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Бышзй оцог советеў
Советы 8’яўляюцца самымі масавыімі арганізацыямі, праз якія ра- 

вочы клас, калгаснікі і ўсе працоўныя прымаюць непасрэдны ўдзсл 
у кіраўніцтве дзяржавай і праз якія ажыццяўляецца ікіруючая роля 
рабочага класа ў справе соцыіялістычйага будаўніцтва.

Надыходзячая кампанія перавыбараў советаў з ’яўляецца адказней- 
шай масавай палітычнай каімпаніяй па далейшаму ўмацаваганю сове- 
таў. Для паопяховага яе правядзення латрэбна агромная мабілізацыя 
j напружанне сіл усіх совецкіх, партийных і грамадскіх арганізацый.

У БССР налічваецца каля трох мільёнаў выбаршчыкаў, якія кары- 
стаюцца правамі выбіраць і самі мо-гуць быць абраны ў советы, і 
якіх неабходна прыцягнуць да актыўнага ўдзелу ў пераабранні 
советаў. і :

Уся тэта маса івыбаршчыкаў аб’яднаецца і прымае штодзеяна ўдзел 
у кіраванні дзяржавай праз сваіх дэпутатаў, іяікія ўваходзяць у склад 
1477 сельсоветаў, 32 гарадскіх советаў, 72 РВК і центральных аргані- 
зацый—ЦВК і СНК БССР.

Асноўны актыў совета складаюць члены—дэпутаты еоветаў. Усяго 
ў склад советаў абрана ў 1931 годзе—45.441 дэпутат. Акрамя таго, у 
пастаянную работу ў советах праз ісекцыі і дэпутацкія трупы ўцягнута 
яшчэ значная колькасць рабочых і калгасвікаў.

Пры арганізацыі сельсоветаў належнаія ўвага ввернута на а Ослу- 
гоўванне працоўных нацыянальных меешасцей на іх роднай мове. 
3 гэтаю мэтай у БССР арганізаваны і працуюць 40 польскіх, 24 яўрэй- 
скія, 24 руокія, 16 украінсжіх, 5 латышскіх, 2 нямецкія і 1 літоўскіг 
советы. .

3 часу а-пошніх перавыбараў советаў адбыліся каласальныя змены 
ва ўсіх галінах гаспадарчага і культурнага жыцця нашай рэспублікі.

Перамогі, з якімі БССР ідзе к перавыбарам советаў, ёсць трыумф 
ленінскай нацыянальнай палітыкі. Гэтыя іперамогі атрыманы ў жорст- 
кай барацьбе супроць беларускага контррэволюцыйнага нацыіянал- 
дэмакратызма і вялікадзяржаўінага шавінізма. Гэтыя .пераімогі ярчэй 
і лепш за ўсё выкрываюць і разбііваюць ушчэнт усе дамаганні бела- 
руекіх нацыянал-дэмакратаў, ускрываючы ў аголеным і агідным 
выглядзе ;х контррэволюцыйную сутнасць. Беларусь магла fla6iupaf 
пышнага росквіту гаспадаркі і культуры толькі як рэспубліка сове- 
таў, як неадлучная частка вялікага Совецкага союза.

Асабліва значныя змены адбыліся ў сельекай гаспадарцы ў рэзуль- 
таце барацьбы за яе соцыялістычную рэіканструкцыю. Замест 17 про; s,,.
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калектывізацыі і 4.112 калгасаў на 1 студзеня 1931 года, Совецкая 
Беларусь налічвае на 1 жніўня 1934 г. 9.820 кадгасаў і 55,3 про- 
цанта калектывізацыі. Пасеўная плошча калгасаў складае 60,8 проц. 
усёй пасеўнай іплошчы замест 33,8 лроц. на 1 студзеня 1931 г. БССР 
аа тэты час многага дабілася ў галіне механізацыіі сельскай гаспадаркі. 
Замест 30 МТС.в 1.006 трактарамі (ібез соўгасаў) у 1931 годзе, у гэ- 
тым годзе БССР мае 76 МТС з 2.120 трактарамі. Акрамя таго, еоўгасы 
Наркамзема маюць 338 трактароў і соўгасы Наркаімсоўгасаў маюдь 
993 трактары.

