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Савецкая Беларусь мае шэраг да- 
сягненьняу ва ycix галшах гаспадар- 
чага i культурнага будаунщтва. Дзлей- 
шая работа па сацыял1стычнаму бу- 
даунщтву мае цьвёрды фундамапт. Яе 
паступовае равьв1цьдё вабясьнечваецца 
оталым1 ородкамь

Усё тэта дае магчымасщь мясцо- 
вим працаушкам медь больщ-менш 
ясную пэрспэктыву на будучынго бу- 

Рдаваць i выконваць плявы гаопадарча- 
(Ira i культурнага здраджэньня !мкнуц- 
|1ца да вырашэньня агульных вадач у 
«межах свайго с.-савету, району, акру- 
tr i.
It I la iiis  с.-с., РВК i акругам! прык- 
) мячаецца щкавзя канкурэецыя у ра- 
/ боце: скарэй уларадкаваць вямельвыя 
 ̂адношвы, пададць сельскую гаспадзр- 

|1ву, падправ'щь дароп, ахзпщь гаколй-
дйяцей, васеядь лес, дапь доктарз, 

^палепшыць жывёду i ianibiH справы— 
вось ва што ]Д8е канкурэнцыя. 

м§ Гята eyciM шшы малюнак у парау- 
I наньв1 8 тым1, што бьш некальы год 
1 Ьавад, вал1, як кажуць, €вя было ру- 
JkaMi ва што 8ачапщца\ Тады «усюды 
*Аыло горш>. Часта цяжкае станов1- 
шча пераходв!ла у поуны развал.

JL Трэба было крошкам! ватыкаць 
t (вюры, каб не дапусьцщь да эруйна- 
^«аньвя усяго сацьшпстычнага бу
т и к у .

V Тады часта прыходвиася выяжджаць 
Va месцы болып усяго дчеля таго, каб 
'ев чарп дапамагчы мар ал ь на, або ма- 
ар'яльна.

/  Прауда, многа яшчэ у нас i цяпер 
‘^едахватау, бедвасьш, някультурнась- 
,1  Але побач 8 гэтым ёсьць ужо на 
‘̂ дотаве вын1кау працы упауяенасьць 
|Лтым, што найболып горыя часы мы

перажыл!, i што з тэй бядой, якая у 
нас васталася, мы справ1мся, павшны 
справщца.

Таму цяпер вяачна мяняецца ха- 
рактар i 8еачэеьне выеэду прадстау- 
шкоу вышэйшых с\вецк1х устаноу на 
мейсцы.

Цяпер кожны работшк сяла, мя- 
стачка, гораду, фабрычнага пасёлку 
хацеу бы бачыць у сябе «прадотауш- 
коу цзнтру» у першую чаргу. дзе- 
ля таго, каб паказаць, што ужо 
зроблен е, як1я ёсьиь дасягненьв1, каб 
гэтым яшчэ раз вапяуящь у тым, што 
там, дзе бецца сзрца рабочага i се- 
лянша, дзе ёсьць кам'ячэйка, дзе icHye 
савецкая улада, там усе прашкнуты ве- 
рай у канчатювуго перамогу сацыял18му.

Ворша.
Ворша ваймае у Benapyci вельм! вы- 

гадяае геаграф1чнае налажэньне. Яаа 
стащь на беразе Дняпра i разам & гэ- 
тыи вьяуляецца вувлом жалезных да- 
рог: Масква— Менск, Леншград-ВЬ 
цебск, Гомель-Kiey, Унеча-Ворша-Ле- 
пель. Праз Воршу праходзщь шаша 
Лешнград-Kiey. Усё тэта ствараэ маг- 
чымасьць выкарыотаць Воршу, як ба- 
ву для гаспадарчых устаноу Беларуси 
асабл1'ва, прымаючы пад рагу  тое, што 
гранща буржуазнай Польшчы прахо- 
Д8шь каля самага Менску. Тэта вьбя- 
сьпечвае эканам1чнае разьв1цьцё Вор 
шы. Нажаль на тэты бок дагэтуль ня 
вьвернута цатрэбнай увап. Трэба Дэяр- 
жаунай Плянавай KaMicii i шшым на
шим к1руючым установам пры мерка- 
ваньщ плянау далейшай ,гаспадарчай 
працы мець тэта на уваве. Трэба, га- 
спадарчым установам БеларуЫ выка- 
рыстаць выгоднае палажаньне Воршы.

