндае сваёй пра 
дукцыі і выяўляе вялікі попытна пра-
мыодовыя тавары, у той чао як прамы-
сдовасьць ня можа адпаведна адкавіць 
сваей прадукцыяй. 

Белагвардвейцы ў сваіх гаввтах пі-
шуць, што віноўнікамі перажываемага 
крывіоу вьяўляюцца бадьшавікі. Каб 
дакаваць усю бяссэнсоўнасьць беіагвар-
двейокай пісаніны, пабачым, што рабі-
лася ў б. царскай Расеі. 

Дарэвадюцыйная Расея быда пера-
важва сельска-гаспадарчай краінай. 
Так, перад вайной пшзніца ў нас каш-
тавзла 1 руб. 5 кап. пуд , а вагра-
ніцай—1 руб. 32 кап.; паркаль у Ра-
сеі каштаваў 13 кап. аршын, а вагра-
ніцай—8 хап» Гэта вьявішча характэр-
нае для краіны, две сельская гаопадар-
ка мацней аа прамысловасьць. Царокі 
ўрад паааўняў няхват прамысловых 
тавараў увовам 8-8аграніцы: увоз ;діся 
амэрыканскія машыны, аўстрыйскія ко-
оы, чэскія пдугі, розныя нямецкія ма-
шыны і г. д. 

3 данага прыкладу відаць, што калі 
мы аднавілі і сельскую гаспад^рку і 
прзмыслов ісьць адналькова на 90 проц., 
дык натуральна павінны быді ааынуц-
Ц І перэд няхв&там прамысдовых тава-
раў. 

Да діку іншых прычын, якія эрабілі 
ўпдыўна наша гаспадарчае отановішча, 
трэба аднесьці яшчэ павялічаны поаыт 

на тавары 8 боку оялянства (у параў-
нім 8 леташнім годам). Гэта выкдікана 
вьніжэньнем падатку (в 345 мідьёнаў 
да 262 мільбнаў руб.); падругое—у 25 
годве ўраджай быў вначна лепшы па-
пярэдніх гадоў, трэцяе—цэны на с.-г. 
прадукты быді вначна вышэй папярэд-
ніх гадоў і чацьвёртае—уокораны ход 
нашых хлебавзгатовак. 

Кожнаму вядома, што селянін, пра-
даўшы хлеб, варав-жа хоча куаіць па-
трэбныя яму тавары. На жаль, ні ў ка-
апэрацыі, ні ў дэяржаўных ганддёвых 
установах патрэбных тавараў у яадеж-
ным діку седянін сабе не внайшоў. 
Вынік: вагатоўва с.-г. прадувтаў ва-
трымадаоя. 

Горад сблета тавоама выяўляў па-
шыранае трэбаваньне на прамысловыя 
тавары: варпдата рабочых і сдужачых 
ва апошні год павялічылася на 20 30 
проц., у выніку чаго вьявііася магчы-
масьць падумаць ня толькі аб хлебе, а 
і аб пэўных выгадах жыцьця. 

Другой прычынай пашырэньнн по-
пыту на тавзр у гарадох было тое, што 
на нашых флбрыках і ваводах нагля-
далася паніжэньне вытворчасьці прапы. 

Далей, озвецкі ўрад шмат сродкаў 
выдаў на абстзлявавьве новых фабрык 
і ваводаў, якія выаускаюць машыны і, 
наогул, абсталяваньне для другіх фаб-
рык і ваводаў. 

Урэшце, наша краіна перажываено-
вую вьяву: гэта—равьвіцьцё прыватнага 
паорэдніка ў перадачы тавараў, роот 
новай гзндаёвай буржуавеі. 

Крывів уауіацняўся яшчэ і тым, што 
сялянства сёлета пдаціла на 800 міль-
бнаў руб. менш падатку, чымоя да 
вайны. Раней оядянства траціда ліш 
І І ІЯ грошы на набыцьцё вямлі, а ва-
рз8—на ровныя машыны. Да вайны 
слдянства плаціда 200 мідьенаў руб 
дёў арэнды 83 вямію, каторая ця-
пер перайшла да яго бяспдатна. 

Вооь прычыны, якія ўплываді на 
павялічэньне крывісу. Становішча 
ўскдаднялаоя яшчэ тым, што сялянства 
сваіх хдебных прадуктаў (лішкаў) не 
выкідала на рынак, тады як гэтыя 
дішкі можпа было рэаліваваць ваграні-
цай, каб на атрыманьня сродкі абота-
дяваць патрэбныя гаііны нашай гас-
падарві. 

У сувяві 8 ватрудненьнямі партыя і 
савецві ўрад намеціді шэраг мерапры-
ёмотваў, якія ў оучасны момант пра-
водзяцца пры даіамоэе ўсіх працоў-
ных. Важнейшыя 8 вадзч настуаныя: 

Першая вадача—дабіцца таго, каб 
правеоьці раоход і прыход без дэфіцыту, 
дзеля чаго прышдося врабіць некато-
рыя окарачэньні ў ровных галінах гас-
падаркі. 

Другая вадача—папярэдаіць магчы-
масьць новага крывіоу. Выходзячы 8 
інтарэсаў двяржавы, трэба найбольш 
ородкаў даць прзмыодоваоьці у першую 
чаргу тэй прамысловасьці, якая выра-
бляе рэчы для вытворчасьці. 

Трэцяя вадача—садвейнічаць павя-
лічэньню тзвараў на рынву. Хоць се-
дета налічча тавараў на рынву павя-
лічылася на 40 проц., усё-ж для вда-

вадьненьня агульяай патрэбы іх ня 
хопіць. 

Чацьвертая вадача—павысіць вы-
творчасьць працы яв на фабрыках і 
ваводах, так і ў прадпрыёмотвах і ўста-
новах, Д8бля чаго павялічыць: а) інтэн-
сыўнаоьць працы, б) арганівацыю і в ) 
тэхнічнае аботадяваньне прідпрыём-
отваў. 

Агульны дёзунг—павысіць вытвор-
чаоьць працы на 10 процантаў. 

Наступнай вадачай вьяўляецца пы-
таньве аб варплаце. Бяручы пад ува-
гу, што мы ня можзм схараціць вы-
даткаў на абарону, прамысловасьць, 
сельскую гаспад.ірку, культурвыя ме-
рапрыёмствіі і г. д.,—пытаньня аб па-
вялічоньні аарплаты ставіць нельга. 

Трэба ставіць пытапьне не аб павы-
шэвьні варплаты, а аб зьвіжэяьні 
цэн ня тавары, наогул, яв на рэчы 
прамысловасьці, так і на о.-г. пра-
дукты. 

Няввычайна важвым вьяўляецца 
ажыцьцяўденьне рэжыму акаяоміі. За-
дача кожнага ў даных аднооінзх— 
сьцерагчы вожяую капейку, к і̂б >на-
правіць яе на Гасаадарчае і вультурнае 
буд -.ўніцтва. 

Н-ілежную ўвагу трэба аддаваць да-
лейшаму ўвмацненьню саюву цаміж 
рабочымі і сялянотвам У гэтым на-
прамву ў першую чаргу трэба: 1) па-
влзпаціццз аб вабясьпечаньні сяллн-
ства патрэбнымі таварамі і 2) увзжлі-
ва отавіцца да сельска-гасаадарчага 
падатку. 

Сёлета с.-г. падатак, у вьвявку 8 ро-
стам сельскай гаспадаркі, у параў-
наньні в леташнім, трохі павялічан. 
Сельская гаспадарка расьце, і, нату-
ральна, павінен расьці і падатак. Трэ-
ба, каб сялянотва вравумеда неабход^ 
насьць гэтага падатку для двяржавы. 
Трэбз, каб апарат на мясцох праца-
ваў якнайлепей, каб ня быдо н е а а -
трэбных нараканьняў. Сельска-гаспа-
дарчы падатак сбіетняга году павінен 
вьявіцца лёгкім для бедняка 8 павы-
шеньнем абкдадавьня больш ваможнага 
сяляыства. 

Насьпешнае яырашэньнв ўсіх пера-
дічаных аадач валежыць ад усяе масы 
рабочых і сялян. Наша вадача—рас-
тлумачыць усе ватрудненьні, якія ота-
яді і отаяць перад намі. 

НЕ ЗАБ^ДЗЬ' 

Л Ш і Ю Ц Ц А -

Ш л ю б і сям'я . 
Вось ужо год, лк па ўсяму Сзвец 

іаму Сак ;іу ідво дмсхусіа аб сям'І і 
шіюбе. ІІраэкты кодэксаў аб шлюбе, 
якія ўносяццз ў ваконадаўчмя оргапы 
Саювоых Г.юпублік, прмцліваюць да 
сабе ўсеагульную ўвагу. Гэта і ераву-
меіа. Законм аб шлюбе і слм'і ьакра-
ввюць івтарэсм шмрокіх мас рзбочмх 
I сяіян, інтарэсм кжнага працоўяага. 

У бііжэйшмя дні 3 й оэоіі ДВК 
ВССР прмдвецца рзвглядвець водэкс 
&б шіюбо, распрацавзвы Нзроднмм 
Камісарыьтзм Юотыцыі і прмнятм Са 
**там Народвмх Камісараў. Мы лічмм 
патрвбвым коратка спмніццз яа асоб-
ных момаптах гэтага праэкту. 

Савецкае ваконадаўотва канца 1917 
1 пачатку Г.)18 году рэава вьмяніла 
"аховн аб шлюбе стзрой ц»рокай Ра-
^і- Выў устаноўлоаы грамадзянскі 
0 | » б . Царкоўнм шлюб страціў усякае 
ьР"дычеае вначэньпе. Была ўстаноў-
, ева овабод. скасаваніня шлкбу па 
в1*давьню хоць бы аднаго боку і пра-
^ ; |9на ўраўнепьне ў правох дзяцей, 

нарадаіліся лк у шлн»бе, тав і 
я в Шіюбу. Тады ж было ўотаноўлева 

* ™ роўнапраўства мужі і жонкі 
* й*ьбе. 

^ гэтыа взконм адпавядзлі духу 
Ніпт Каотрычоікавай рэвалюцні. 
^ і аковадаўсгва вапраўдм выввз-
^«авчыну. «ІІрававое ста 

«чц а ц ў Савецкай Расеі ця 
становішча 

пер гэт-
»аіаў у 1919 Г 0 Д в е Ўлэдвімір 

1 «тні Ш Т 0 я в о 8 Ь Я Ў л я ° Д Ч а ' А э е в ы м 

Ц І т і гледжзньня самых перздавыі 

я V Г й Т Л 8 а 8 Н ( 4 Ч а к , г ^ ь Д я п е Р 1 

Ьв»1 І І Я ^УР^У 3 8 " 1 ^ юрыоты. 
, ю чы цяцер водэвс аб актах 

гравадвянскага стаяовішча, выдавы ў 
першы год існаваньвя оавецкай улады, 
патрабуе значнай пераапрацоўкі. 

Патрэбна было пераапрацаваць пы-
таньне аб маемасных аднооінах мужа 
і жонві. Зьмяніўоя погляд на факт 
усынаўленьня, да якога іонуючае ва-
вонадаўотва адносіцца адмоўва. Знач-
най аерааарацоўцы паддягае аакова-
даўствз аб апецы. Але не на гэтых, 
праўдз вельмі важных, пытаньнях грун-
туецца выключная ўвзга працоўяых. 

Асноўнае пытаньне, яков ўвбурыда 
шырокія масы працоўных, гэта пы-
тавьне аб «рэгіотраваным», або «фав-
тычным» шлг.бе, г. вн. ці можяа па-
раўнаць веаарэг.'сграваны шлюб .па 
сваіх правох і абзвявках 8 рэгісгра-
ваным. Адносна двяцей тут сарэіві 
няма. Даеці варыстаюцца ўсімі пра 
вамі незалежна ад таго, ці быіі іх 
бацькі ў шлюбе, ці не. Пытаньне ідае 
тодькі аб правох і абавявках абоіх 
бакоў адпосна ацяін другога пры фак-
тычным шлю5е. 

Івшым словзм, ГВТІ вначыда б, што 
рэгістрацыя неабвявковая, што асобы, 
якія жывуць равам, у нвварэгістрава-
ным шдюбе, карыстаюцца ўсімі пра-
вамі і абавявкамі мужа і жонкі. На 
гэтым пункце гледжаньня отаіць пра-
вкт, распрацаваны Н К Ю РСФСР і ўяе-
сены на сэсію Ўсесаювнага Ц В К . 
Праэкт У Д В К вацьверджаны ня быў 
і быў перададвены для далейшага аб-
гаварэньня. Трэба сваваць, што пункт 
гледжаньня праэкту РСФСР праўдаіва 
оустракае вядікіл пярвчаньні. Запраўды, 
калі мы дапушчаем а аднолькавымі 
вынікамі як рэгістраваны, так і нерэ-

гістраваны шдюб, то ўперзд уояго вы 
пікае пытзньне, хто пры нврэгіотрз-
взным шлюбе вырзшае пытзньне, што 
гэта шлюб, каді гэта пзцьвярджае 
толькі адзін бок. 

Гэта пытачьве павінен равьвяваць 
суд. Вядікія цяжкзсьці вьяўдяюцца 
перз.т судом пры равьвязаньні пытань-
ня. Пры якіх умовах суд гэта ўстано-
віць? Нв адмаўдяючы цяжкаоьцяй, 
якія стаяць перад судом пры ўстанаў-
леньні фзктышзгз шлюбу, прыхільнікі 
яголічаць, што фзктычнышлюб можна 
устанавіць пры наліччы такіх адвна-
ваў, як пражываньне рзвам, выяўдень-
не гэтага суподьнага жыцьця в боку, 
налічча аднэй працоўнай гаспадаркі і 
налічча дзяцей. Пзкінуўшц ў баку 
дэьве апошнія адзнакі, таму што яны 
чаота адсутнічаюць у сямсйным жыць-
ці, думаю, што і пз псршых двух да-
лёка не ваўсёды можна будве ўстана-
віаь факт шдюбу. 

