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Партыйныя арганізацыі калгасаў
у н о в ы х  у м о в а хУ  калгасах і саўгасах Беларусі разгар- нулася настойлівая барадьба за выкананне і перавыкананне сацыялістычных абавяза- цельстваў. Выкарыстоўваючы наяўныя рэ- зервы, працаўнікі палёў планамерна павя- лічваюць вытворчасць сельскагаспадар- чых прадуктаў, павышаюць культуру зем- ляробства.Цяпер у рэспубліцы піырокім фронтам ідзе жніво збажыны. 3 раёнаў паступаюць радасныя весткі аб багатым ураджаі, выра- шчаным многімі каАгасамі і саўгасамі. Ты- сячы механізатараў змагаюцца за тое, каб правесці ўборку ўраджаю ў сціслыя тэр- міны і без страт —  азімых за восем рабо- чых дзён і яравых /збожжавых —  за два- наццаць дзён.ПравіЛьна выкарыстоўваючы тэхніку, добра арганізаваўшы працу кллгаснікаў і механізатараў, многія арцелі вядуць касьбу высокімі тэмпамі. Шырокае распаўсю- джанне набыў раздзельны спосаб жніва. Калгасы Уваравіцкага раёна ўжо ўбралі ра-здзельным спосабам больш чым адну трэць збожжавых. Многія машыністы ла- фетных жняярлк перавыконваюць нормы выпрацоўкі, скошваюць па 25 гектараў збажыны ў дзень.Высокая палітычная і працоўная актыў- насць калгаснікаў, работнікаў РТС і саў- гасаў, іх гарачае імкненне ўзяць новыя вышыні ў развіцці калгаснай і саўгаснай вытворчасці ёсць вынік паляпгаэння рабо- ты сельскіх партыйных арганізацый у ма- сах, павышэння ўзроўню іх кіраўніцтва гаспадарчым будаўніцтвам.

За апошнія гады асабліва ўзраслі роля і 
ўп лы ў калгасных партыйных арганізацый. Яны цяпер паўсюды выступаюць ініцыята- рамі і арганізатарамі важнейшых мерапры- емстваў, накіраваных на ўсебаковае раз- віццё грамадскай гаспадаркі, на паспяхо- вае выкананне задач, пастаўленых у ра- шэннях X X  з’езда партыі і наступных Пленумаў ЦК КПСС.Калгасныя партыйныя арганізацыі мо- гуць цяпер ахапіць сваім уплывам усе ўча- сткі арцельнай вытворчасці. Пасля рэар- ганізацыі МТС яны арганізацыйна ўзмац- нелі і выраслі. За апошнія паўтара —  два гады ў сельгасарцелях колькасць каму- ністаў павялічылася на 15 тысяч чаллвек. Многія партыйныя арганізацыі налічваюць у сваіх радах па 15 —  20 і больін членаў 
і кандыдатаў у члены КПСС. Камуністы ў 
сваёй пераважнай большасці працуюць не- 
пасрэдна ў  брыгадах, на фермах, у  звен- 
нях.Карэнным чынам палепшыўся склад са- кратароў партыйных арганізацый. Палаві- на з іх мае вышэйшую і сярэднюю адука- цыю. Гэта калгасныя аграномы, заатэхнікі, брыгадзіры паляводчых і трактарных брыгад, загадчыкі ферм, радавыя працаў- нікі, якія маюць багаты вопыт арганіза- тарскай дзейнасці, йавучыліся ўмела вы- рашаць гаспадарча-палітычныя задачьт.Баяздольнасць калгасных партарганіза- цый у многім залежыць ад узроўню кіраў- ніцтва імі. Улічваючы гэта, партыйныя ор- ганы рэспублікі ва ўсёй сваёй дзейнасці абапіраюцца на пярвічныя партыйныя ар- ганізацыі, імкнуцца яшчэ вышэй узняць іх ролю ў калгаснай вытворчасці. 3 гэтай мэ- тай абагульняецца і пашыраецца вопыт арганізатарскай і палітычнай работы ў вёс- цы. Мы дабіваемся ад усіх кіруючых пар- тыпных работнікаў, каб яны асабі- ста інструктавалі сакратароў калгасных партыйных арганізацый і вучылі іх, як трэба арганізоўваць выкананне дырэктыў партыі і ўрада.ІІрыкметна палепшыў сваё кіраўніцтва калга'Снымі партарганізацыямі Барысаўскі райком партыі. Яго сакратары і іншыя ра- ботнікі часта раяцца з калгаснымі камуні- стамі, практычна дапамагаюць ім нала- джваць справу, ажыццяўляюць важнейшыя мерапрыемствы па ўздыму калгаснай гас- падаркі. Цяпер партыйныя арганізацыі ар- целей раёна сталі душой спаборніцтва, якое шырока разгарнулася сярод калгаснікаў, часта практыкуюць узаемаправеркі выка- нання сацыялістычных абавязацельстваў. Вынікі гэтых праверак абмяркоўваюцца на пасяджэннях праўленняў калгасаў з удзе- лам актыву, агульнакалгасных і брыгад- ных сходах. Вынікі спаборніцтва пастаян- на асвятляюцца ў гутарках агітатараў.Станоўчай ацэнкі заслугоўвае работа партыйнай арганізацыі калгаса імя Чка- лава. Яна аператыўна вырашае гаспадапча- палітычныя задачы, своечасова ліквідоўвае нсдахопы, заглядвае ў заўтрашні дзень ар- целі.Адзін час у калгасе прыкметна сла- бела працоўная дысцыптіна. Зніжалася прадукцыйнасць працы. Затраты на вы- творчасць прадукцыі павялічваліся. Каб лі- квідаваць гэтыя сур’ёзныя недахопы, каму- нігты вывучылі вопыт перадчвых калгасау раёна і Мінскай вобласці. Яны параіліся са спецыллістамі, калгаснікамі, з алоўкам у руках падлічылі магчымасці падзсшаў-