Pa6oTHiKi Аршаншчыны уже адчу- 
ваюць будучую ролю Воршы i

прымяркоуваюпь да гатага пляны бу- 
даун1цтва гораду. У Воршы будуецца 
электрастанцыя, раск1нуты вял1к1парк, 
адведзена мейсца для будучых фаб- 
рык, iдве будаваньне рабочих дамоу 
i г. д.

Дршанская прамысловасьць i 
пралетарыят.

Мне удалося быць на Бараньск1м 
гвавьд8!льным i Коаыск1х кафляных 
ваводах.

Бараньск! гваеьдз1льны эавод увахо- 
да1ць у склад Вщебскага «Метпром», i 
вьяуляецца адным 8 даходных яго прад- 
прыёмотвау. Кажуць, што гэтамх ваво- 
дау у Саю8е ССР наогуд мала. Завод 
внахоцвщца на аддегласьц1 каля 6 щ 
вёрст ад Воршы. Трэба адвначыць, 
што тоаьк! абшарн1к, я и  меу пад ру
кой свой лес, дзяшовыя pyKi, мог вы- 
браць такое мейсца для ваводу. Вясной 
i восеньню да ваводу трэба ехаць у 
аб'ввд, трэба перапдачваць ва перавов 
i г. д. Аботалёван вавод дойыць добра, 
8 боку якасьц1 i колькасьщ машын. Але 
разам в гэтым на ваводве можна ясна 
бачыць 8алежнасьць вашу ад вамежна- 
га рынку 8 боку пабудовы новых i пад- 
трыманьня 1снуючых ваводау: там 
ёсьць машыны пахаджэньня—польскага, 
Тюльпйскага, fflB8fl4apcKaraj фраецус- 
кага, нямецкага, расейскага.

Завод працуе добра. Kaii б удалося 
правеоьщ вуэкакадьйку, щ хаця шашу, 
то можна было-б спадвявацца, што па- 
лажэньне ваводу узмацн1цца i ён бу- 
дзе ра8ьв]'вацца i пашырацца. Настрой 
рабочых добры, вытворчасьць працы 
увесь час 1две уперад, матар‘яльнае 
палажэньне рабочых ва апошш год па- 
лепшылася. Пя eyciM добра ста1ць спра
ва в кватэрам!, аде i тэта пытаньне 
ужо ста1ць у парадку дню.

Значны Л1к рабочых 8ьвяваны 8 вес- 
кай, две яны маюць сваю гаопадарку. 
Суседн!я вёск1 абслугоуваюць вавод,

возячы са станцы! i на станцию ма- 
тар'ялы i вытворчасьць. Добры уплыу 
ваводу ведьм! адчуваецца у вёсцы.