Трэба памятаць адно, што валі дзьве 
асобы 8зрэгістравадіся, ф.вт іх вна 
ходжаньня ў шлюбе, 8 усімі выходэя-
чымі адгэтуль вынікамі, бясспрэчны. Суд, 
на існове выпіокі органаў Зігсу, пры-
оудаіць мужу ці жонцы ўсе, што ім 
нзлежыць. К І І І - Ж людэі жывуць у пе 
аарэгістраваным шаюбе, то муж ці 
жонва, падаючы ў оуд іск аб выдачы 
сродкаў на ўтрыманьне, павінен дзка 
ваць, што ен внаходвіцца ў шлюбе і 
і ўся цяжкасьць докаваў ляжыць на 
ім. Нзм думаецца, што ўою гэгу цяж-
васьць ня траба ўовіадаць на плечы 
жзнчыны. Не ваўсёды ёй удаецца . да-
ваэаць. Мы лічым, што лепш жанчыне 
пакзваць просты, верны, сярабаваны 
шлях—шіях рэгістрацыі шлюбу. Адгэ-
тага яна толькі выйграе. Мы думаем, 
што праэкт кодзкеу аб шлюбе, які ўносіц-

ца на сэсію ЦВК БССР, правільна 
вырашае цытаньно. Артыкуд 1 праэк-
ту гаворыць: «Шлюб павінея абавяэко-
ва рэгістравацца ў органах ЗАГС'у, 
або ўстзновах, якія яго вамяняюць». 

Пераходжу да іншых момантаў, якія 
вакранаюццз праэктзм. 

Маемаоьць, якая набыта мужам і 
жонкай ва чао іх шдюбу агульнымі сі-
дамі, дічыцца належзчай дз абодвых 
бакоў у роўных долях. Рэшта-ж мае-
масьці окдадзе асабовую ўдаснасьць 
кожнага. Праца па вядвеньню хатяяй 
гаспадаркі і пз выхаваньню двяцей 
параўноўваецца да працы па вдабы-
взньню сродкаў да жыцьця. Адносна 
падвеіьнай мземасьці муж і жонкамо-
гуць рабіць паміж озбою ўсв давволе-
леныя ваконамі мземзоныя дзгаворы. 

Пры оваоаваньні шлюбу, муж іжон-
ка шляхам вгоды робяць угавор. цры 
кім панінны ваотацца двеці і ў якім 
рзвьмеры кожны а Оакоў удзельнічзе ў 
выдзткзх па ўтрыманьню д ч л ц е й Зго-
да гэтз сьведчыцца натзрыяльным аз 
рздкам. Пры адсутнаоьці згодм пытзнь-
не вырашаецца орза суд. 

Арт. 32 праэкту ўстанзўляе наступ-
нзе асноўнае правіла: 

мУваемныя правы і абзвяэкі бзпь-
коў і івяцей груатуюцца на вапраўд-
ным пахаджэньві двяцей невзлежна 
ад таго, ці былі іх бацькі ў момзнт 
вачацьця і нараджзньня двяцей у шлю-
бе. ці не ' . 

Лізнчыне ў п ;-ыяд цяжарнасьці і 
матцы дзіцяці ў п^ацягу аднаго меся-
цу ад дпю яго нараджэньня прадстаў-
ляецца права падаць ваяву ў оргзвы 
ЗАГС'у 8 пака8аньнем бацькі двіцяці, 
аб чым пакаваная ў ваяве асоба павв-
дамляецца ЗАГС'ам. Каді гэта аооба 
нв адмаЎляецца ад спзйго айцоўствз, 

яна вапіоваецца ў кнігу вапісаў баць-
кам дзіцяці. Кола асоб, оваякоў, якія 
павінны акаэваць матар'ядьную дапа-
могу адвін другому, абмяжоўваеццз, у 
адлічча ад іонуючага водэксу, толькі 
бацькамі і дзецьмі. 

Праэктзм дапушчаецца ўоынаўлень-
не няпоўнаіетніх, што па існуючаму 
вакояу не даввалялаоя. Трэба мець на 
ўваве, што іонуючы кодэко быў выда-і 
у тоіі чзс, калі былі небясьцвкі, каб 
пад відзм усынаўленьня не праволві-
даоя дармавое выварыстаньпе црацоў-
най оілы. Урэшпе, у тогі час прадугле-
джвалаоя двяржзўнзе вабесьпячнньне 
ўсіх грамадвян. У сучасны момзпт, 
валі ёоьць двесяткі тысяч бяопры-
тудьных дзяцей, каді шмат якія сем'і 
бяруць на выхаваньве бя^прьтльных 
і жздзюць іх у:ынзвіць, усынаў іеньне. 
трэбз дзвволіць. 

[Іеріхоівячы да пытаньня аб заецы, 
трнба адваачыць, шго к*лі рзней І І . Ь -
кз оыла больш зсзбов.ій ааек п, то ў 
сучасны момзаг апекз чзстз зьяўтяец-
цз ня тодькі нзд асобай, але м е ва 
мэту і мземасаыя івтарэоы нздаіеча-
аага. 

Прзэкт таксама ўотзнаўляе ааеку 
нзд мземасьцю асооы, якая невядома 
дзв адсутвічае, дз яе вьяўісньнл, або 
прывнзньня яе цамёршай, а таісама 
над маемасьцю пзмёршзгз дз прыняць-
ця яе насьледнікамі або дзяржавай. 

Мы не сумняваемоя, што праэкт аб 
шдюбе выкліча шматлікія выступлевь-
ні і падаадзе пад усебаковыя і цад-
рабявныя абгавзрэньні. Патраб^ецца, 
напэўаа, унясеньне цэлага шярзіу па-
правзк і даазўненьняў, але разам 8 
тым мы думаем, што асноўаыя пы-
таньні праэктам вырашавы прзвільна. 

М А Сегяла». 



Прыблізілі с - т . всьвету дз 
вёскі. 

(Парыцні р., Бабруйшчын»). 

С.-г.—як частва агульнай гаоаадар-
кі, патрабуе ў даны момант неабход-
нага кадру культурных оялян-каадэ-
ратараў. У першую чаргу, такіх куль-
турных сялян павінна даць Н І М СІ-
вецкая школа, у прыватнасьці—школы 
сялянскай моладві. 

ШСМ у сучасны момант ня могуць 
яшчэ ў поўнай меры справіцца а гэ-
тай, агромністай па овайму вначэньню, 
вадачай. У такі момант на выручву 
прыходзяць каротка-тэрміновыя с.-г. 
куроы, якія практыкуюцца па ўсіх 
райёнах нашай акругі Парыцкі райён 
у гэгай галіне прымае па меры маг-
чымасьці надежаыя крокі. 

У Парыцкім райёне ва віму райён-
ным аграпэрсаналам было праведвена 
трое курсаў. Адны месячныя курсы ў 
в. Вежаах, другія трох тыднёвыя жы-
вёлагадоўчыя ў в. Астроўчыцах і трэ-
ція двох-тыднёвыя ў в. Кіцін. За ва-
роткі тэрмін існаваньня куроаў было 
прапушчана кадя 1'Ю курсангаў-ся-
лян. Усяго вучэбных гадвія было 200, 
в іх для правтычных ваняткаў было 
адведвена 20, на працягу якіх, гадоў-
ным чынам вяліся наэіраньні над кар-
мленьнем жывелы па норме. У лік прад-
метаў на курсах было ўведзена шмат 
спэцыяльных галін па сельскай гаопа-
д>рцы. Сяляне-курсанты надта ваці 
кавіліоя ў першую чаргу пчалярствам 
і арганівацыяй с.-г. Калі гаварыцьна-
огул, дык курсы працавалі эдаваль-
вяюча. Але былі і некаторыя пера-
шкоды ў працы. Недахват падруч-
нікаў і відавочных прыдад. 3 
дапаможнікаў на курсах толькі быў 
валшэбны ліхтар і прылады для вы-
вначэаьня процанту жілру ў малаку. 

Само сялянства курсамі было вдаво-
лена і тав ці іначэп імкнулаоя пад-
трымаць іх. 
^У райёне, апрача курсаў, ёсьць ояць 
о.-г. гурткоў. Але гурткі мала далі 
практычных выніваў, 8 прычыны таго, 
тто ў некаторых гурткох ня было па-
кавадьных вучастваў, две можна б бы-
ло праводніць практычную працу. Ды 
і ня было належнага віраўніцтва с.-г. 
гурткамі 8 боку аграномаў. У будучы-
не трэба ўвмацніць кіраўніцтва с.-г. 
гурткамі,- врабіўшы яго сыотзматыч-
ным. 

За апошні чао 26 г. па ўояму рг.й-
ёну бяв жаднай сыстэмы праводвіліся 
гутзркі на о. г. тэмы, якіх наіічваецца 
ді 105, вяліся яны па большай част-
цы аграномамі ў часе выеэіу на рай-
ёя. Урэшце, цікава адэначыць тыя вы-
нікі, якія мы Маем у выніку праведзе 
ньй прзцы па річйёну. Зараэ у рай-
ёае паглядаецца пашырэньнв трава-
сеяньня (выка, сэрадэла, любін і інш.), 
різьвядвеньне карняплздоў і паляп-
шэньне жыьё іагадоўлі; аоабліва важ 
нае ваачэвьве мае жывёлагадоўля для 
ІІагыцкага райёну, бо прыродныя ўмо-
вы сірыягоць гэтаму. Як варав намя-
чаецца, дык с.-гасаадарка рзйёяу пры-
мв ў бтдучым жывёлзводчы ўхіл. 

Ф. С. Герасімовіч. 

Стзновішча нзроднай асьввты у Чаускіні райене. 
(МагІАёўск-я акруга). 

Школ у райёне боьць 55 у П Т юкуігодве было выпушчаьа толькі - « 7 » ^ 
5 гарадвкіх. 3 іх аднакамплектных— 
33, двухкамплектных—17, трохкамя-
лектных—1, чатырохвамплектных—2, 
адна сямёхгодка і адна прафтахшкола. 
3 агульнага ліку школ адна польская 
і адна яўрэйская. Наотаўнікаў 92, 8 
якіх: 2 партыйцы, 2 камзамольцы. У 
седьскіх школах 66 настаўнікаў, а 
рэшта ў горадве. Сетка школ па свай-
му равьмеркаваньвю ня вусім рацыя-
нальная ў сэнсе абслугоўвавіня на-
сельніцтва, напрыклад: у Антонаўскім 
сельоавеце 7 школ, а ў Холмаўскім — 
2. Дзяцей школьнага ўаросту абхвача-
п І 47 проц., а ў нацыходаячым вучвб-
ным годвебудзеабхвачана калаоОпроц. 
Усе гэтыя абставіны райкультаддвелам 
улічваюцца і прыняты пад увагу. Та-
кім чынам, у гэтым годве будзе адчы 
нена 3 новых шаолы, а ў 3 х школах 
будзе вробленз дапауненьне 2 іамплек-
тамі. Зімні пэрыяд працы даў эдавіль-
няючыя вывікі, ваарыклад: належала да 
выпуоку ў гэтым годве ў сельскіх шко-
лах 206, а выпушчана 167, I іх 19 
двяўчат. На гэгы бок працы вьверну-
та ўвага і будяе праведвена кампанія 
па ўцягненьпю двяўчат у школы. У 
юрэдвв выпушчана 57 вучняў (ва вы-
ключзньнем сямёхгодкі). А ў мінулым 

чыцца, мы ўжо маем вдавііьняючыя 
вывікі ў параўяавьні в мінулым годам. 
Калі пачнём падагульваць павашколь-
нуго працу настаўіііцтва, то трэба 
адвначыць, што настаўніцтва прымала 
актыўны ўдвел у працы седьсаветаў і 
інш. грамадвкіх арганіэацый. 

Хат-чытален двяржаўных— 3, дага-
ворных і шэфскіх—2, чырвоныі кут-
коў у прапягу яімаяга пэрыяду існа-
вада 19. Ячэек па вьнішчэньню ня-
пісьменнасьці 11, дікв. пунктаў 19, 
якімі было абхвачана няаісьмвнных 
492 чал., 8 якіх вьвішчыла вяпісьмен-
насьць 252 чал. о іх 159 жанчыо. 
Йсьць дасягневьні ў выпісцы гавэг. 
Таі , напрывлад, у кастрычпіку 1925 г. 
выпісвалася 759 экв., а ў маі г.г. 1589 
экв. У палітасьветнай працы ёсьць пе-
дахваты, як адоутяасьць поўнага ву-
чоту працы, олабае кіраўніцтва пра-
цай, слабая паярыхтоўка іабачоў і не 
рагрувка іх прэцяй і г. д. У гэіым го-
дзе трэба будэе ўзяць лінію на ўся-
мернае ўвмацненьне палігасьВ'Таай 
працы, больш прасоўваць яе ў вёоку, 
бо ёоьць такія сельозветы, две куль-
турная праца амадь вусім пе вядвецца. 

і. Збуржынсні. 

Пздрыхтоуна да с.-г. пздэтковай кампаніі. 
(Асіпаііцхі р., Бабруйшчына).] 

У сувяві 8 новымі рэформамі па с.-г. 
падатку перад райкомам КПБ і рай-
выкаякомам паўстала пытаньне абтлу-
маченьні 8начэньня гэтай рвформы оя-
лянству, аб падрыхтоўцы апошняга да 
правядаеньня вучоту аб'ектаў абкла-
даньня. 