У межах БССР у гэтым годзе налічваецда каля 400 жьгвёлагадоу- . 
чых, насенаводчых і ііншых спецьнялізаваных соўгасных ігаоладарак.

Ідзе хуткі рост малочна-таварных, свіна-таварных, а з гэтага года 
і аўцагадоўчьіх калгасных ферм са значным ростам пагалоуя ў гэтых 
фермах. Вялікая работа праводзіцца ў калгасах па захаванню малад- 
йяка 1 падрьіхтоўцы жывёлагадоўчых ферм да надыходзячай зімы. 
Разам з тым закаінчваецца практычнае ажыцчяўленне дырэктывы 
партыі і ўрада аб тым, каб кожны калгаснік меў сваю карову.

Гэтыя агромныя поспехі ў справе соцыялістычнай рэканструкцыі 
сельскай гаопадаркі ўжо прыносяць свае дадагныя вынікі.

Не выпадкова-ж Совеіцкая Беларусь леравыканала план вясенняй 
сяўбы, паспяхова правяла праполачную і ўборачную кампаніі і выка- 
нала ў гэтым годзе абавіяізковы план зернапастаівак дзяржаве да 
5 верасня, раней устаноўленага тэрміна і зярном добрай якасці. 
Гэта із’явілася, галоуным чынам, результатам таго, што ў працэсе 
ўзмоцненай барацьбы за большэвіцкія калгасы, калгасы Совецкай 
Беларусі настолькі ўздужалі, вырасцілі такі значны і адданы калгасны 
актыў, што калгасы, як іправіла, зіяівіліся перадавікамі ў барацьбе за 
выкананне гэтага і іншых дэяржаўных абавязацельстваў.

Апіраючыся на калгасы і калгасны актыў, советы паепяхова раз- 
гарнулі работу сярод аднаасобнага сектара.

Абсалютная большасць калгасаў БССР паеля ■ выканання ўсіх 
дзяржаўных абавязацельстваў, засыпкі насенных, страхавых і іншых 
фондаў здолеюць дастаткова забяспечыць жьюццё саміх калгаснікаў, 
якія на справе ўжо ў гэтым годзе ажьпщёвяць лозунг тав. Сталіна 
аб заможным жыцці. Вось чаму восень гэтага года азнаймавалася да-- 
лейшым значным ростам калектывізацыі.

Мінулыя гады былі гадамі ўпорнай класавай ібарацьбы. Класавьг 
«ораг, разбітьш і выкрытыя, ал;е інедабітыя нацыянал-дэмакіраты аказ- 
валі жорсткае супраціўленне стварэнню і ўмацаванню калгасаў, выка- 
нанню дзяржаўных абавязацельстваў.

Барацьба за соцыялістычную рэканстружцыю сельскай гаспадаркі, 
за большэвііцкія калгасы і за заможяага калгасніка і з ’етўляецца важ
нейший задачай і праверкай работы сельсоветаў.

Там, дзе сельсоветы разумелі, што лінія партыі і совета адна, дзе 
советы на справе змагаліоя за генеральную лінію партыі, дзе сельсо
вет з ’яўляўся моцнай цытадэляй большэвізма,—там класавы вооаг 
быў своечасова выкрыт, разбіт, выкінут з сов-етаў, з калгасаў, там 
паспяхова разгортвалася калектывізацыя, калгасы на справе ператва- 
раліся ў болі.шэз'цкія, там своечасова выконваліся дзяржаўныя аба- 
вязацельствы і калгаанік упэўнена і цвёрда ішоў к заможнаму жыццю. 
1. наадварот. у '  ых выпадках, дзе ў советы пранікалі прамыя класавыя
ворагі, агенты гулацтза, апартуністы, нацыянал-дэмакраты, гпілыя 
лібералы,—у тым coiseae калгасы прадастаўляліся сам’м сабе і без 
кіраўніцтва пер'атвараліся часта ў арэну беспакаранай дзейнасці