Ц. КІСЯЛ ЕУСакратар ЦК КП Беларусі \ ★лення вытворчасці прадукцыі і намецілі канкрэтны план дзвянняў. Было вырашана стварыць комплексныя гаспадарча-разліко- выя брыгады, а апЗТату працы кіраўніцка- га апарату праводзіць у залежнасці ад аб’- ёму і сабекошту атрыманай прадукцыі.Намечаныя мерапрыемствы ўсебакова абмяркоўваліся і атрымалі адабрэнне на партыйным, а затым і на агульным схо- дзе калгаснікаў. Камуністы ўзначалілі ба- рацьбу калгаснікаў за ажыццяўленне пла- на ўздыму эканомікі арцелі. За кароткі тэрмін было ачышчана ад каменняў звыш 1.500 гектараў ворнай зПмлі. Калгас ар- ганізаваў выраб мясцовых угнаенняў. Ця- пер на кожны гектар уносіцца па 20 і больш тон гною і торфу. Ажыццёўлена мс- ханізацыя працаёмкіх работ на фермах.Усё гэта ўжо дае добрыя вынікі. У мі- нулым годзе калгас сабраў у сярэднім з кожнага гектара амаль па 12 цэнтнераў збожжавых. Атрымана бульбы па 120, іль- насемя і ільновалакна —  па 7,5 цэнтне- ра з гектара. Атрымана мяса па 48,7 цэнтнсра на сто гектараў сельскагаспа- дарчых угоддзяў і малака —  па 182 цэнт- неры. За год удой малака ад каровьт ўзрос болып чым на тысячу кілаграмаў. Значна знізіліея затраты працы на вытворчасць адзіякі прадукцыі.У  гэтым годзе камуністы, як і ўсе кал- гаснікі, працуюць яшчэ болып актыўна. Маючы ўласную тэхніку, калгас дабіва- ецца выспкапрадукцыйнага выкарыстання яе. Вырашчая добры ўраджай збожжавых, кукурузы і іншых культур. Калгаснікі зма- гаюцца за тое, каб атрымаць па 100 цэнт- нераў мяса на сто гектараў сельскагаспа- дарчых угоддзяў. Вынікі першага паўгод- дзя паказваюць, што свае абавязацельствы калгас паспяхова выканае.Так працуюць і многія іншыя партыйныя арганізацыі калгасаў. 3 узмацненнем іх арганізатарскай і палітычнай дзейнасці па- ляпшаюцца і гаспадарчыя справы раёна. Два гады назад Барысаўскі раён сур’ёэна адставаў з правядзеннем амаль усіх сель- скагаспадарчых работ, мала вырабляў пра- дукцыі. Цяпер гэтае адставанне паспяхова пераадольваецца. Раён выходзіць у лік перадавых не толькі ў Мінскай вобласці, але і ў рэспубліцы.Болын актыўнасці і ініцыятьтвы пача- лі праяўляць партыйныя арганізацыі калгасаў Іванаўскага раёна Брэсцкай воб- ласці. Райком партыі дапамог ім ітравіль- на расставіць свае сільі, па.тадзіць сістэ- матычны кантроль за гаспадарчай дзей- насцю праўленняў, ажывіць дзейнасць агіткалектыв^ў. Камуністы ўзначалілі ба- рацьбу за высокі ўраджай кукурузы. Агра- тэхніку вырогачванпя гзтай культуры ра- ней за іншых вывучылі рабптнікі райко- ма,1 а затым сакратары пярвічных пар- тыйных арганш пый, ’старшыні калгасаў. Адначасова была арганізавана агратэхніч- пая вучоба звеянячіых. У выТііку сяўба кукурузы прайшла своечасова і ў адпавсд- насці з патрабаваннямі агратэхнікі, быў забяспечан старанны догляд пасеваў. Па- севы кукурузы ва ўсіх калгасах дасягнулі двухметровай вышыпі.
Асабліва ажывілася работа многіх пар- 