На насяяжэньні райвому гэта пы-
таньне было вырашава ў бок правя-
дсеньня кампаніі сярод сядяяства. На 
16 чэрвеня была склікана нарада ўсіх 
бюро камсамольокіх і партыйных ячэ-
ек, на якой вагадчык грашова-падат-
ковай часткай РВК врабіў падрабяв-
ны даклад аб рзформе па о.-г. падат-
ку і аб вначэшні гэгае рэформы. У 
спрэчках таварышы саынідіся галоў-
вым чынам на 2 момантах—гэта на 
складаньііі сельскіх камісій па вучоту 
аб'ектаў абкладаньня і на аргавізацыі 
беднаты, якая павінна дапамагчы ка-
місіі выявіць усе пабочныя ваработві 
ваможнай частві сялян (у райёнеесьць 
такія гаспадаркі, якія ў двень варабля 
лі на лесаравработках па 40 руб.). 

Нершы момант—добры падбор сель-
скіх камісіяў мае вялікае вначэньне, бо 
8 вопыту Замоскага с. о. вылвілася, 
што нядобры склад камісіі псуе ўсю 
прзцу, там оябры камісіі на пася-

дж ньні ня выкаввалі ўсіх варобкаў 
сваіх оуседвяў, а ў выніку самі васта-
ліся вездаволенымі сваёй паотановай: 
•Ёв,—кажа,—болей варабіў, чымся мы 
яму вапісалі». 

Трьба, каб сябры камісіі перш-на-
перш самі гровумеді. якая карысьць 
бедпаце ад гатае рэформы с.-г. падат 
ку і каб сьмела выка8влі, хто околь-
ві мае пабочных варобкаў. 

3 пастановы нарады галоўныя мо-
манты гэта: па ўсіх ячэйках КПГ» і 
КСМ паставіць давлзды і падрабязна 
распрацаваць пытаньнс аб новай рв-
форме па с.-г. падатку. 

Ячэйкі павінны па ўоіх буйна-на 
сялённых пувктах правесьці па 2 охо-
ды, адвін сход беднаты, на якім акра 
мя пыт.шьня аб рэфорво па с.-г. па-
датку паставіць ііыганьне аб намячэнь 
ні вандыдатур у склад сольскіх каміоі-
яў па вучоту аб'ектаў абвладаньня і 
другі агульны сход оялян 8 тлумачэнь-
нем пытаньняў роформы падатк): ар-
ганівавіць гурткі сядянскага актыву 
па вывучэньню повых рэформаў с.-г. 
падатку (Я мзтай, ваб актыў вёскі быў 
сам вваём 8 гэллм пытаньнем і мог 
гэта растдумачыць вожнаму селяніну). 

П Макарэвіч. 

Больш увагі да сялянскіх камітзтау узаемадапамоп. 
Сяляаскія камітэты ўааомадапамоп 

зьяўдяюцца вялікаго грамадзкаю арга-
нізацыяй, . наўкола якое яднаюцца 
бядняцкія і серадняцкія колы вёскі, 
г. 8іі. большасьць сялянства. 

Піртыя і Савецкая ўлада абапірагоц-
ца на гэтыя колы ва ўсёй оваёй што-
дзеннай працы і дапамагагоь ім равьві-
ваць і ўмацоўваць сваю гасладарку. 
У вьвявку 8 гэтым цаўстае пытаньпе 
аб далейшым паглыбленьні нашае пра-
цы ў сораве аб'яднаньня і арганівацыі 
бядняцтва і серадняцтва наўкола пар-
тыі і ўлады прав сялявскія камітэты 
ўвавмадапамогі. Мы ўжо шмат врабілі 
ў гэтым кірунку, але яшчэ больш аста-
лося врабіць. 

Трэба скаваць, што сялянскія камі-
тэты ўваемадапамогі і дагэтуль не ва-
каявалі сабе пэўяага месца і належ-
нае ўвагі ў сыстэме нашага будаў-
ніцтва. 

Партыйныя органы на мясцох—рай-
комы і ячэйкі павінны аддаць ім больш 
увагі. Дагэтудь векаторыя райкомы і 
сельячэйкі вусім не вварочвалі ўвагі на 
працу сялянсвіх камітэтаў уваемадапа-
могі і не кіраваді імі. Аб гэтым сьвед-
чыць агляд сельскіх ячэек у гавэце 
«Звевда». Ніводвая ячэйка ня высь 
ветляе ў гааэце гэтае галівы сваёй 
працы. 

Між тым, у працы сяляпскіх камітв-
таў у.чіемадапамогі ёсьць шмат яаган, 
ёсьць таксама шмат станоўчых і ціка-
вых момантаў. 

Яі відаць, гэта нлўважліваоьць ячэеі 

да сялянснх іамітэтау У8аеіі а д а п й і і 

валежыць ад вышэйшых паргун 
оргапаў-рэйкомаў і акружком45 я

а " х 

т а к с з м а да апошняга часу аді» • 
мала ўваіі сяляпскім іамітэтам ^ 
емадапамогі. Гяткія адносінц 
чых партыйных органаў д* і імМ 
т«*у узаемадапамогі ныілікаюць тцц , 
адносіны і селья'і&ок, двеля чаго | 
працы іамітэтаў увіемадапамогі в ' 
ваўважаецца партыйнае ііраўнід^ 
Адсюдь ясна, што сельячэйкі і рац.Ц' 
мы часга вусім ня ведаюць аб ^ 
важнай роді і працьі, якую выкоаь. 
юць на мясцох сядянокія іьм | і а і в 

ўваемадапамогі, 
Магчыма, што свльячэйіі і райю^ 

ня ведіюць пастановы ваотрычвікці. 
га пленуму КНС 1925 аб далеіпт, 
працы сялянскіх камітэтаў у і а ш Ш 
памогі. Але 8 дню пденуму мінуда ; Х о 

шмат часу. За гэты час можаа [<ьД 
добра вывучыць пастанову пленуму ( 
ажыцьцёвіць яе цалсам. 

ІІеабходна ў парадку праверіі ^ 
іананьня паргыйнык пастаноў правц. 
рыць, я і выіанана гэта пастаноц { 
прымусіцьтыя піртыйныя оргавы,діц 
яе яшчэ ня вывіналі, чым-хутчаі Д 
іанаць яе. 

Сельячэйіі і райкомы пзьінны ўмц,-
ца ва працу сялянскіх камітэтаў е̂д. 
емадапамогі, дазамагчы ім ішзлаіф 
уое яе галіны і вжыць тыл ненармім '̂ 
ныя аднооіны, якія ваўважаюцца ^ 
гэтуль. 

Л. Аджінцру 

Мзліарацыя і распрацоўка торфу у БССР-

КУПСЫ Ф І З К У Л Ь Т У Р Ы для працоунікоу вёскі. 
(.Чэрвенскі р . , Мспскае акр.) . Час-зд-часу ў с {- ! глыбей фо.зкультура 

по'нікее ў нашу вРску. Нармальнэму рая»-
віцыію яе перашкаджае ядсуін:сыа> сталых 
прачаўні .сў. якін б хірзвалі гэтай спрявай. 
3 гэтай мэтай 1Р-УІ у Чэрвені адчыніліс» 
пяцехдэбнныя курсы, ня мкІ4 выклікана 
20 вясксвых камс»мольцаў. II» курсах га-
лоўвым чынам буд е зьвсрн>та ўвага на 
індывідуальную гімнястыку і гульні. Кур-
самі будуць кіравчць гсобы, •.-кія сі'іета 
скончылі акруговыя курсы фізкультуры. 
Усе пьтрэбныя прылады па прзхаджэньню 

курсу мвюцца. 
У самым горадзе ўтвораны т^хнічны камі-

тэт, я .1 ьед»е ўсі'й сырчвей фізвыхававьня 
ў раі.ёне. У горя..зе ыаецца гурток у 50 
чал., выключна молідзь. 

М І. ... л яамеры ўця-нуць і больш да-
росдяе насельніцтва. Тут жа адчыняецца 
спартыўаая пл;цоўка з іімнасгычэыы га-
радхом. 

Па сканчэньні курсаў камітэт хоча арга-
н'.-авэць гурткі па філкультурм ў вёсцы. 
у першую •уаргу ва фабрыц^ Д р у д ' . Г. Н 

Праца Кзсьцюковіцкай сііажывецх&й каапэрацыі. 
(Кглініншчына). 

Касьцюковіціае саажыведіае тавары-
ства абслугоўвае 7 сельов. оавет. 8 лівам 
жыіароў 22.047, сельсв. гасп. 3 005 

3 пакчвівага ліку жытароў, абслу-
гоўваемых сазжувецвім' тлвірыствам 
да гвтага часу каювравіна 1 522 гас 
падаркі на вёовах і мястэчку, што 
6кх&дМ ў процантвых адносіпах да 
ўояго насельніцтва 42,2 проц. Зідань-
не агульнага сходу пайшчываў на 1 
кастрычніва 1920 г. вааіараваць 50°/о 
уовго жыхарства—пры длпавозе на-
іежных < ргаяаў будве выкапана поў-
насьцю, а мабыць яшчэ і больш. 

Для больш пасьзяховага ўцвгпгньня 
ў пайпііыкі насеаьвіцтва, былі пра-
ведзены тры кампаніі, явія далі доб-
рыя вынікі. Першая вамаавія, праве-
дэеная ў сьнежаі, вавербавіла 143 
пайшчыш, другал кампавія—8 сакаві-
к іпа ўцягненьні Ж і п ч ы н - д * л а 27 асоб 
на сродкі т-ва і трэцяя кам іанія, пра-
велвеная ў маі месяцы па ўцягневьню 
ў каапэрацыю бядняцкіх гасаап»рік 
дала доірыя выніві: уцягаута ІІОгдс-
п дарав, на што адпушчана 143 руб. 
грош. і ўсгупіла ва свой кошт!85гас-
падарак. Такім аынам ва інраванд<»ч-
ны тэрмін уояго ўцягнута 405 гасаа-
дарак. 

Баляно Спажыкецкага таварыства 
на 1 каотрыініка 1925 г. 51.204 руб. 
39 к. На 1 чэрвеня 1926 г. 67800 р. 

73 к. Павялічыўся балано ва оправа-
вдачны тэрмін на 32,4 проц. 

За спрзваэдачны тэрмін пастуаіда 
тавару ровных на оуму 129759 руб. 
12 к. У гэтым ліку ад райсаюву 
53092 р., што складае да агульнай ва-
кулві 40 проц. Пры вакуппы тавараў 
внарочвадася ўвага, гадоўным чынам, 
на яго патрэбяасьць в боку насель-
ніцтва як гарадвкога, так і вясковага. 

Пры палажэньні на тавары, праў-
леньне падыходзіла да кожнаг* віду 
тап »р) ў аообку: на ўоядякі тавар рос 
кашы кдаліся больгаыя процавты, а 
ва гэгы лік тавары сядянскай патрэ-
бы—соль, гава, 8апалв.і, вялева, тараны 
і інш. удвепіаўляліся, што і давала 
магчымасьць таварам сялянскай па-
трэбы хутка вварочвацца, адначасові 
прыцягвіючы ояляп да каааэрацыі. У 
сярэднім проц ;нтныя надажэвьні аа 
ўвесь справавд^чны тармін былі на ба-
калею—13 проц., крамніну—16 проц. 

Прададзена тавараў ва оарававдачны 
тэрмін на оуму 160.264 р. 27 к. 

Загатоўка вбожжа наогул праходві-
ла слаба, у вьвявву в хуткім павы-
шэвьпем цэа. Але ўсё ж вагатоўлена 
ебожка ва гяты тэрмін на суму— 
5 273 р. 79 к. Большая частка гэтага 
ябожжл перамолана і прададвена пай 
шчыкам у крамах. Усе вагатоўдепае 
эюжжа нікудц не адзраўлядася, а 

рэалівована на месцы. 
Розяай сыравіны вагатоўлева на су-

му 31271 р. 80 к. Маіэя кольвасьць 
вагатоўленага сыр'я тлумачыцца тым, 
што на Касіцюковіцвім рып&у многа 
вагатавіцеляў. Загатоўленае сыр'о эда-
но: райсаюзу на 27.271 р , аотатняе 
двяржаўвым 8агатавіцедям. Здано ўся-
го оыравіны на оуму 33.375 р. 62 к. 

Агульны тавіравварот ва справі-
вдічыы тэрмін вывначаеццп ў оуме 
222678 р. 39 в. Раоходаў ва гэты 
тэрмін—29.554 р. 45 к., што окладае 
к агульпаму тавараввзроту 13,2 проц; 
у гэты лів уваходзяць усе расходы, як 
аа абсталяваньні складаў, адчыненьпі 
харчэўні і пякарні і інш. 

Штат спаж, т-ва на гэты двонь 
20 чалавек. Скарочапа ва оправа:ідач 
ны тэрмін 13 асоб. Равам са окара 
чэньнем працаўнікоў складаў сбаро-
чаны і двьве пасады платпых сяброў 
праўленьня; так што скярочана раохо-
даў у месяц па пэнсіі—542 р. і іншых 
раоходаў 115 р., акрамя оац. страха-
ваньня, культаоьветных і іншых. Астат-
няму штату сдужічых у мосяц выпла-
чваецца 915 р. 20 к. 

У аднооінах культасьветнай працы 
спажывец. т в і вядве яе раяам 8 рай-
палітпрасьветкомн-м і прафарганіва-
цыямі, дзеля чаго адлічвзецца 10 пр. 
чыстага прыбытку. Ачр^мя Г&тага вы-
піоваецца ва 7 хат чыгалень гавэта 
«Наш працаўпік» і «Кроотьянская г«к-
8вта>, а таксама выпісана 7 бібліятэ-
чав для хатьў-ч^тадьняў. П скі 

Беларусь мае каля двух міліёнаў две-
сяцін балотаў, што складае больш 10 
проц. усяго абшару нашае рэспубдікі. 