4 Чарвякоў

контррэволюцыяяераў. Тут на справе пацшрджаліся словы тав. Ста
лина:

«Справа не толькі ў советах, ;як у форме арганізацыі, хоць 
сама тэта форіма прадстаўляе найвялікшую рэволюцыйную за- 
ваёву. Справа перш за ?сё ў змесце работы совета?, справа ў 
характары работы совета?, справа ў тыім, хто  іменіна кіруе со
ветам—рэіволюцыянеры ці контррэволюцыянеры».

Разам са аменай характару сельскай гаспадаркі, якая перабудоў- 
ваецца з аднаасобнай у калгаоную, ішло змяненне складу сельсоветаў. 
Замест 25 .проц. калгаснікаў, абраных дэпутатамі сельсовета? у 
1931 годзе, колькасць членаў сельсоветаў-калгаснікаў у 1934 годзе 
ўзнялася да 53,4 ттроц. Гэтыя змеіны ў складзе члена? сельсоветаў ад- 
быліся як іза кошт таго, што абраныя ў сельсоветы ў 1931 годзе адна- 
асобнжі, з ’яўляючыся лепшыімі, адданымі партыі і совецкай уладзе 
перадавікаміі, за тэты час самі сталі калгаснікамі, а таксама за кошт 
таго, што рад членаў сельсовета? не апраўдалі сябе за час работы ў 
совеце, аказаліся чуждым! і былі адкліканы са складу сельсоветаў, а 
замест іх былі даабраны адданыя справе партыі і соцьіялістычнага 
будаўніцтва калгаісні'кі-ўдарніікі.

Увага партыі і ўрада ўвесь час была інакіравана на тое, каб уся- 
мерна ўзмацніць сельсоветы. 3 гэтаю мэтай над сельсоветы была пад- 
ведзена моцная матар’яльная база. Замест 333 сельсовета?, меўшых 
самастойны бюджэт у 1931 годзе, у 1934 годзе ўсе 1.477 сельсовета;? 
маюць свой самастойны бюджэт. Кіруючы склад сельсовета;? за тэты 
час значна ўзмоцнен за кошт накіраваніня ў вёску для сталай работы 
работнікаў з лису раённата актыва. Значна палепшана матар’яльнае 
становішча работнікаў сельсовета?. Такім чынам барацьба за соцыя- 
лістычную рэканструкцыю сельскай гаспадаркі з ’яўлялася ў той-жа 
час барацьбой за далейшае ўмаіцаванне сельсоветаў, за ачыстку сель
совета? ад чуждых, прьгмазаўшыкся элемента?, ад агента? класазага 
норага, за папаўненне совета? за кошт лепшых і адданых калгасні- 
ка? з ліку калгаонага актыва. .

Дзякуючы прынятым мерам па ўмацаванню сельсовета?, цэлы рад 
раёнаў і сельсовета?, якія ішлі да гэтага з глыбокімі прарывамі, сталі 
раёнамі і советамі перадавымі, сістэматычна і своечасова выконваю- 
чымі ўсе свае абавязацельствы. Оршзнскі, Слуцкі, Чэрыкаўскі, Чыр- 
вона-Слабодокі, Менскі і рад іншых раёнаў, а таксама Ерамкоускі 
сельсовет, Оршанскага раёна, Баярскі сельсовет, Полацкага ■ раёна, 
Бычынскі і Кішчына-Слабодскі сельсовет, Барысаўскага раёна, і вя- 
ліка-я колькасць іншых сельсовета?, заваяіваўшых сабе цвёрдае месца 
сярод перадаівых раёнаў і .сельсовета? БССР, служаць лепшым гэтаму 
довадам.