тыйных арганізацый калгасаў пасля гіста- 
рычнай пастановы лютаўскага Пленума 
ЦК КПСС аб далейшым развіцці калгас- 
нага ладу і рэарганізацыі машынна-трак- 
тарных станцый. 3 МТС у калгаеы перай- піло каля трох тысяч камуністаў —  меха- нізатараў і спецыялістаў сельскай гаспа- даркі. Частка з іх  цяпер выорана сакра- тарамі партыйных арганізацый. Выха- ванцы МТС паказваюць сябе здольнымі важакамі калгасньтх мас.У юрасйвіку гэтага года сакратаром пар- тыйнай арганізацыі калгаса «Рассвет» Ра- гачоўскага раёна камуністы выбрДлі бры- гадзіра трактарнай брьггады Т. Я . Гавяд- кова. Ён горача ўзяўся за справу. Каму- ністы вялікую ўвагу ўдзялілі навышэнню прадуктыўнасці жывёлагадоўлі. Пад свой кзнтроль яны ўзялі гаспадарчае будаў- ніцтва. Ужо закончана ўзвядзенне элек- трастанцыі, тыпавога кароўніка на 200 галоў, узводзіцца цялятнік на 150 галпў, створана трусагадоўчая ферма, для якой таксама пабудаваны спецыяльныя па- мяшканні. Вядуцца работы па электрыфі- кацыі і механізацьті працаёмкіх працэсаў на жывёлагадоўчых фермах.