У цірскія часы пытавьням мэліа-
рацыі і распрацоўкі торфу ў Кеіару-
оі аддавалася вельмі мала ўвагі. Цар-
скі ўрад ня вельмі цікавіўоя паляп 
шэньнем сельсків гаоаадаркі і аг/ль-
нага становішча беларуокага сялянсг-
ва. Тая мэліарацыйная праца, якую ён 
вбў, меда толькі агудьна-двяржаўны 
характар. Апроч памешчыкаў пытаяь-
ням мэдіарацыі віхто не ваймаўся. 

Савецкая ўлада ў Беларусі ўжо даў-
ео ўяяла пад увзгу іую акалічнасьць, 
што б я 8 шырокага правлдвепьня мэлі 
арацыі ня ўаьняць селскае гасаадар-
кі ў Беларусі, ня вьменшыпь бевьвя-
мельля сярод беларускага сялянства. 
Адсутнасьць ьдааведных матар'яльных 
ородкаў і неабходнасіць аддаць што 
больш увігі івшым жыцьаёвым пытавь-
ням пе давалі магчыма -і.ці належна 
шыроіа паставіць у Беларусі мэліара-
цыйвую справу. 

Зарав прышоў час, калі мы высоў-
ваем на першы плян вадачу діквіда-
ваць гэтыя вяліяарныя, няцрыгодныя 
для сельскае гаснадаркі аг>шары і ба-
лоты. Вырашыць гэту вадачу даііаможл 
водна мэліарацыйны кодэкс. які буд'в 
выдадвен у хуткім часе. Кодакс прэд-
бачыць прававыя нормы дія тых, хто 
жадае врібіць мэліарацыю. Выданьне 
гэтага кодэксу вэачна пасуне сараву 
мэліарацыі ў Белврусі. 

У бягучы ЧаС у Беларусі ёсьць 451 
(^ялянскае мэдіарацыйвае таварыства. 
Яны павінвы мэліараваць абшару 
78 0С0 двесяцін. У гэтым годве яны 
выканаюпь 25 проц. ваданьвя. Лясное 
ведамства, оаввцкія гаспадаркі і па-

і'о'ііі.ія сядянскія гасаад^ркі мэліару-
юць у іэтым годве каля 4.000 двеояцін, 

Ужо нарав тым, хто ж<дае арібіць 
мэі/іарацыю, робяцца ровныя палёгкі. 
Адноюв асноўных палёгак трэба лічыць 
крэдыт, лкі выдаецца ў равьмеры 50 
проц кошту вроблеяае працы і буды-
нін. Процант ьа павыву бярэцца над-
ввычайаа мады. У Г Л Ы І годяе адпуга-
чана крэдыту 300.000 руб. 

Па двяржаўнаму 6юдж<ту на мэдіа-
рацыю адіушчана 751.000 руб. Пагэ-
тыя сродкі будэе вроблена рэгулявань-
нв рэчак на працягу 98 вёрсг, капі-
тальная панраўва канаў—32 вярсты, 
д >обвая пзпраўка канаў —106 вёрст, 
:ракладвсяа новых канаў—15 вёрст 
120 оажяяў, вроблена вышукаў па ру-
олах рэчак і каналаў—2690 візрст і г. д. 

Апроч таго, мясцовымі органамі Нар-
камвелу буцуць вроблены вышуві на 

ясмлях працоўнага карысташ.пл наіб-
шары 33.000 двесяцін, асушана 19.75Й 
дв. II а вемлях двяржаўвага фовду |к 
дуць вроблены вышукі на абшары т 
8.(К)() дзссяпін і распачата праца ь 
асушцы калёміваныйвага фонлу у са 
вецкаЧ гаспадаркі Мар'іна, Слуцкае 
гаспадіркі на абшары каля 7.000 двес. 
На асыгнаваныя 21.000 руб. дія наву-
кова дасьлед іае прзцы будвв вробдеаі 
яьанамічнае д ісьледьавьне райе^аў Ба-
бруйскае і Слуцкье акруг. МэтааГсыв-
дававьня—ьыяніць рэнтабельвасьць ыэ-
ліарапыі.Адначасна будве вро5лвяа твх-
нічнас абсьдедаваньве існунчае мэлі-
арацьійнае сыотвмы. 

Грэба прыянацц^, што да ааошвага 
часу прзмыслонлміь \ жьхауетва мі-
ла цікавіліся тарф«і 
вяны крывіс, які влч\рав жыхарсш 
і прамысловасіпь, а у аг.вявку < Я В | 
пераход апошняе на млсцовіі^^Н 
прымусіў бліяка падыйсі.ці да пнтш-
ня аб скарыстаньні торфу. Зюдвапру-
блівнага падліку юрфу хопіцьдіажа 
харствз, прамі.-с.ловаг.ьці і чыгуш 
БССР на 300 гадоў. ІІаркамэем атрЯвУ 
дівао шмат запьітіньняў ад роіЯВ 
прамыслоных устаноў і ньплт ад чып-
нак аб магчымасьпях раснрацоўкі 
фу ў тым або іпшым месцы ПеларЯ 

Зарав ваўв Ж л е ц ц а ўжо нрушвт. 
ў сараве раснрацоўкі торфу. 

У Бедарусі ёсьць 50 ояшісаіх т> 
вэрыстваў ддл ра"пр цоўкі торфу. С '̂ 
лета будче аргапіяавана яшчэ 100 в;» 
варысгваў. Гвіыя таьарысгьы распві-
цуюць К У Д Я 10 000 куб. <ажнаў тор 
фу. Да Н'.йпы ж ж :х ртна вдабвнр' 
юлькі 2.(4)0 ку'). саж торфу. НаІ^ 
прамысловасьць нд будвс толыі400і^' 
оаж. торфу. 

Усяго гэтага, праўдл, маіа ў пара?-

наньпі в тым, што т{ :<ба быдо8рабіі> 
Але ў параўніньні а тым, што бйв 
в^облена ў дчвапіпы чао, гвта ТрЛ 
орывнаць эначным, калі ўвяць пад у»' 
гу нашы матар'ядіныя цяжкасьці. 

Тая ўвага, Я&\Ю варав рабоН-* 
лянокі ўрад Бедаруоі аддао патнві1* 
іятэнсіфікацыі се.^ьоао гасзадаріі і вод* 
на модіараціьйны кодэко, яіі буі*8 

хутна выдадаен, «Яачна пасуяуШ» >*' 
церад спрньу мэліарі.цыі ў Бвлар!сь 

Калі ўэяць пад увагу, што торфЛ 
вьвявку 8 дарагоўіяю шгучвых Н-Ч' 
вьяўляецца оамым таііпым і паНД** 
вым гноем для сялявсіае вяміі, вт*^ 
сама намечавы пвраюд беіаргс^ 
прамысловасі.ці на т.ірфяны аааі, 
можна 8 пвўнасьцю скаааць, што Ра<" 
орацоўка нашых тарфянікаў у 
часе вначна рлвгорнецца. 

У Беларускай Дзяржаўнай С - Г . Акадзміі. 
Эканамічная эмспэдуцыя. 

3 чярвеня раіпачага прапу вкспэ-
дыцыя па досыеду экзнамічнага про-
<1>іію БССР ў наарамку Менох-Рослаў 
(540 5 « — 5 4 „ 7' паўаочнай шырыні). 

Экспэдыцыя мае на мэце вывучыць 
уплыў прыродных і эіанамічных ф і і -
тараў ва сыстэму гаспадаркі. 

Праца па с а д о ў н і ц т в у . 

Катэдра садоўніцтва вамандыріва-
ла агранома Ф. Старавойтава да вядо-
мага садовода-дасыедчыка І. Мічу-
рына на прзцу ў сздовым гадаваіьні-

ку ў прзцягу 8-х легніх месяцау-
С .давод Н. Коканзў вававДМР»- . 

ны ў гаспздарку <І»лтыіп. (БачвН I 
раВёа) дід праца па раіьвв* в в в 

новых сартоў піадовых дрв|-

Шафсмая праца. . 
ПЬфзкая камісія аклдэміі Ў б1'*^. 

шым райсне в'арганіваваіа 13 * :\ 
чых клюбаў (Г>00 двяцей-Шіоіь»1 

як'я правялі пасеў гародяіньь ^ 
Пры агранамічным гуртіу а | 

арганівована перавозвая о.-г. 
отаўіа, якая аболугоўвле падШ» 
вёскі. 



землякарыстаньня, 
3 усіх пытаньняў вямельнай паліты-

хі сзмым балючым, вывліваўшым болып 
усяго опрачак оярод вямельных пра-
цзўаіхоў, вьяўлялася да гэтага часу 
пытаніне аб формах працоўнага вем 
ляварыстаньпя. 

Мы орыоынімся на тым, якое стано- , 
зішча штзаьне аб формах вемляка к а ^ г т Л ° о д я а

4

г а в ы б а Р У Форм вемля 
ркстаньня ваймае з»рав. *«рыстаньня. Адначаоеа I гьтым цыт> 

Згодна ЗяаельвагаКодэхсу.вемляха Ч Г « Р ' п р а п а п у е прымаць усе аахады 
варэвьпя тахіх форм всмлякары 

пры вырашэньні тэй ці іншай справы. 
Яонасьць гэтаму пытавьню дае цырву-
лар Нзркамзему ад 12 чэрвеня бя-
гучага году. Авначавы цыркуляр ваба-
раняе мясцовым вямельным уставовам 
прымаць адміністрэцыйныя эахады 

рыстальвіхі маюць права выбраць у 
оябо хюбую форму вемляварыстаньна 
і прасіць вямельныя ўстановы гэту 
форну правесьці. 

На мясцох і нават у цэнтры, нека-
торыя палсобныя таварышы гавзрылі, 
што пасядковая фэрма 8вмляхарыставь 
ня, якая зьяўляецца найхарацеіішым і 

Рабочае і прафэсыянальнае жыцьці. 

станьня, якія найболып спрыяюць ыэ-
ханіэацыі сельскай гзспэдчркі, а гэта 
таварысхэя і пчсялковая формы. Далей 
цыркуляр укаввао, дае і якія форвы 
магчыма і патрсбна праводзіць. 
Там, две мясцовасьць бэдна ва-
дою, две для пабудаваньня калодвежзў 
патрэбна многа сродкаў, рэкамондуец 

най.іягчэйшы шллхам да калектывіва- ца ствзраць пасёлкі в гранадзвім 
цыі і машынівацыі сельсвай гаспэдзр-
хі, савінна праводэіцца ў жыцьцё ўсі-
мі магчымымі мерамі. Хутар-жа і от-
руб па погдяд7 гэтых таварышоў па-
вінеа быў дапускацца тодькі ў вы-
ключных выаадвах. 

Зямельныя ўстзяовы, карыстаючыся 
гым што взявзк на вемляўпарэдка-
ваньно взўсёды было больш, чым мож-
на выпаўніць, праводвілі рзботу ў пер 
шую чаргу па тых взяўках, у якіх 
сяляне выбіралі пасялковую форму 
эемлякарыставьня, ве вважзючы на 
тое, шю ваяукі на хутары быді пада-
ныя раней. 

Бывэ.іі і тзкія выпадкі, калі сяляне 
ўпарадкаваўшы сваю вямдю, ліквіда-
ваўшы паміжвясвоьую праваалосіпу і 
далскавямедьдв і равьбіўшы на пасёд-
кі ары дзпамове вемляўпарадкавацеля 

шматаалёвьім севзвваротам. Тамжз, 
две ў сллянства моцная цяга да вя-
двеньня эусім асобных гаспадарак, 
цырхуляр рэкамэвдуе сгвараць пасёлкі 
8 нарэзкай кожнаму гаопадару асоб-
нага пзлявога вучастку, У такіх вы-
падках паразаюцца 10-12 ці гаопада-
рзм равам сядвібы пры адавй вуліцы, 
у цэвтры сядэібаў адводчіцца грамадв-
хі вучастзк, а пахаць нзраваецца 
так, каб вучастак кожнага гаопадара 
падыход8іў да яго сядвібы. 

Па пытаньню аб тым, якіх аптьг 
мадьных равьмераў павінны быць пз-
сёлкі ў кожвай акруое, варав няма 
яшчэ патрэбных дакладных даных, у 
вьвязку в чым цыркуляр нрааануе кі-
рзвацца тымі данымі, явія выявіліся 
ў выніку работ мінулых гадоў. Згодна 
гэгым даным, сярэдні лік двзроў у 

і алчольных усганоу, самі паоьля разь : а д н ы м склТдзе: " па мУнов'ай, 
Барысаўскай, Бабруйокай, Магііеў-
скай і Кзліншскай акругах 10-12 два-
роў, па Віцебскай, Аргааяокай і По-
лацкай 6 7 двароў, а Слуцкай і Ма-
эырокай 10-15 двароў. 

Ад умсньня вямельных работнікаў 
ва многім будве взлежзць давесьці оя-
лянству неабходнасьць арганівацыі па-
сёдкаў там, Д8в гэта са ўоіх давых 
выгадна. Адо валі сяляне, віруючыся 
сва'.мі гаопздзрчымі мерваваньнямі, 
ўсё-ж тзкі патрабуюць арганівацыі ху-
тароў, вямельныя ўстановы ня ў пра-
ве адмовіцца праводвіць вемляўпарад-
каваньне па гэтых матывах, адьбо 
адкаадваць яго на неабмежавзны тэр-
мін. 

Трэба г.пздяявацця, гато цыркуляр 
12 гз чэрвоітя ўяясе яснасьць і пало-
жыць канец тым хіотаньяям, явія бы-
лі ў пытаньні выбару формзў 8емдя-
каввстаныі . 