Вельмі значіны іпоспехі Совецкай Беларуеі ў справе лрамысловага 
будаўніцтва. За мінулы час закоінчан будоўляй, і пушчан у экспла- 
атацыю рад новых буйных .прадпрыемстваў, й таксама значна рэкан- 
■струяваны і пашыраіны існуючыя прадпрыемствы. Значна пазяшчылаоя
колькасць рабочых на фабрыках і Заводах. Валавая прадукцьня пра- 
мысловасці, якая складала ў 1930 г. 35 проц. усёй прадукцьіі народ- 
пай гаспадаркі, у 1933 годзе окладала 60 іпроц. Гэта гаворыць аб тым, 
што БССР ператварылася ў краіну індустрыяльна-аграрную.

Ііоспехі БССР у галіне індустрыялізацыі таксама знаходзяцца ў 
залежнасці ад работы совета? і ў першую чарту горсовета?. Там, дзе 
горсоветы самі праз секцыі, дэпутацкія трупы займаюцца пытанням»
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прамыеловага будзўініцліва і работай прамысловых прадпрыемстзаў, 
там барацьба за промфінплан, за палепшаяіне матаір’яльната, куль- 
турна-Оытавога стаіновішча рабочых працякае паспяхова. І наадварог, 
прарывы ў рабоце прадпрыемстваў'заўсёды і нрмінуча звязаны з не- 
даацэінкай гэтай работы еоіветамі, а адсутнасцю арганізацыйна-маса- 
вай работы ў советах.

Да таго часу, пакуль віцебскі горсовет мала займаўсія ілытанпямі 
прамысловасціі, віцебсікая шівэйная фэбрыка «Сцяг індустрыіялізацыі», 
лы і іншыя фабрыкі, працавалі вельмі дрэінна. Калі-ж, побач з іншымі 
мераміі, пры'Ніятыімі дли аздараўлеганя і іпалепшайня работы фабрыкі. 
горсовет разгарнуў масавую работу на лрадпрыемстве, арганізаваў 
дэпутацкія пасты, дэпутацкіія групы, устанавіўшы сістэматычную 
сувязь прадпрыемстваў прав гэтыя пасты і групы з прэзідыумам гор
совета, дэякуючы чаму горсовет змог своечасова прыходзіць на да- 
памогу фабрыцы,—гэта фабрыка пасіпяхова вышла з прарьшу.

Асаблііва яркі прыклад зіначэння масавай работы горсоветаў дае 
праводзімы конкурс советаў на лепшае аказамне дапамогі чыгуеач- 
наму транспарту. Цэлы рад сур’ёзнейшых задач, вырашэнне якіх сі- 
ламі саміх чьіігунак было-іб надзвычай затруднена, аказаліся лёгка 
вырашальнымі, каліі на дапамогу прышлі советы, мабілізаваўшы для 
гэтай мэты свой актыў і ородкі. Прывядзенне ў парадах стрэлак, 
вартаўнічых будак, барацьба за пад’іяздныя шляхі, за чыстату на 
станциях чыгунак, за лепшае абслугоўваняе пасажыраў, за палеп- 
шанне кватэрных умоў, а таксама онабжэнкя чыгуначнікаў і цэлы рад 
іншых задач паспяхова вырашаюцца пры ўдзеле горсоветаў. Ме.некі, 
Віцебскі, Оршанскі, Барысаўскі і ііншыч горсоветы упорна дама- 
гачцпа пяршынства ў гэтым спаборніцтзе. Барысаўскі горсовет здо- 
леў ужо заваяваць сабе першае месца сярод горсоветаў БССР.

З поўным тэкстам дакумента можна азнаёміцца ў бібліятэцы