арганізацыя арцелі «Рассвет» ніколькі не аслабляе палітычнай дзейнасці ў масах. Сярод калгаснікаў сістэматычна право- дзяцца гутаркі на палітычныя тэмы, рас- тлумачваюцца рагаэнні партьгі і ўрада. Работнікі жьгвёлагадоўчых ферм выву- чаюць перадавы вопыт, павышаюць сваю кваліфікацыю.Сёлетаяй вясной і летая у жыцці калгасных партартанізацьтй паявілася ня- мала новата. У вьгтворчых брыгадах ство- раны партыйныя групы, якія цяпер ады- грываюць вялікую ролю, выступаюць іні- цыятарамі каштоўных пачьтнанняў. Яны з’яўляюцца застрэлыпчыкамі барацьбы за выспкаіградукцыйнае выкарыстаннс ма- гаьга. Напрыклад, партгрупа паляводчай брыгады калгаса і.мя Дзяржынскаіга Ваб- руйскага раёна, якую ўзначальвае А. Я. Мышкавсц, эдолела згуртаваць механіяа- тараў, узняць іх працоўную актыўнасць. Трактарыс.ты брыгады ўперпіыню пра- вялі сяўбу яравых за 10 дзён і сэкано- мілі каля 800 кілаграмаў гаручата і змазачных матзрыялаў. Бесперабпйна пра7 цуюць машыны і на ўборцы ўраджаю. Выпрацоўка на трактар у параўнанні з мінулым годам узрасла на 25 працэнтаў.Тое станоўчас, што мы маем цяпер у рабоце калгаоных партарганізацый, ад- нак, не можа зменпіыць недахопаў. Да- лёкз яшчэ не ўсе яны праяўляюць неаб- 
ходную актыўнасць у  вырашэнні перспек- 
ты ўны х пы танняў грамадскай гаспадаркі. Камуністы часам не ажыццяўляюць аван- гарднай ролі. на вытворчасці. Некаторыя партыйныя камітэты слаба кіруюць парт- арганізацыямі, мала аказваюць ім дапа- могі.На пленумс ЦК КП Всларусі, які ня- даўна адбыўся і які спецыяльна абмяркоў- ваў пытанне аб рабоце калгасных парт- арганізацый, было ўскрыта, што некато- 
рыя райкомы партыі, вырашаючы тыя ці 
іншыя задачы, не абапіраюцца на партый- 
ныя арганізацыі, абыходэяць іх, мала 
займаюцца жывой арганізатарскай дзей- 
насцю ў масах. К.іруючыя рапотнікі раду раёнаў і абласдей, бываючы ў калгасах, рэдка сустракаюцца з с.акратарамі калгас- ных партарганізацый, ма.та гутараць з ка- муніотамі і вырашаюць пытанні грамад- скай вытворчасці толькі га старшынямі арцелей.Такія недахопы маюць месца, наятрык- л#д; у дзейнасці Кармянскага райкомапартыі і яго сакратара тав. Клваленкіі. За апппгнія паўтара года гэты райком партыі яекальві разпў абмяркоўваў на бюро справаздачы сакратароў партыйных арганізацый і старшьгаь калгасаў «Зара», імя Дзімітрава і імя Ленгаа. алс нічога канкрэтнага Яе зрабіў, каб выканаць свае рашэнні, узняць авангардную ролю калгас- ных камуністаў на вытворчасці.Нездавальняючая дзейнасць мяогіх пар- тыйных арганізацый у значнай меры тлу- мачыцца іх арганізацыйнай слабасцю і за- . путчанасцю  ўнутрыпартыйнай рабрты. У ра.дзе раёнаў калгаоныя партаргзнізацыі ўсё ягачэ малалікія. Асабліва мнота такіх партыйных арганізацый у калгасАх Віцеб- скай і Магілёўскай абласцей, дзе слаба вя- дзецца адбор і прыём у партыю перада- вых людзей. Не ўсюды ўдзяляецца належ- ная ўвага пытанням ідэйнай загартоўкі камуністаў.ЦК КП Беларусі, абкомы і райкомы партыі рэслублікі прымаюць меры, каб ліквідаваць недахопы ў кіраўніцтве пар- тыйнымі арганізацыямі калгасаў, яшчэ выпіэй узняць іх аргаяізатарокую ролю. 
Мы ставім перад сабой задачу дабіцца 
таго, каб на чале партыйных арганізацый 
калгасаў стаялі людзі падрыхтаваныя, 
глыбока ведаючыя справу. Цяпер, калі 
калгасы маюць уласныя трактары і іншыя 
машыны, трэба, каб не толькі старшыні 
праўленняў, але і сакратары партаргані- 
зацый умелі кіраваць імі.Для беларускай партыйнай арганізацыі сёлетні год асаблівы. ІТрацоўныя рэспуб- лікі рыхтуюцца да 40-годдзя ўтварэння БССР. Удасканальваючы метады кіраўніц- тва гаспадаркай, паляпшаючы партыйна- палітычную работу, умацоўваючы пярвіч- ныя партыйныя арганізацыі, ЦК Кампар- тыі Беларусі і партыйныя камітэты ўся- мерна раэвіваюць творчасць мас, узні- маюць іх на тое, каб дастойна сустрэць гістарычнуго дату ў жыцці рэспублікі, паспяхова завігршыць гаспадарчы год, своечасова і без страт правесці ўборку ўраджаю, унесці овой уклад у агульнана- родную барацьбу за пабудову камунізма.(«Правла» за 18 жніўня г. г.).

Сярод гродзвнскіх будаўнікоў славіцца 
комллвксная квмсэмольска-маладзёжная 
брыгада, якую ўэначальвае камуніст Пётр 
Міхайлавіч Сямчук. Больш чьім двэнаццаць 
год Пётр Сямчук працуе на новабудоўлях 
Гродна. Ён авалодаў у дасканаласці спе- 
цыяльнасцямі муляра і цесляра і нэвучьіў 
сваёй спраее дзесяткі маладых будаўнікоў.

Нядаўна Указам Прэзідыума Вярхоўнага 
Савета СССР брыгадзір Пётр Міхайлавіч
Сямчук уэнагароджан ордэнам Леніна.

На эдымку: П. М. Сямчук (злева) і яго 
брат—муляр Уладэімір Сямчук на будаў- 
ніцтве 32-к«ат»рнега дома ў Гродна.

Фота А. Перахода.
(Фотахроніка БЕЛТА).