К. П. 

бівзді свзе невялічкія пзсёлкі на ху-
т а р ы . . 

Бывала часам і тое, што вямельныя 
каміоіі адмянялі вемляўпзрадкаўчыя 
прапвты як «хояяйотвввно нецелесооб-
р.звпые» ватым тольві, фаатыіна, што 
гзм пз ўпартай просьбе ояляя вемлл-
упарадвавацель стварыў хутары, а не 
пасёлкі. 

Пытзньне гэта абгаварвадася на 
шматлівіх вьеідзх, нарадах і пася-
іж^ньнях, але яонасьці ў ім ня было, 
а быў поўны равброд. 

Ш Усесаюзны Зіеэд Саветаў у міну-
ІЫМ годае, па давлэду «Аб мерапры-
емствах па ладняпьцю і 8змацзваньню 
сельокай гаспадаркі» вынес рэзалюцыю, 
п. 7-ы Я50Й пацьверд^іў- яшча рав, 
: го аемлякарыстадьнікі маюць поўяае 

драяа выбірнць дюбую форму вемляка-
рысганьнл. 

л -о і пасьдя гатага яшчэ ў нао ня 
было цьвёрдій дініі ў гэтым пытаньні, 
і мяоцовыя прзцаўнікі часта хістадіся 

I одміністроцыі ня шкодЗіць ведаць 
Кодэкс Законау аб процы. 

Шмат хто 8 гаопадарцаў вінаваціць 
нас, рабкораў, у эднабаковым і ня-
правідьным высьвятлевьні фзктаў. Гэ-
тз абсадютная няпрзўда. Нажаль, яшчэ 
1 вараэ некаторыя гасзздарцы заслу-
гоўваюць таго, каб іх неадпавядзючыя 
агульнаму напрамьу І І З Л І Т Ы К І паріыі і 
савецкае ўлады, бязьлітасна выврыва-
ліся і асуджзліся. 

Зараз і прыдвоцца патурбавзць эд-
нагоэ пзшых гаспадарцаў. Сарава ў 
тым, што ў чзсе пераутварэпьяя ка-
лектыўнага ўгзвору в алдзяленьнем 
Продаоілікату, начальнік апошняга 
т. Чысіцякоў парушыў усе эдемэнтар-
ныя правілы аб працы. 

Перш ва ўсё „отаранны* гаспадар-
ца эаявіў, што ён вгодзен пэдаісаць 
угавор голькі на тых супрацоўнікаў, 
якія працуюць варав. , 

Далей, вгодна Кодэксу Законаў аб 
працы, кожвы новы працаўяІк 
пасьля 2 жтыдвёвае спробы, лі 
чыцца сталым працаўніком. А тав. 
Чысьцякоў гэты пункт Кодэксу вусім 
но прыэнае. Кн яя лічыцца 8 паота-
новаю Савету Народвых Камісараў 
БССР аб утрыманьні ш'дроеткаў (бровь) 
у діку 6 проц. агуіьнага ліку працаў-
нікоў, а пярэчыць і ваяўляе, што ен 
вгаджаецца ўзяць толькі 2 проц. броні. 

Учынкамі т. Чысьцякова саюв Сыў 
тав абураны, што прапанзваў яму 
ўпачатву вывучыць Кодэвс, а тады 
прыйсьці утварыць угавор. 

— Я падначальваюся майму началь 
отву ў цэнтры, а ня кодэкоам. Бев 
майго начальотва я не магу,—сур'ёана 
адкаваў т. Чысьцякоў. 

Абмінуць маўчаньвем гэтага нельга. 
Трэба выявіпь, мо' і праўда, што на-
чаліства т. Чыоьцяковз вышэй 83 ко-
дэкоы, каб вя выходзілз, што рабкоры 
«чапдяюцца» да адміністратараў. 

Прафпрацаўнік. 

Чому шкодуюць воды. 
(Электраставцмя Менск). 

У нас бсьць пастанова завюыя аб тым, 
каб рабочы, які вызначлн у Ц:МІСІЮ па ахо-
ве працы, заальняўся кожыы меснц ва адзін 
дзеыь ад работы на прадпрыбмотве дяя 
ўпаргдх?оаньня .аховы пріды*. Аднак гэіа, 
чамусьці, у жьцьцг не пргнсідзіцца. 

Лороч таго.-камісі» па схоее прац^ ўнсо 
2 разы рааьбірала справу аб тым, каб у 
канцэлярыі быў пастаўлеы бак з гатаваааю 
вадоВ I гр ф'.ны, але адміаістрацыя I ня 
думае прлвод»Іць гэту пастанову ў жыцьаё. 

Мэталіст. 

Масавы выезд у п а д ш э ф н р вёску. 
(Чырвонапольскі равён, Полаччына). 

Кучаравае дрэва. 
(Казка). 

Ьуйна-радасна, оакавіта - мувычна 
шумеді мададыя лісьці на Кучврзвым 
зріне. У гэтым шуме пераліваліся пай 
цалікатнейшыя тоны тае песьні, якую 
можнз быдо б нзвваць пеоьняю аднзў-
леньня, бо быда влсна, мададая, яв 
СвЗЗ ра8В0Д8ЬД8Я, прыгожіл, бы сьві-
таньье мзйскае рзніцы, поўная сільт, 
радчонага ^зрыв^ньня і тзго няясаага 
адчуваньнл, што окладав окарб і ха-
раотво модздзсьці А каді ран.'цэю на 
вільготьым ліоьці гэтага дрвва саыня-
ііся промеві оонца, валяцяўшы сюды 
• недасяжных глыбінь, то яны равь-
вешвалі на іх цногаотрунную арф7. 
Па ёй прабягала дыханьне дёгкага-
йгвага ветрыка, і отруны яе дрыгацв-
іі так пяшчотна-вволя, што і сзмзв 
товкае вуха не мзгло расодухаць іх 
Двівоонага ввону. Можз гэта была па-
*ат і ня песьня вллёнага лісьця, а 
марц-іятункі Кучаравага дрэва, бо 
« аравеоьці граніцы між імі? I толь-
*і тады, валі хвалі ветру , а б у д ж а н ы я 
тьіміж првменьнлмі сонца, набягаді 
Ч*дй і мацыьй павлвалі сваімі легаі-
*і "рыльлямі над ввоняа-отруннаю ар 
ФІЙ), гоіао яе муаыкі чуўоя выр ана. 
У іэтым голасе было жыцьпё подьных 
ярьсгораў, шум пушчы, ввон шырокіх 
Чгоў, ціхае вадумоньне рэчных взтов , 
Нтарлівае імкньньее рачулах і рэчав, 

нак. уоімжа гэтым пралятаў ча-
Радзей-ветрык і браў у овав правры-
отыя хвалі ўое гэтыя тоны і адбіваў 
І х на арфе. Самая-ж пеоьня аягёязга 
'ісьця агортвзлася ў нявыравна-пры-
гожля чары адвечнай кавкі вямлі, тае 
*авкі, што отвзраюць прырода і людві 
А Ў гвтай кавцы быдо вечна мзладое 
*^авьнв в яго рачасьцямі і неадлуч-
1 1 1 1 1 омуткам, сьмелав парываньне да 
вольаага жыцьцд і яайцікзвейшы сьвет 
*вгкакрылай фантавіі , што ня ведае 
*«хіх граеіц і снуецца ў недаояжаых 
цРасторах вямлі і пеба. 

чап*1 ш у м е л і маладыя іісьці на Ку-
Равыа дрэве, так адбівалі яны песь-

8 а пароае вясны. 
^ п а т а і | аадаваленьня шушукадіся 
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суседнія дрэвы і, адбіваючы тоны вя-
лёпага лісьця на Кучаравым дрэве, 
нееьлі іх дзлей па лесе, аддавалі іх 
мурожнай траве на дуве, аксамітным 
руням хлебных васеваў на полі і веч-
на рухлівым хвадям рэв, а орэбраеыя 
ніці тужлівзга месяца пераносіді іх у 
праоторы маўклівага надвем'я. 

Краозваіа вясна і дзрыда шчодра 
вянкі, ясьнюоевьк'м 8олакам вавівада-
ся на ўоход*е, у бліскучай піыні ку-
пзлаея ў поўдвень, ваяатымі іокрамі 
валівала взхад і рзсплятала 8 оваіх 
цёмна-русых коо агністыя стужві і 
равьвешвіда іх на бязьмежпых нябес-
ных прасторах... Красавада вясна і 
дарыда шчодра вянкі. 

I шумела буйное лісьце на Кучара-
вым дрэве, гоіаонз шумела вллёнае. А 
ў гэтым шуме чудіоя рытмы жыцьця, 
сгалыя повесьці аб тым, што тварыла-
оя навзкола «падродаым небам» ,на-
аачаровзных гонях". 1 ціша і громы 
пзкідалі сьляды на струнах Кучарава-
га дрэва, і ў депятаньяі яго буйнога 
лісьця чуўся іх голяс. Ласкаіа іх ноч 
і раэгортвала перад імі і чары свае, і 
таёмнасьць свзю, і тыя падвеі, што 
адбываліоя пад подагам чорнага мроку. 

I схадэіліоя русалкі сюды чарадою, 
каб пасядоець нз кзрэньнях Кучарава-
га дрэва і паслухаць шум вялёнага 
лісьпя. І лясун тут рівьвешпаў стру-
вы гусьляй свзіх, каб пераняць песен-
ныя чары вялёзых лістоў. 

Гучпа шумелі суседнія дрэвы, гуд 
вадаваленьпя бег ад вяршын да вяр 
шын. Так рзвносіўол голас Кучаравага 
дрэна п > лесе, тав шумола буйнае лісь-
це ў росквіт вясны. 

Але не адвым толькі гэтым жыло Ку-
чаравае дрэва. Можз я ня вусім да-
кладна выкэжу сутнасьць таго, што 
складіла яіо прыроду, калі скажу, што 
дваістым жыцьцём жыло яно тут. 

Гайдаліся песьні яго на галінках у 
лесе. Вечарзмі і ў часе сьвітаньня гэ-
тым песьням уторыў салавей, і ад ввон-
кага дэіцячага сьмеху калыхауся-дры-
жаў ручаёх, раоалываючыся орэбрам 

па лесе і слухаючы гэтыя песьні. А 
хто іх чуў, то казаў або думаў оабе: 
«Вось шчасьлівае дрэваі Эх, каб мне 
быць такім!». 

Так, гайдадіся песьні на гадінках па 
лесе. Лео іх чуў, чуда поле, і луг, і 
травз, і вада, і вбсжва на полі, але 
ці ведаў хто аб думках Кучаравага 
дрэва? А быді ў яго думкі, глыбока-ва-
тоеныя, для чужых вачэй і вушэй ня-
прыметныя і нячутныя. Часамі супа-
койваліся яны і вібы вьнікалі вуоім, а 
чаоамі віхрыліся, бы мяцеліца ў полі, 
і балючы сьлед пакідаді дзесь там, у 
нутрох-гдыбіяах, а сукрыта жылі і жы-
і і . Хто іх ведаў? Хто іх чуў? Ніхто. 
Адчувала іх тодькі само Кучаравае дрз-
ва дз той вецер-лятун ведаў трохі пра 
іх. Ой шмат чаго ведае ёв! Не дарма-ж 
ёа віярыцца па оьвеце. Навзт голзс 
былінкі вя міве яго вуха. 

Цзбяжыць гэты вар'ят—вецер, пры-
падзе гарачаю шчакою да халоднага 
діоьця і пачне і пачне шалясьцець-ша-
пацець аб тых дрэвах, што параокіда-
пы, яв і гзгае древз, па ўоіх ветрах 
8ямлі. У гэтым шэпату неспзкоўвага 
ветру чуліся дакоры тых дрэвзў і скарга 
іх на Кучаравае дрэва: для чаго і нз 
воштз яно тзк моцаа враслося 8 гэтым 
грунтам вямлі? 1 каму яно аддае гэты 
песенны дар? А для іх, для радні, дзе 
і быў валожан гэты дзр, што дзе? 
Адаін тодькі водгук прыгожых песень, 
толькі водблеск агню, адны толькі 
іскрачкі в таго кастра, што гарыць ддя 
другіх. 

Шуміць-шадяоьціць неспакойны ве-
цер, халыша буйное лісьце Многа гар-
чэчы ў гэтым шалясьценьні бяспрытуль-
нагд ветру. 

Сіухае Кучаравае дрэва, і постапь 
яго ахінаецца ў цень. І вашэпча яно ў 
адкав гэтым ввздлівым, горвім даворам: 

— Ну, што ж? тав сталася. Я тут 
вырасла. Сові гэтай вямлі, дзе ўрасьлі 
мае карэньні, перзліліся ў сэрца маё і 
ў мысьлі мае, і гучаць яны ў песьнях 
мзіх... 

Эх, многа цяжкіх мінут перажыло 
Кучаравае дрэва! 

У глыбі, двесь у нутрах гэтай глыбі, 
есьць нікому нявідныя скрыжалі, а на 
гэтых окрыжалях вапісаны мукі і боль, 
а5 якіх чаоам ніхто ня ведае і не дз-
гадвзецца. Якуб Колсс 

10 XI 1925 г. 

Ячэйкі КП(б)Б 1 ЛКСМВ ааводу' 
„Труды" 13 чэрвеня нададвіді масавы 
выеэд у падшэфвы сельозвет. Яшчэ 
взгадвя да гэтага выеэду пздрыхтавз-
ліся, а дяеля тзго, што к гэтаму чаоу 
падасьпела кзмпзнія па тлумачэньню 
яовага с.-г. падатку, высунулі даклад-
чыка і па гэтаму пытаньню. 

