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Да 75-годдзя з дня нараджэння 
А. Р. ЧАРВЯКОВА

Не было ў Беларусі кутка, дзе б не ведалі Алеся Рыгоравіча Чар- вякова, старшыню Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Б С С Р , ці ўсебеларускага старасту, як лю- боўна называл! яго рабочыя і ся- ляне. Ен часта бываў на прадпры- емствах, гутарыў з рабочымі і ся- лянамі, настаўнікам! і чырвонаар- мейцамі. Яго ведалі і дзец! і да- рослыя. Дзесяткі калгасаў, школы, дзіцячыя дамы насілі яго імя. У
7 SO гадоў з дня нараджэння (1917) мастака Ф. Ф. Зільберта.

9 25 гадоў назад  (1942) Д зярж аўны  Камітэт Абарон ы  С С С Р  пры - 
няў пастанову аб утаарэнні Беларускага штаба партызанскага 
руху.

10 50 гадоў з часу арган ізацы і (1917) у О р ш ы  рэвалюцыйнага a t- 
рада для барацьбы  з карнілаўшчынай.

'12 50 гадоў назад  (1917) у М інску створан Часовы  ваенна-рэвалю-
цыйны кам ітэі Заходняга ф ронту па барацьбе з карнілаў- 
шчынай.

14 50 гадоў назад (1917) у М інску  адкрыўся Заходнеф рантавы  і 
абласны сход РСДРП(б).

15 45 гадоў назад (1922) Саўнарком  БС С Р  прыняў рашэнно аб ад- 
крыцці ў М інску Беларускай дзярж аўнай  бібліятэкі (цяпер імя 
У. I. Леніна).

20— 23 15 гадоў назад (1952) у М інску  працаваў XX  з 'е зд  Кампартьіі
Беларусі.

28 50 гадоў з дня выхаду (1917) перш ага нумара газеты «Молот»,
органа Паўночна-Заходняга б ю р о  РСДРП(б), замест закрытай 
Часовы м  урадам  газеты «Звезда».

50 гадоў назад (1917) у М інску працавала і Паўночна-Заходняя 
абласная канф ерэнцыя РСДРП(б). Канф ерэнцыя выбрала Паў- 
ночна-Заходні абласны камітэт РСДРП(б).

28 верасня —
1 кастрычніка



некаторых вайсковых часцях ён быў залічаны ганаровым чырвона- армейцам.Нарадзіўся Алесь Рыгоравіч 8 сакавіка 1892 года на Міншчы- не ў вёсцы Дукорка Пухавіцкага раёна. Хата, дзе жылі яго бацькі, не захавалася. Аднойчы, у 1924 годзе, едучы па дарозе, А . Р. Чар- вякоў паказваў Міхасю Чароту ме- сца. дзе некалі стаяла яго «маленькая, пагорбленая 1 ўся струх- нелая хата». Зямлі было мала, І бацька Алеся, пакінуўшы яе двум сваім братам, працаваў спачатку ў панскім маёнтку, а потым пераехаў у горад. Там Алесь з малых год вучыўся ў царкоўна-прыходскай школе і ў гарадскім вучылішчы. Вучыўся добра. 3 чатырнаццаці гадоў сам здабываў сродкі на вучо- бу 1 жыццё. Закончыўшы вучылі- шча, вытрымаў экзамен на звание народнага настаўніка і тры гады працаваў у Трокскім павеце Вілен- скай губерні. Пасля зноў вучыўся ў Віленскім настаўніцкім інстыту- це. працаваў у школах для дарос- лых, у вышэйшым пачатковым ву- чылішчы пры інстытуце.Другі год ішла імперыялістыч- ная вайна. 1 кастрычніка 1915 года А . Р. Чарвякоў быў мабіліза- ваны ў царскую армію. Паслужыў- шы некалькі месяцаў, ён, як чала- век з адукацыяй, адкамандзіроў- ваецца ў маскоўскае Аляксандраў- скае ваеннае вучылішча. Улетку

1916 года, праіішоўшы паскораны курс навучання, атрымлівае чын прапаршчыка і залічваецца ў 11-ы пнхотны Сібірскі стралковы запас- ны полк. Знаходзячыся ў арміі, Чарвякоў прымае ўдзел у рабоце рэвалюцыйных гурткоў. У  лютым1917 года перад адпраўкай на фронт Чарвякова накіроўваюць у Араніенбаўм (пад Петраград) у афіцэрскую школу на курсы куля- мбтчыкаў. Тут і застала яго лютаў- ская рэвалюцыя. У  агні рэвалюцыйных падзей ён знаёміцца з балыпавікамі, працуе ў армейскіх арганізацыях і ў маі 1917 года ўс- тупае ў партыю.Неўзабаве распараджэннем Ва- енрэўкома яго адкамандзіроўва- юць у Беларускі бежанскі камітэт. 14 лютага 1918 года Алесь Рыго- равіч прызначаецца камісарам па беларускіх справах пры Саўнар- коме Р С Ф С Р , дзе працуе да ліпе- ня 1918 года. Тут працавалі ў той час Змітрок Жылуновіч, Брані- слаў Тарашкевіч і іншыя. Ужо на адным з першых пасяджэнняў Бе- ларускага нацыянальнага каміса- рыята было пастаўлена пытанне аб адкрыцці ўніверсітэта ў Беларусі.Улетку 1918 года па партый- най мабілізацыі А . Р. Чарвякоў прызначаецца камісарам адной з дывізііі Чырвонай Арміі, але па дарозе да месца службы трапляе ў шпіталь, бо цягнік, на якім ён ехаў, пацярпеў крушэнне. Пасля
10 гадоў з дня пуску (1957) Магілёўскага металургічнага заво- 

30 да імя Мяснікова. Завод  выпусціў першы беларускі пракат.

30 60 гадоў з дня нараджэння (1907) паэта С. С. Дзяргая.

К АСТ РЫ ЧН ІК

14— 16 50 гадоў назад (1917) праходзіла I В іцебская губернская кам-
ф ерэнцыя бальшавікоў.

15 50 гадоў з дня нараджэння (1917) заслужанай артысткі БСС Р
Л. С. Весніной.

15 60 гадоў з дня нараджэння (1907) пісьменніка Р. К. Сабаленкі.

18— 20 50 гадоў назад (1917) у Минску праходзіла Н Надзвычайная
Паўночна-Заходняя абласная канф ерэнцыя РСДРП(б).
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