ГЦкавая история KanucKix кафель
ных эаводау. 1х было да вайеы у Ко- 
пыел каля 20. Перад самай вайной 
ад8Ш 8 купцоу пабудавау вял1к! вавод, 
каб ваканкураваць усе шшыя. Але 
г^ты вавод у зьвязку 8 вайной так i 
не працав^у. Трэба адэначыць, што 
гонар 8а тое, што взводы вахавал! сваё 
абсталяваньве належыць выключна ко- 
пыеюм рабочым. Разам 8 гэтым мож
на адвначыць, што, кал! взводы пра- 
цуюць цяпер, усё болып пашыраючьь 
свае праграмы, то тэта таксама у пер
шую чаргу трэба тлумачыць тым, што 
сам1 рабочыя Копыся ceaiMi cmaMi, 
сваей працай паднял! i пусьщл1 пер- 
шыя взводы i дад1 магчымасьць са- 
браць крыху сродкау, каб аднав!ць i 
пусьщць самы большы i найлепей аб* 
сталяваны вавод. Нажаль Савет Народ- 
най Гаспадарк1 да гэтай пары eyciM 
не вварочвау уваг! на гэтыя взводы. 
Трымае у арэндве взводы районная ка* 
апэрацыя, якая, ня маючы доемць 
сродкау, ня можа разьвщь працу як 
сьлед. Трэба аб гэтым падумаць. Каф- 
л1—рэч патрэбная. Будаушчых матар4- 
ялау наогул мала, якасьць вытворчась- 
щ Капыся вельм1 высокая. [Кафельная 
справа Копыся да вайны абслугоувала 
усго Расею. Трэба Савету Народнай 
Гаспадарк1 падумаць аб тым, каб даць 
кафедьнай прамысловасьц! гаспадара, 
улажыць у справу Ю0-200 тыоячау 
рублёу i пастав!ць на Hori тэту патрэб- 
ную, карысную i даходную справу.

Рабочыя Копыся гараць жаданьнем 
дакаваць’кам парты! i савецкай удадве 
сваё шчырае 1мкненьне весьц! бараць- 
бу i працаваць для вамацаваньня са- 
цыял!вму.

Накавал! тэта рабочыя Копыся, кал1 
стройнай грамадой са сьцягам сустра- 
кад1 нас каля ваводу, потым, кал1 як

баявы атрад inm  да клюбу i нарэшце 
сардэчна в!тагочы кампартыю i савец- 
кую уладу на агульным сходве працоу- 
ных Копыся.

— Мы,—казау прадстауя!к рабочых, 
падношм Вам выраб, 8 глшы сваёй 
працы; гэтым мы хочам пакаваць, што 
сзрца наша горача б'ецца пры думцы 
аб нашых абавязках перад рэвадюцы- 
яй. Мы абяцаем выконваць свае аба- 
вязы i далей так-жа, як i да гэтага, 
абяцаем павял1чваць вытворчасьць, 
падепшыць якасьць, у внак чаго при
шлём у^аду у Менск лепшыя абравцы 
нашай работы.

3 пралетарыятаи Аршаншчыны мне 
прышлооя гутарыць таксама на агуль
ным сходве аршанскага прафактыву 
i на вучастковым вьевьдве чыгуначн1- 
кау 8 удвелам чыгуначнага прафакты
ву, две был! мае даклады. Значны jiK 
eaaicaK па дакладах гавораць аб вялЬ 
кай 8ац1кауленасьщ прыоутных yoiMi 
пытаньням! нашага жыцьця. Вял1кая 
вац1кауленасьць усюды м1Жнародным 
палажэньнем. Агульны вывад аб на
строях Аршаншчыны можна врабщь 
Taxi: рабочыя разьб1раюцца i хочуць 
равабрацца у асабл!васьцях гаспадар- 
чага палажэньня Саюву ССР, 8 усёй 
шчырасьцю хочуць правеоьщ у жыць- 
цё дырэктывы парты! аб эканоми, пад- 
няцьщ вытворчасьц! працы, палпыцы 
ваработнай платы, умацаваньню чыр- 
воеца, вьшжэньню розьн!чных цэн, 
умацаваньн1 саюву гораду в ввекай 
i г.д. Тут праца нашых устаноу вной- 
две моцнае падтрыманьнв. Добра раву- 
меюць таксама рабочыя i вначэньне Са
юву ССР для равьвщьця сусьветнай 
рэвзлюцьп i наадварот. Рабочыя са- 
чаць ва падвеям! у АнглН i Польшчы. 
Xaneji бы, каб окарэй рабочыя АнглП 
i ismHX буржуазных старонак сталх 
на шлях сацыяльнай рэвадюцьп.

(Працяг будзе).
З поўным тэкстам дакумента можна азнаёміцца ў бібліятэцы