Па п р а п а н о в е  
в у ч о н Ьі хБеларускія чыгуначнікі піырока ўкара- няюць у вытворчасць дасягненні навукі. Па тэхналогіі, распрацаванай калектывам Цэнтральнага навукова-даследчага інсты- тута чыгуначнага транспарту, беларускія пуцевікі ўклалі першыя 20 кіламетраў бясстыкавага пуці на жалезабетонньтх шпалах. Тут замест звычайных рзек даў- жынёй 25 метраў укладваліся рэйкі даў- жынёй 800 метраў. Праведзеныя выпра- баванні такога пулі далі станоўчыя выні- кі. Затраты на ўтрыманне чыгуначнага палатна зніжаюцца на 2 5 — 30 працэнтаў, забяспечваецца плаўны ход поезда. Новая каляя больш устойлівая і дазваляе павя- лічыць вагу паяздоў. Цяпер па перавозцы і ўкладцы бясстыкавых пуцей выкары- стоўваецца спецыяльны поезд, створаны калектывам гэтага ж інстытута, што даломагчымасць скараціць ііатрэбнасць у ра- бочай сіле і паскорыць укладку чыгунач- нага палатна ў шэсць разоў.Цяпер у Беларусі знаходзіцца група ву- чоных. Яны ў садружнасці з пуцевакуіі працуюць над удасканаленнем тэхналогіі ўкладкі бясстыкавага пуці, распрацоўва- юць новыя метады яго ўтрымання.Вывучэннго праблем укладкі бясстыка- вага пуці было прысвечана спецыяльнас пасяджэнне выязной сесіі Навукова-тэх- нічнага савета Міністэрства шляхоў зносін СССР разам з работнікамі пуцявой гаспа- даркі, якое адбылося ў Маладзечна.(БЕЛТА).
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Праўдзівы і яркі твор

Добра працуе на ўборцы ўраджаю кам- 
байнер калгаса «Расія» Магілёўскага раёна 
Міхаіл Мітрафаназіч Клюшнікаў. Сваім 
камбайнам ёя штодзённа ўбірае па 12— 
13 гектараў збожжавых.

На здымку: камбайнер Міхаіл Ктошнікаў.
Фота Ч. Мезіна.

(Фотахроніка БЕЛТА).

«Узаром цябе, поле, засеем! Не зерне, сэрца сваё ўкладзём у цябе, каб урадзіла ты нам шчасце, каб не было болып насвеце жабракоў ды ўбОгіх, каб не гнала тысваіх працаўнікоў на край свету за ка- пейкай, за горкім 1 кавалкам батрацкага хлеба...» 3 такімі думкамі прымаў Цімафей Гарыцвіт зямлю, выдзсленую яму па зако- ну Леніна.Гутарка ідзе аб адным з галоуных ге- рояў новага рамана украінскага пісьменні- ка Міхайлы Стэльмаха «Кроў людская— не вадзіца». Думкі Гарыцвіта з'яўляюцца найболып поўным абагульненнем асноўнай ідэі твора. У іх адлюстроўваецца нястрым- нас імкненне селяніна да ажыццяўлення сваёй спрадвсчнай мары— стаць сапраўд- ным гаспадаром зямлі. Гэтая мара збыла- ся толькі дзякуючы Вялікаму Кастрычніку. Рэвалюцыя назаўсёды вызваліла працаўні- ка вёскі ад памешчыцкай і кулацкай каба- лы. Раман М. Стэльмаха і ўзнаўляе тыя бурныя, першыя гады савецкай улады, ка- лі вясковая бедната пад кіраўніцтвам Ка- ніуністычнай партыі будавала новае жыц- цё.Апісаныя ў рамане падзеі адбываюцца, галоўным чынам, у вёспы Навабугаўцы, не выходзяць за межы роднага пісьмен- ніку Падольскага краю. Між тым творз’яўляецца шырокім, яркім палатном,- якое апавядае аб вострай класавай барацьбе. аб працясах, тыповых для вссак усёй Украіны.У тыя гады непрымірымая класавая ба- рацьба паміж беднатой і кулацтвам пра-