Нядаеля. Яаічэ толькі 0 гадзія рзні-
цы, а ўжо па вуліцах ваводу бегатня. 
Гэта чырвоныя гальштукі бегаюць, 
вгуквзюцца і яны хочуць ісьці на вёс-
ку. 

Камсамольцы і дзрослыя рабочыя вьбі-
раюцца к нардому, каб адтуль а муэы 
кай духавога аркеотру іоьці да сель-
савету (на адлегласьці 8 кілёмэтрзў). 

А паяовв 9 гадв. стройнымі шэра-
гамі пад мувыку вышлі а ваводу. Па 
дарозе жыхары бліжэйшых вё^ак да-
лучаліся да гэтай грзмады, так што 
пакуль дайшлі да сельсавету, сабралася 
ўояго каля 1 5 0 асоб. 

Тутака ж равам і артыотыя, што бу 
дуць ставіць спэвтавль, а 8 ваду фур-
манкі 8 прыладамі. 

У с савеце прывначаны пленум і 
агульны оход сялян. 

Людэей сабралася шмат, бо ўсіх 

цівавіць такое пытаньне, як новы па-
датак. Апрача рзбочых ваводу, пры-
ехалі і прадотаўнікі ад Чырвонай ар-
міі, каб 8 свайго боку прывяць шэф-
ства вад с-саЕетам. 

Прадстаўнік Чырв. арміі яшчэ рав 
раотлумачыў, двеля чаго бярэцца шеф-
ства і што яно павінна даваць. По-
тым давдадчык в ваводу гаварыў аб 
падатку на 1926 27 г., падрзбдагова 
вастанавіўшыся на новых прынцыпах 
гэтага падатку, вавначыўшы, што ў 
гэтым годве 2 0 проц. бядняцкіх гаспа-
дарак вуоім ввальняюцца ад падатку. 
Выявілася, што сялянотва 8даволена 
новым ваконам аб падатку. 

Пасьля плвауму быў пастаўлен спэк 
такль на чзсовз вбудаванай вамса-
модьцамі сцэве; ня было толькі вэдзі-
каў сядзець, і ўвесь чао спэктаклю 
прыходвілася (тзяць. 

Тзкой увагаіі да сябе ях 8 боху ра-
бочых такі 'Іырв. арміі, сяляне васта-
ліся надта вдіволевы; аб гэтым оьвед-
чылі выступденьні 8 падвякай 8 боку 
сялян. 

Тодькі а 1 0 гэд8. увечары пад гукі 
мувыкі равыйшліся па хатах. 

Мйтла. 

Бояьш жывой сувозі. 
(Пухавіцні ркйён, Меншчына). 

Шмзт прыходэіцца чуць скаргаў 
рабочых оавецкіх гзопадарак і параб-
коў нз неэдавздьняючае абодугоўвзвь-
нв іх вынэйшымі озюанымі оргзнзмі. 
Вось адзія прыкдад, якіх ня маіз 
ёсьць: рзбочыя оаўхоэу Любін кажуць: 
.Скора будвем гадавіяу сьвяткаваць, 
як у пас црздстаўнікі саюэных орга-
наў быіі". 

Зіцікзвіўшыся гэтым, я ўведзў, шго 
апошыі рів стзршыня райеанага са-
юву о.-г. і іясных працаўнікоў і прзд-
отаўнік саюву в Меноку былі ў озўхо-
8в Любін в паўгодз таму навад, калі 
адбывздіся перзвыбары рзбачкому. 
Пасьля гэтага ніхто в райённых і вы-
шэйшых СЗЮ8ПЫХ уотзноў у оаўхоз 
не саіааваўоя. 

Выходвіць пз мзему кааёяячына: 
пачадася кампанія перавыбарзў саюз 
кых ячэев, паехалі, выбралі, а далей, 
як кажуць, хоць трава не рзсьці. 

Ну, яшчэ бывэе, шго абежнікамі 
не азбывіюць... а як лны прымаюц-
ца да кірзваньня, невядома. 

У большасьці рабочыя, выбраныя ў 
ніжэйшыя оаювныя ячэйкі—дюдэі мала-

•ісьмепныя і равьбіраюцца ў абежні-
ках ня вусім добра. 

Прыкмячаюцца і такія выпадві, 
каді члеа рзбзчвому растлумачвае ра-
бочым саюэныя оправы і правідлова; 
але рзбочыя ўсё тзкі адноояцца в яе-
дзвер'ем. Гэтз пздцьвярджаецца яшчэ 
і тым, што рабочыя на сходах, две 
прыоутнічав прадотаўаік в ы ш э й ш і г з 
саюэнага оргзну, отавяць пытаньні, 
якія вырашадіся сваім рабачкомзм, 
хаб уввдаць, ці прзвільна яны вілра-
шзны на месцы. 

Каб сгварыць аўтзрытэтны рабач-
ком і ўа»і ш'і'Ц'- яго працу, рай&ом 
сіюзу павінен ПІЯНІВІ наведваць оаў-
хоэы і іншыя аболугоўвземыя прад-
прыёмсгвы на меаш аднзго раау ў 
месяц, прзводзячы агульвыя сходы 
рабочых. 

Праводзячы жывую сувязь з нізз-
вымі саюзнымі ячэйкамі, саювныя ор-
ганы дісягнуць знзчна большае шы-
рыні і прадувцыйааоьці сзюзнае пра-
цы на мясцох. Тавоама аьаішчыцца 
пзпяровзя непатрэбнзя взлакіта, якой 
ёсьць яшчэ Ш Н І Т . Н. Зімін. 

Горзд фабрык і заводаў. 
( 3 б.гёк ноту рабкора). 

Кіпіць праца на будоўлях. 
Першае I сзмае ноцнзе ўражаыьне ад Но-

в>Барысава гэта— горад будуецці. 
II» і с.<. я якугпцыя пасьля сябе пакінула 

добры помвік. Сімыя леашыя будынкі го-
ралу былі зруйааваны—папалены і цяпер 
рабочыя калекть>ўыа ззлечваюць ранм. 

3 гамай рлніцы пачыняе кіпець праца на 
будоўлях. 

Доўгей стужкай цягнуцца падводы з дош-
камі. 

Весела зьвіняць тапары I пілн. 
Густы і сьвежы пах цясьлярскіх стружак 

застыў па ўсёй мясцовасьці. 
За аношніх два гаяы ў Нова Барысаве 

ўжо набудовін рабочы-пасблак з 15 дамоў. 
Зарлв з к л ідзеч фундамаыт яшчэ на 

шэсьць. 
ІІ'со ікявы дом складвецца з 4 о х пакояў, 

па -ІІІ на ьожную еям'ю. 
Акрамя гэтага ла дому належыць невяліч-

кі агяродік I хлеў. 
1 ўсе ж, ня гледзячы на гэта, кватэраы 

кпызіе у НоваБарысаве да;.ёка ня ЗІ.ні-
шч^н. 

Н і адным зсамых буйных прадарыемстваў 
гораду, шкаяной гуце імя Домбаля, шмаг 
прыежджых рабочых прымушзны ў ім-жа 
жь>ць. 

Зразумела, што жыціцй вя надта зруч-
пае I якія бываюпь ад гэткага .уюта" вы-
цЫ для здороўя. 

Ня толькі пасблкі будуюцца ў .горчдзс 
флбрык I зіводаў": зараз загародны лясок 
абяртасцца ў ыіырокі прідгожы парк. 

Рыхтуюць фундамант на рабоіую амбуля-
торыю. Разьбізаюць вялішую на 0С0 чала-
век рлзьлічяную, дчіцячую плнцоўку. 

Але і гэта ня ўсС'. 
Гарадчкая прыстань, даякой падыходзяць 

парпходы, ?а япошні час зусім развалілася. 
Ад яе засталіся толькі адаы дошкі. 

Прыокнь, каб ня было ні• кіх няшчасных 
падзей, трэба ў самы кароткі час адбудч-
ваць. 

Зрязумела, што і .Масква нс алрззу вы-
ргсла', праз год, праз два Н. Барысаў—і 
пазнаць будіе цяжка. Рясьце І'а. 

Кіпіць прлца на будоўлях. 
Нешта аб беларусіаадыі. 

Вывсскі ў горадзе гаворааь адразу нз 
4-ох мовах 

Праўда, беларуская чістка вывесак ня 
надіа яв пісьменаа: замест кр*ўца—шавец і 
наалварот; але гэта яшчэ нічога. 

Кепска тое, што ў горядге не ад'нук.еш 
белярус-іай глзэт~\ Калі хто зівернецца за 
|Ю ў станцыйны кійск, дык яго адсылаюць 
на пошту, а там у СВІЮ чаргу шлюць у кі-
Іса 

Бегай. А глзэты пакуль няма. 
Рабочыя ф-кі .Чырвоная Бярэзіна' перяда-

БЛ.ІІ мневельмі цікавы факг, што навіт у лст 
шых бібліятэках гораду боіьш як 10-ці бе-
ларускіх кніж'к не знойдзеш I г^та ў той 
ч"с, калі цікавісьць ді мяладой белірускай 
ліг-р' 'уры ёсьць, цікавасьць вяліанія. 

Але ўсё ж і ў БлрысаЗшчыне Ссьць уста-
новы, якія штурхаюць беіарусі«сцыю напе-
рад. Першая з 1х—гэта пэдагагічаы тахві-
кум. Ісауе кал^ 4 ох гадоў. Зараз у Ім 
нзвучаеіша 163 ч^лавекі. 

14 ч-»рвснд т*хні<ум даў 3 1 выпуск сваіх 
слухачоў у с^лаазе 34 маладых нзстаўнікоў. 

Культураае ж^цьцё тэхніі;уму надта ба-
ГІТЛ зьмегтам. Пры ім арганізавана малад-
някоўская фііія, вечары творчасьці якой 
нельмі часта наладжваюцця па рабочых 
клюбах. Апріча гэтага, пры тэхнікуме добра 
разгарвулі свію працу гурткі—краязнгўчы і 
драматычны. 

„Канцэрт беларускіх дудароў". 
У рабоч^м с ід іе гораду Барысява вы-

клеена вялізная афіші—.Канцзрт беларускіх 
дудіроў". 

Бечарзм прышоў п'слухгць 1 паінгёыіцца. 
з .канцэртантамі". Дудар Міксім С\рма з 
вёскі Б шьвіаікі; яд Барысава да яе 17 вйрст. 

Яму 60 гадоу. Ні дудзе іграс з малев-
сгва. 

У мінулым годіг яны з сваім тавярышом 
Хахіўліцкім рыхтлвяліся ехаць у Пярыж ва 
выстаўку Але ў Пір^ж не паехалі. Масквой-
жа ясгаліся вельмі здаволены. ^ 

Сурма яшчэ і цяпер часта выступае аа 
вясковых СЬЗЯТАХ V мкасьці музыкі. 

Накялькі разоў ёа выступаў 1 ў рабочых 
клюблх. Праходзілі яго выступлевьві з вя-
ЛІЗНЫМ І!'. 

Рэпэртуар у С.урмы багагы. Толькі слу-
хапі 

Інбелкульту трэба аьвярвуць большую 
ўвагу на гэіы .Бе/іарускІ джаз-банд". 

Рабочыя клюбы. 
НоваБарысаўскі р^бочы клюб займас са-

мае прыгожае памяшканьве ў горадзе. 
Шырокая »аля ПагрібНті лік пвкояў дзя 

гурткоў Чытальня. Усй на сваім мейсцы. 
У клю^е да 500 сяброў, большасьпю гэта 

ра^очыя ф-кі „Чырв Бярэзіна'. 
У дзень 25-летняга юбілею партыі, ».іюб 

прыняў на сябе гэта Імя 1 цяаер ён яго з 
гонярлм но:іць. 

Жывя працуюнь розныя гурткі. Лпаніза-
в'н < „СІЯЯЙ б.іюза'. Адчынеа радыё' нэкой. 
Пры клюбе бсьць летні сад. 

Шырока, таксама, уцягнута ў клюбнее 
ЖЫНЬЦБ 1 МО' ' . І ' Ь . 

Наогул ад Нопа Барысава эастасцца вель-
мі радаснас уражаньнс, 

ІІа рабочаму кіпіць у ім I будуецца 
нов'.е жьшьце. 

Я. Садоўскі. 
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Беларусізацыя ў Бел. Дзярж. Унівэрсытзце. 
3 пачатау мінудага навучадьнага 

году ў Белар. Двярж. Унівэрсытэце 
быдо шмат раэважаньняў, гавэнд, а 
яшчэ больш пастаноў наіонт... бела-
руоівапыі, але, ва вяліві жаль, усе гэ-
тыя «пастановы» і «раэважаньні» опра-
ве беларусівацыі асяродіу беларуокае 
кудьтуры—БДУ—амаль што не дапа-
_аг_і. 

Вось як абстаяла справа 8 бедару-
'іваішай у мінулым акздэмічным го-
дзе. 

Вл пвдфаку выкладаецца 1 3 14 
дысцбплін, а_е вывладаньне пабела-
руску вядвецца 2-3 т__іх дысцыплін, 
як Сегаруокая мова, гісторыя геогра-
фія Беларуоі, а на медычным фів-це 
і фак-це права і гаспад^ркі выкла-
даелпі тодькі гдн» беларуская мова. 

Вядома, што гэтага мала, і нічога 
дзіўнага няма ў тым, што, не гавора-
чы аО мэдфакаўцах і студэнтах ф__-ту 
правіі і гаспадаркі, большая частка і 
студэатаў пэдфаку ня ведае болып-
меніс дахладна бедарусвай мовы, а 
між тьш яны—будучьзя настаўвікі бе-
ларускае школы. 