ходзіла і на тзрыторыі Беларуеі, па ўсёй нашай краіне. Раман М. Стэльмаха дапа- магае нам глыбей зразумець усю склада- насць і сутнасць гэтай барацьбы, у якойнараджалася гачасце хлебароба, што ўсту- паў на новы, указаны Леніным ш лях...Поўная драматызма, непрымірымая ба- рацьба паміж беднатой і кулацтвам скла- дае галоўную сюжэтную лінію рамана. Пе- рад чытачом праходзіць рад тыповых персанажаў.Ярка намаляван вобраз камуніста Сві- рыда Мірашнічэнкі. Праз усё сваё свядо- мае жыццё ён пранёс вялікую мару хлеба- роба аб зямлі. I на моры, і ў матроскіх атрадах, і ў партызанскіх лясах не раз ду- малася Свірыду, гато «добрыя вучоныя лю- дзі» ў адну цудоўную. «абавязкова сонеч- •ную раніцу» выклічуць яго, дадуць на ру- кі грамату і скажуць: «Вось табе, Сві- рыд, за твой пот і кроў —  твая зямля. Бяры яе і жыві, як у раі». •Гэтым «добрым і вучоным чалаве- кам» стаў ён сам. Навабугаўцы выбралі Мірашнічэнку старшынёй камбеда.Цвёрда і няўхільна адстойвае Свірыд інтарэсы беднаты. Ён з болем у  сэрцы ўспамінае недалёкае бядняцкае мінулае: «...чы м адрозніваўся мужык ад рабочага вала? Вол крочыў уперадзе плуга, а му- жык —  ззаду, над чужым плугам грудзі надрываў». Овірыд усёй душой, усёй сваёй істотай радаваўся новаму шчасліваму жыццю нрацаўнікоў вёскі, бы.іых «'пасьга- каў зямлі». «Дяпер,—  гаварыў ён сяля-

нам,—  мы па ўсіх новых законах са- праўдныя гаспадары зямлі».Кулацтва не здавалася. Ужо з першых старонак рамана мы даведваемся аб звер- скай расправе бандытаў са старюынёй зя- мельнай камісіі Навабугаўкі Васілём Піда- прыгарам. Каб перашкодзіць раздзелу зям- лі, контррэвалюцыя выкарыстоўвае суп- раць беднаты ўсё: подкупы, запалохванні, паклёп, грабяжы і забойствы. Але нішто не збіла Свірыда з указанага партыяй шляху. «Мінулага не вернеш, хоць ваўком вый»,— так адказваў Мірашнічэнка на ку- ланкі тэрор.Падзеі ўсё болып ускладняліся. Палю- ючы аднойчы за важаком вясковай бедна- ты, бандыты у звярынай лютасці забілі яго дзяцей. Свірыд з глыбокім болем у сэрцы, але мужнаперзжывае вялікае гора.У вобразе Мірашнічэпкі пісьменнік па- казвае камуніста нвёрдай і непахіснай волі, які ўзначаліў масы, гатоў быў усё, аж да жыцця свайго, аддапь вялікай епра- ве рэвалюцыі. Працаўнікі вёскі верылі сваім важакам, ва ўсім падтрымлівалі іх . I партыя смела, упэўнена абапіралася на вясковую беднату, якая вылучала са свай- го асяроддзя шматлікіх, такіх самых, як Мірашнічэнка, верных і актыўных абарон- цаў сваіх інтарэсаў.У гэтай сувязі асаблівай увагі заслу- гоўвае вобраз Цімафея Гарыцвіта.Вобразу Гарыцвіта адводзіцца ў рамане даволі значнае меспа. Гарыцвіт гіне, але сама яго смерць яшчэ мацнсй падкрэслівае неадольнасць новага жыцця, якое нара- джалася ў вёсцы. Былыя «пасынкі зямлі» адчулі сваю сілу, зразумелі справяілівасць справы, за якую яны пралівалі крпў і ад- давалі жыццё. Яны і паміралі поўныя веры ў сваё блізкае шчасце, у  шчасце сваіх дзяцей. Так паміраў і Цімафей: «)ў апошнія секунды жыцця ўвесь ён імк̂нуўся да нераспазнанай і да такой бліз-кай ужо грані будучага».М. Стэльмах вывеў у рамане га- лерэю вобразаў з лагера контррэвалюцыі Хітрым і выкрутлівым ворагам з’яўляец ца кулак Варчук. Звярынай злосцю і нянавісцю ла беднаты праслкнуты ўсе яг думкі і пачуцці. Разам з іншымі кулакам ён арганізоўвае змову супраць кіраўні коў навабугаўскай беднаты. але, баючыс адплаты, дзейнічае чужымі рукамі. Ё угаварвае бандытаў, каб тыя «ўсіх кад

З поўным тэкстам дакумента можна азнаёміцца ў 
бібліятэцы