Зна дную ролю ў справе белзруеіва-
цыі павінны былі адыграць студэнцкія 
грамьдвкія арганівацыі, але гэты аба-
вявак амаль што ня выканан; праўда, 
тчм, Д8в гэтага вымагае ьфіцыяль-
ваоьвь, прамовы робяць пабеларусву; 
ватым перавялі ванцэлярыі прафко-
маў н» беларускую мову (пэдфак і ф т 
праь . і гаопад.), а што датычыць 
увядченьня беларускае мовы ў што-
д€ёнвае жыцьце, ды_ у іэтым напрам-

ку мала што робіцца, і прамоўца па-
беларуску ў БДУ даволі рэдкае вья-
вішча. 

Пооьпехі ў оправе беларусівацыі ў 
БДУ вроблены, але надта малы*; так, 
тут трэба аіввачыць высьвятленьне 
перад студэнцтвам і навуковымі супра-
цоўцікамі БДУ .нацыянальнао салі-
тыг.і" партыі і адначасна 8 тым, што 
вроблен перадом у бок прыхідьнаоьці 
да бедаруокасьці і равуменьне неаб-
ходнасьці правядвеньня беларусіэацыі. 

Трэба таксама адвнаіыць слабую 
пастаноўку ў упівэрсытэце кр?.я8наў-
чае працы: на паўтары тысячы сту-
дэнтаў тольві 7 0 8 0 прамаюць удел 
(ня надта актыўны) у працы краязнаў-
чага т-ва пры унівэроытэце і, вя гле-
двячы на тое, што Інбелкульт пад бо-
кам апошні мала піківіцца гэтай 
справай, а між тым Інбелкульту ня 
толькі трэба, а і неабходна і як мага 
хутчэй выкарыстаць сгудэнцтва на 
враявнаўчай працы. Краявнаўчая пра-
ца ШМІТ дапамагла б больш шпаркаму 
правядвевьню беларуоівацыі. 

У наступпым акадэмічным годве ў 
ліву беларуохіх дысцыплін не павінна 
фігураваць тольві адна бедаруокая мо-
ва. Гэтага мала! За беларусівацыю 
вышэйшых навуч. устаноў Беларусі 
трэба ўвяцца больш рашуча і гэта трэ 
ба врабіць ня тольві ў аднозінах да 
павядічэньня ліку дысцыплін, выкла-
даемых пабеларусву, а і ў адносінах 
да сгудэнцкіх арганівацьій,—пераводу 
іх працы на беларусвую мову. 

Я. Густыр. 

X р о н і к а. 
У Мопры. 

ГЬступленьне сродк ў. 
Лзступленьні ва карысьць Мопру у г.ер-

•_гй пелове чэрвеня, у суме 5.000 руб., 
ад&сланы ў Выкзнаўчы Камітэт Молру. 

Кояр н« курсах лерападрыхтоўкі настаў-
ніцтва. 

На курсах па перапядрыхтоўцы настаўніц-
тва селета адбудуцца г>таркі па Мопру. 

Гутаріі будуць г.раведзены па гэткай 
г.рагра^с: 

я) .су-ьветная рзвалюцыя і роля Мопр'у; 
6) прамова т Ла»оўскага ня IV сэсіі Сч 

Еег/ ІІр фінтэрву; 
ь) прімовз т. Зіаоўева на пленуме ВККІ; 
.і „Молр— Д І І Ц І Кастрычніка'; 
д) . .ячэйка Мопру ў вйсцы", „Куток 

Мо.іру у х&тах-чытальнях* 
гр-ца летам*. 

і .выхаваўчан 

У Авіахіме. 
Белавіпхім пераслпў у фонд вялікіх зо-

мгжнмх пералёгаў 500 руб , якія паступілі 
ца дабрг.хвотаых зборэх з акругаў. 

Дапамога вясковай беднаце. 
Белсельбанк атрымгў ад Наркамфіну 

20і>.000 руб. на выдачу дагамоіі вясковай 
Седнаде. 

ГіазыкІ з гэтага фонду будуць дзвяцца 
враз к_ эдытныя т-вы выключнз бядняцкім 
гас.іадгркам ва вытворчыя патрэбы,—на 
куялю жывблы, с.-г. машын 1 прыладаў, 
нз буд_н«І ды інш. Пры гэт_м перавага 
будзе акізвзцца бядняцкім гаспадаркам, 

ядаан м у т-вы. 
ІІазыкі будуць выдав:ццз ва гэтнія тэр-

міны: на куплю коаяў—да 5 год, на куплю 
кароў—ді 3 год, на с.-г. машыны—ад 2 дз 
•1 год, а на будынкі—да 6 год. 

За пазыкі будіе ўзым*цца 0 проп. у год, 
г. зн. 5 «ап з рубля. Пачатак аплаты про-
ц Втдў —праа год пасьля атрыманьня крэ 
дыту. 

Санітарная асьвета. 
Р»сп]блікансні дом с&нітарнай асьветы 

У бдіжьйшым чаСе цэНтральгіы дом сані-
тарнлй асі'веты ў Менску рэаргавііуецца ў 
рэспубліканскі. 

Абсталявавьве дому санітаряай асьветы 
I дзейн-сыіь яго буд:е пагодхана з катэд-
рай сппыяльнай гігіены БДУ. 

Сучасн;.! Інвэнтар 'названагд дому пера-
;.-еаца ігд эагад Менскега акруговага ад-
д-чеау азовы здароўя. 
Рэглямамтавыі санітарна асьветных уста 

ноў. 
Нар Кам. Аховы Здароўя ўносіць у 

Сав. Н.ір. Кам. праэкі ваказу аб правох 1 
абавязках савітарна - асьветных уставоў 
ЬССР. 

Гэт» ікаэкт прадугледжвзе пашырэньве 
правоў вазваных оргаваў у бок іх сама-
сюйвасьці і прыбліжэньне дз жыхарства. 

Пасту нленьні страхавых плацяжоў 
Па вестааі Управы Дзяржчўнага Страха-

: нгня. па ўсік тыпах страіав7Ш>П4 аа час 
ад 15 мая да 1 чэрвеая на 10 акругах 
БССР па:тупіла плацяжоў 20.985 руб. 

Ад оачпку апэрацыйнага году паступіла 
ўсяго 2 051.781 руб. (83,7 проц. заданьня^ 

За той жа тэрмін зложана недаімак у па 
радку лнот 273 310 руб. 

Б^ініні перавыбараў фабзавмясцкомаў 
Па ўсёіі ВССР перавыбрана І.413 каыітэ-

таў, якін >'днаюць 13.833 прядпрыемстваў 
(і.ічба не кавчатковля) і 112.899 ргбо«ых. 
Усяго абрана сяброў фзбзавмясцкомеў 6 597, 
з гэтага Мку: рабочых—3.808 1 слу*ачых— 
2.789 

Ввоцвндаьаы склвд: беларусоў—3 723, 
ьўрэяў - - 'Л08 , п а л я к а ў - 2 0 3 , расейцвў-
449, укрзівдаў—52, латышоў—78, літоўцаў 
—20, ті«тар-12 н е м с а ў - 1 4 , эстонцзў, мар-
дзьвінаў, фіваў, грузіавў, харватаў—пв 
адваму 1 нег<ядомых вацыявальнасьцяў— 31 

Мужчын—5 495 і жанчыв —1.102. 
Камунісаў-1 .СС5, К С М - 8 0 3 , а рэшта 

беспартыйныя. 

Краязваўства. 
ДБ враявнаўства вднае да 170 

краявнаўчых арганівацый, явія на-
лічваюць 6 . 1 8 5 ояброў. Нададжана оу-
вявь 8 Смаленсвім, Бельскім і Стара-
дубскім враяінаўчымі аргавізацыямі, 
а тахсама 8 Украінай, Манчжурыяй, 
Авербэйджанам, Грувіай і Увбэвіста-
нам. Цэнтральнае бюро абменьваецца 
выданьнямі 8 Вільняй, Коўнай, Взрша-
вай, Рыгай і Лейпцыгам. 

Да пабудоўкі бэнонн'.й фабрыкі. 
Нар. Кам. У нутр. Гавдлю х^дайнічае аб 

унясеньні ў бюджьт 1926-27 г. «мсткі срод-
каў на габудоўку бэконвай фабэыкі. 

Фабрыка будзе пабудаваня ў межах Ар 
шанскай акругі, дзеля ч ю Наркемзем па-
вівев пашырыць прапу па разьвіцьцю куль-
турвых парод сьвіней у раР.І'нах, прыляга-
ючых да г. В о р ш ы . ^ 

ВынІкІ загатоўчей кампанІІ за I е 
паўгодзьдіе сел. г. 

Па всстках Нвр. Квм. Гавдлю, га мінулае 
паўгодзьдзе загатоўьі розных прадуктаў па 
БССР асноўвымі яагатавіцелямі выявіліся ў 
гэтвіх лічбах: 

хлебных пргдуктаў зггатоўлена ва суму 
2 052 000 р , ільнянага семя—на 1.031.000 р.. 
лёну і пянькі—на 2.К81.000 р. , мяса—на 
1.800.000 р , скуррноіі сыравіаы—на 2 352.0С0 
руб., шчапіны—ва 694.000 р , конскага во-
л з с у - н а 77.000 р. , пушніны—на 328.000 р. 
і іншых рэчаў—на 672.000 р. А ўсяго—на 
11 582.000 р . 

За Ь е паўгодзьдіе 1924-25 г. дзяржаў-
ва-зягьтоўчая кампавія выквіласа ў суме 
10.601.000 р. 

Кватэрнае будаўніцтва. 
Мевскі аддзел камунальнг.й гсспадаркі 

канчае аднаўленьве многіх вялікіх дамоў. 
Так, па Савецвай вул., Мз 4 адноўлев 2 х 
паверхавы дам, па Ракаўскай. Нк 5—3-х 
паверхавы, па Сярпухоўской № 3 —Зхпа-
верхавых дамы I г. д. Да восеві ўсе дамы 
будуць закончавы I заселеаы рабочымі, 

ВйчзрнІ прыем у дзіцячых нансуль-
тацыях. 

Ва ўсіх 3-х менскіх дзГцячых кснсульта-
цыях акруговы аддз. аховы здароўя ўстана-
віў вячэрвы пркСм ад 5 з паловію да 7 з 
паловай гадзін. 

Гэтым зьвішчавы чаргі ( выпадкі адказу 
ў прыбме. 

Макуфантура для ЦРН. 
НК Гандлю пастанавіў разьмеркаваць па-

між рлбочымі каапэратывамі БССР 459 кіп 
мануфактупы. 3 гэтага ліку 112 кіп выэва. 
чана для Мевскага ЦРК, рэшта—для Іншых 
акругаў. 

Хлеб ддя еельскіх мясцовасьцей. 
Нар. Кам Гандлю эапрапававаў Белкап-

саюау зьвярнуць найбольш ув*.гі на пы-
таньне яьніжэв»на I пядраўваньвя цэн на 
хлеб. 3 гэтай мэтай Белкаапсаюзу запрапа-
вована . ўзьмяцвіць і прысьпяшыць на ад 
пушчаныя сродкі завоз хлеба, накіроўвіючы 
яго ня толькі ў гарадзкія ргйёны, а 1 ў 
сельскія мясцовасьці. Хпеб павінен прада 
вацца ў сельскім мясцовасьцах па цэвах вя 
вышэй гарадзкіх. 

Барацьба 8 затрыманьнем выгрузні 
вагонаў. 

Нар. Кам. Гандлю БССР запряпаніваў 
Бабруйскай акруговай камісіі гандлю мець 
гілі.ьы нагляд эя ўсімі дзяржаўнымі 1 ка-
апэрацыйнымі ўстановамі адносва сваячасо-
пііі выгрузкі э взгонаў і вывазу з станцый 
грўзаў. 

Аб усякім факце затрыманьня выгрузкі 
акруговая камісія пявінва паведаміць Нар. 
Кам. Гандлю для прыняцьця адааведвых 
мер барэньбы э гэтым злом, НЙСЛЫНЯЮЧЫСЯ 
перяд аддачай вінавітых пад суд. 

Жыта для пагарэльцаў м. Ляды. 
Менцэрабкоп адпусьціў 4С0 пуд.жыта дяя 

пагарэльцаў м . Ляды. 

В ы с т о ш менсніх портыйных школ 
Агігпропгабіаэт клюбу імя К. Марісса 

нзладзіў выстаўку менскіх I некат^рых рай 
І.ЯЯЫХ партыйных школ. 

Мэта выстаўкі ппдкрэсьліць вынікі, выя 
віць дасягненьні школ аа вучэбны 1925 
1926 год. 

Вяліэны лік дыяграм выстаўкі знаеміць 
нас а агульным станам палітасьвоты ў Мен 
скяй акрузе. 

Н> выстаўцы прадстаўлена векалькі нась-
ценаых гаіэт парткшол. Газэты звібмяць з 
жыцніСм гэтых школ. 

У вячэрняй партыйнай шкеле гарраікому 
КПБ навуіалася ввыш 700 чал. 

Вучэбны 1925 26 г. у школе прашоў з 
вялізнымі посьпехамі. 

Вельмі перашкаджала нармальнай працы 
ШКОДМ вялізвая імгрузка партыйцаў. 

Адзін Шлоіьвы .гумйрыст" пералічыў у 
газэце звыш 20 абавязкаў, ЯІІЯ вельмі часта 
спаўннюць партыйцы. 

На выспўцы яшчэ (Ісьць усе падручнікі, 
якімі ксрыстаюцца вячзрпія шкоды 1 нека* 
торыя падсобныа, да іх матар'ялы. Гэтак, 
напрыклад да тэмы .ваенны кам\нізм* адна 
партшкола нзпісала вельмі прыгожы I ціка-
вы нарыс .суботніха тых гадоў". 

Я. Кіаі. 

Становішча пасева$. 
Па дяных ва 15 чэрвеня ставовішча азі-

мых і яравых пасевіў па пяцібазьнай сыс-
тэме гэткяе: 

Ааішае жыта: у Полацкай акрузе—1,9, у 
Віцебскай—2,5, у Барысаўскай - 2 , 5 , Аршан-
с^ай— 2,5, Магі;іеўскай-2,5, Калінінскай-
2.6, Мевс^ай—2,9, СлуцкаП-2,8 Бабруй-
скай—2 8, Мазырскай - в.О. 

Яравое жыта: у Поіацкай акрузе—2 1, 
Віцебскай-2,6, Б.ірысаўскай-2,6, МагілСў-
скай—2,5, Калівінскай—2,1, Менскай-2,3, 
Слуцкай-2,6, Бабруйскай—2.8, Мазырскай 
3,0. 

Ааімая пшаніца: у Полацкай акрузе—1,8, 
Вінебскай - '2,5, Барысаўскай—2,2, Аршав-
с к а й - 2 Л МагілСўскай—2,4, Каліаілскай — 
2.4, Менск»й-2,6. Слуцкай—2,8, Бьбруй-
скай—3.0, Мазырскай -3 ,0 . 

Яравая пшаніца: у Віцебскай акрузе—2С, 
Барысаўскяіі—2,6, Аршанскай—2 6, Магілі-ў-
скай—2.7^ Кэлінінскай—2,4, Менскай—2,6, 
Сауцкай—2,8, Вабруйскай - 3 , 0 , Мізырскай 
—3,0. 

Ячнень: у Полацкай акрузе -2 ,0 , Віцеб-
скай—2,5, Барысаўскай—2,5, Аршанскай— 
2,6, МагІлСўскай 2.6, Калінінск й - 2 , 2 , Мен-
скай—2.Й, Слуцкай—3,0, Бабруйскай—2,8, 
Мазырскгй— 2,8. 

Аіёс: у Полацкай акрузе—2,0, ВІцебскай 
2.5, Барысьўскай—2,6, Аршанскай—2,5, Ма-
гілі'ўскай— '2.7, Калінінскай—2,5, Менскай— 
2.8, Слуцкай—3,0, Б:бруйскай—2,8, Млзыр-
с к а й - 2 , 8 . 

Канюшына: у Полацкгй акрузе—2,2, ВІ-
цебскай - 2,8, Барьсаўскай - 2,3, Аршанскай 
—2.3, Мігілеўскай—2,8, К-лІнівскай—3.0, 
Менскай—'2 3. Слуцкай-2,1, Блбруйскай — 
2.9. Маіырскай 3.2. 

Заліўныя сен*жіці: V Полацкай акрузе — 
3 0. Віцебскр.й—:І,0. Барыс«ўскай-2,8, Ар-
шанскай—2.9, М^гілеўскяй —3,0, Калінін-
еяЗЙ—2.8, Менскай—3.7, Слуцкай—2,5, Баб-
руйскей 3,5, Мнырскай—3,5. 

Нійлепшае стлвовішча пасеваў —у Мазыр-
сквй акрузе, вайгоршес—у Полацхай. 

Сярэдняя ацэвка па БССР: жытааііыае— 
2.6, жыта яравое—2,6, пшаніца азімая—2,6, 
яревая—2 7 . Ячмень—2,5, евбс—2,6, кавю-
шыва -2 ,7 заліўныя сенажаці— 3,1 

Па паряўнаньві з данымі ва 1-га чэрвевя 
станг-вішча яравога жыта некалькі пагоршы-
ла—на 0.1, я ч м е н ь - н а 0,2, авбс—ва 0,4. 

Палепшылася ставовішча езімай пшаьіцы 
ва 0,1 I заліўвых сенажацяў—ва 0,1. 

Водгукі на нашы карэспандэнцыі, 
«ГІРА З ІГС 'АЎСНІЯ ПАРАДКІ». 

СУД. 
Успомніў «мінулае». 

(Менск). 
У падсудвага Гарбуэа .слаўвае мінулае". 

Меў д'. рівілюцыі 40 дзесяців зямлі. 3 ге-
ды "верай і праўдай лраслужыў .отечеству" 
у паліцыі. 

I пасьля Кастрычвікавай рзвалюцыі Гар-
буэу вя зусім дрэвна. Праўдя, ад 40 дзеся-
ція зямлі застілося толькі 13, але 1 з гэтым 
жьшь можва. 

Тодькі чамусь-то суыні стала І'арбузу ў 
Е̂ СЦЫ —пацягвула ў горад. Іірыехаў, служ* 
бу зпашоў хутка: ен —аагадчык 12 піўной 
Беяхарчтрісту. 

Тут і пачынаецца ўся справа. 
Нрышоў час выдаваць дачку з^муж. За-

хацелася Гарбузу ўспомніць „мівулае". А 
на гэта патрібны грошы. 

Але не дарма-ж (!а загадчык піўвой. Гро-
шы хутка анайшліся. 

Канец гэгай гісторыі зусім зразумелы: рэ-
віэія, а ў выніку-недастача ў 448 рублбў. 

Гарбуз ве прызвле сябе віваватым. 
— Гэта афіцыянты вівавзты. 
Зусім ня тое паказалі сьведкі. 
Суд прызнаў Гарбуза вівоўвым па I ч. 113 

арт. Крым. Кодэксу I прысуазіў ва плўта-
ра гады зьняволевьня бяз суровага адмежа-
вавьня. Акрамя гэтага, суд н».лажыў. ярышт 
на ўсю яго маемасьць у забясьпечаньве іску 
Белхарчтрэсту. 

За падпал 
Выяідвая сэсія ВІцебскага акруговага су-

да разглядзела спряву гр-ні КвяцІнскаі*а Ба-
лясдава з вйскі Слабодка, Вушацкага раРе-
ну, Полгцкай гкругі, абвінавачанагв па 197 
арт. Крым. Кодэксу. 

Спрзва гэткяя: 
і'р-н Квяцізскі ў працегу году быў жа-

вкты з гр к-й Ар.ііпкай Антанінгй, ад якой 
вымагаў дакумавтяў на права ўладаньня ўсім 
яе сялянскім дваром. Гэтпа патрабаваньня 
Арліцкая ня выкангла. Пачаліся нялады, 
бойкі ды і вш. 

Урэшце, Ар.'іцкая ўзяла ра'вод з Квяці.ч-
скім. 

9 га ж-ііўыя 1925 году ў 6 7 гадзін веча-
ра Кзяціяскі на«іраваўся ў Ебску Сялішча, 
д:с прзжывала гр ка Арліцвая, 1 падпал'ў 
яе гумно. У гумне было з^ожжа і веялка. 

Пасьля нвдналу ў 2-х вярстах ад пяж?ру 
гр-ва Квяцінскага сустрэў сьведкя Шыдлоў-
скі Квяцінскі спачатку схаваў твзр ад Шыд-
лоўскага, а пасьля, калі ўжо Шыдпоўскі 
яго ўбачыў, ст.-ў пагрзжаць яму. 

На судзе віаоўаасьць Квяціаскьга даказа-
на поўнасьцю. 

Суд прыгаварыў Квшінскега на 4 гады 
зьвяволевьня з суровым адмежавівьвем без 
пазбаўлеаьвя превоў. . 

Вярхоўвы Суд Рэспублі»1 п р ы п в ^ р за-
цьвердзіў. 

На ззметку—,Пра загсаўскіа парадкі', 
зьмешчяную ў № 133 (1728) нзшай галэты 
(аа 15;VI 1926 г ), Менскі акруговы Ззгс 
прыслаў тпумачэньне, у якім даводзіць, што 
заметка вн мае пвд сабою грунту. 

Выдача мэтрычаых снрав к, згодна тлу. 
мачэньня, адбываецаа штодзсана, прыем 
зяяў— два разы ў тыдзень, апошвяя мера— 
часовая і датычыць гарадзкога жыхар:тва, 
прыеж:жыя грімздзяве, па сіле магчымась-
ці, эдавальнмюцца ў той-жа~ діець. Што да-

тычьцца гр мздаяніна, катораму 
^ўгар эаметкі, патрэбна была і і 9 т

 ч ' 
жаніцьбы, дык пры гэтым ыэтп^. 1*^ 12 атрый 
вязкова. « і^ 

Паказані не яўтала заметкі, што >, 
з.-явы нс атрымл'ваюцца ў райеа іхЯВ. 
не гдпавяаас рэчьвітасы;: ц я 'гЧс«», 
таньні загс адказвіе, як дзяржаўіы^ ^ 
новам, так I пр^ватаым ірамяаіввям ^ 
і быв.іюць у гэгым хібы. дык ля з 1)̂ *11 
Загсу. ^ » . 

— Сеньня, 24та чэрвеня, а 7 й гедзіне вечара ў клюбе К. Маркса ідвг-, 
агульна гарадакі сход апоргаў ячэек і првпагандыстаў. яі Ін 'лпоўвілі а в к с ^ 
вучоту пра.'іагавдысцкіх сіл Менскай партарганізацыі. ы ' 

Парадак дня: 
1. ІгогІ ўсебеларускай н'.рады апоргаў. 
2 Самаасьвета. 
Яўка абавязкова. • 

— Сезьні, 24 га чэрвеяч, а 6 й г н і і н е ўветары ў піміш<лньнІ Райкому 
ецца пхсяджэньне плвн)ку Ляхаўскага Райіону НП.б Б. 

Л А Р А Д А К Д Н Ю : 
Ь Рост 1 рзгуляваньве Л-»хаўскае арганізацыі КП(б)Б. 
2. Росг I рэгудяв ньке Лчхаўскае арганізалыі КСМ. 
3. Даклад ячэйкі КПБ Наркамфіау 1 садаклад ммісіі па абсьледававьню. 
Просьбі д» ўсіх члеааў I кіндыдатаў Л<хаўскага Райкому і рэвізыйна.і 

зьявіцна без спазьнеяьвя. 

А Д 1 . . 3 Я Ы Т > ) Л В Г І І : НУДЗЕАЬКА 

Ладпісеайцеся 
н а 

штодзённую беларускую 
г а з э т у 

„СЙВЕЦКДЯ ВЕЛЙРЖ 
О Р Г А Н Ц В К. Б . С . С . Р . 

.САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ" аьяўляедца всабходвай газатай для працаўаіаі 
цввтральвага і мясцовага савецкага апар.лту, партыйца, вясковага а » 

тывіста, вастаўыіка, іптэлігевта і івш: 
На 1 месмц газэта каштуе 70 кап. 
. 2 . . . 1 р. 40 к. 
. 3 . . 2 р . -
. 6 . . 4 р . -

На год , . 7 р. — 
Падпіска прымаепца ў Менску—Сзвец-ая, 63, а ў правівц.»! ўсімі аддаа» 
леньнямі Дзярж. Выдавсцтва, агэчтямі і ўпаўнявлж:<нымІ, г тлксама 

пашгева-тэлографныуі аадзялсвыічмі. 

| ТЭАТРЛІЫРК-КІНО. I 

КІеўскІ ЦЫРК 

КІССО А. Г. 

Чацьвер, 24 га чэрвеня 

прадстауленьне І ^ ^ Д 
ных цэнях—ад 25 кап да 1 руб 25 кап. 

- Н А г э т ы м т у с ц Д у р а У 
ПРАДСТАУЛЕНЬНІ " г " 9 + + * г 9 Ч 

п а к а ж а с в а ю „ ч ы г у н к у " , 
марскіх львоў ды інш. 

Бідеты прадаюцца ў цэнтральнай рабочай тэітра»' 
най васе. Заотаўшьіяся білеты будуць Брадавацц» 

ў васе цырву ад 0 й гадвіны вечара. 
Пачатак прадстаўлсньня — а 9 й гада веч 

Новы летні 
тэатр у садзе 

3 25-га чэрвеня — гастролі ансамбля арты 
стаў Ленінградвкага Акадэмічнага Тэатру 

6. АЛЬЖАНДРЫНШГА. 
Падрабязнасьці % а ф і ш а х ^ ^ . 

КІно „Красная ЦАР'ЕРА ТАНцШДЬУ' 
3 У Д З Е Л А М 

ПАТ і ПАТАШОН. 

ХІНО » Г р о з а м о р е й — 
— С Ю Р К У Ф " 

Абедзьве сэрыі за адзін вечар. 

ЗГУБЛЕНЫ: 
к«сГ, К . р о і " с"'к!* 3 5 1 ' В Ы Я' Б а р — -

— Ліча. кн., выд. Барыс. акр. ваев. кам 
Сааадоуцік Б . А . ' 

.^. і?.ІЧ5-_каРг- 9 3 - выд._Веляц1цвім в у . 

Фрыд. 

Галоўлітбеі й 19165. 

чэбньм пувктам, Вішняк Г. Д. 
— Спраўка, выд. Барыс. З і гсам 

ман Е. А. 1 

, „ Г У ч ^ т н - к ' р т - н а к а ш я - выд. Лепель . скім райсн. вык. кам., Ш.вялеў Т. О. 

— Учотн. нярт. 10, ьыд. б. Гаріда»»' 
віцкім вал. 
Плют Г. 1. 

вык. кам., Л^пельсагл 

— Учотц карт . на каня, выд. Леов-
райёв. вык. кгм.. Бародііч М. П- т рц. 

— Лекьвія кніжкя, выд. Мсвс*- ^ 
као., счбра сяюзу прац. асьвсты, Д , с 

М А., кв . 2403. Н Е С І Г 
— 2 учотв. карт. на кансЯ. выд. \ ч 0 , | . 

скім валвык.ам. , Лепелюк?тл пав., 
карт., выа. б. Нссівскім взлвыккам.. 
рыдовіч II. Б. 

Менсж. 1-я даярнаўнля жру**Рв* 


