
Слова для даклада аб выніках барацьбы і соцыялі- 
стычным будаўніцтве за 15 год мае Старшыня Совета 
Народных Камісараў Совецкай Беларусі ордэнаносец тава- 
рьсш Галадзед ( б у р н ы  я а п л а д ы с  м е н т ы,  у в е с ь  
з а л  у с т а е).

Галадзед—Таварышы, II ліпеня 1935 года мінула 15 год 
з часу вызвалення Беларусі і <яе сталіцы горада Менска ад 
белапольскай акупацыі. Тэта—знаменацельнае ттятнаццацз- 
годдзе. Яно залоўнена гераічнымі подвігамі рабочих і ся-
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чалавецтва узняўся да становішча класа пануючага».
Толькі Кастрычнікавая рэволюцыя, якая ўтворана над 

геніяльным кіраўніцтвам Леніна і Сталіна, принесла при- 
гнечаным і падняволеным народам соцыяльнае і нацыяналь- 
нае вызваленне, зніштожыўшы соцыяльны і нацыянальны 
гнет.

«Народы-парыі, народы-рабы ўпершыню ў гісторыі 
чалавецтва ўзняліся да становішча народаў сапраўды
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вольных і сапраўды роўных, заражаючых сваім прыкла- 
дам народы ўсяго света» (Сталін).
Адной з рашаючых умоў перамогі Кастрычніікавай рэво- 

люцыі з’іявілася тое, што наша большэвіцкая партыя зма- 
гла абяднаць многамільённыя масы працоўных усіх нацыя- 
нальнасцей пад штандарам пролетарскага інтэрнацыяналізма 
і павесці іх пад гэтым штандарам супроць «сваіх» і «чу- 
жых» абшарнікаў і капіталістаў.

«Характэрнай рысай Кастрычнікавай рэволюцыі,—казаў 
т. Сталін, з ’яўляецца тое, што яна правяла ў СССР нацыя- 
нальна-каланіяльныя рэволюцыі пад сцягам узаемнага да- 
вер'я і брацкага збліжэння рабочых і сялян нацыяналь- 
насцей СССР не ва імя нацыяналізма, а ва імя інтэрна- 
цыяналізма».
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нованием губерний каждой отдельно: Витебской, Могилев
ской, Виленской и Гродненской, при чем последовало соб
ственноручное высочайшее повеление: «Правила сего дер
жаться и впредь». I * |

Актыўная барацьба і рэволюцыйны рух беларуската на
рода за свае нацыянальнае і соцыяльнае вызваленне мае 
сваю багатую гісторыю, але тэты рух бязлітасна падаўляўся 
•царскім урадам, абшарнікамі і капіталістамі. Досыць пера- 
лічыць асобныя факты паўчгганняў і выступленняў, каб 
уявіць сабе доўгі і цяжкі шлях барацьбы з прыгнятальні- 
камі. Вось факты. У часы сялинскай вайны 1648—54 г. г. 
сялянства арганізуе велізарную колькасць паўстанчаскіх 
узброеных атрадаў, якія вядуць барацьбу супроць мясцовых 
беларускіх прыгоннікаў (крэпастнікоў) і польскіх паноў, су-



проць гандляроў і духавенства. Паўстанцамі былі захоплены 
не толькі маёнтмі абшарнікаў, але і вялікая колькасць га- 
радоў: Пінск, Мозыр, Гомель, Лоеў, Бабруйск, Быхаў, Ча- 
чэрск, Прапойск, Магілёў. Гэты рух быў задушаны аб’яд- 
нанымі сіламі беларускіх і польскіх крэпаснікоў і маскоў- 
скіх ваявод.

Паўстанні 1700—1701 г. г. у Слонімскім павеце, у 1740— 
41 г. у Крычаўекім старостве, у 1761 г. у Мазырскім паівеце, 
барацьба сялянства ў часы паўстання Касцюшкі,—бязлітасна 
падаўляліся як войскамі «Рэчы Паспалітай», так і рускага 

царызма. «Кричен весь тогда был обагрен кровью и расстав
ленные по всем улицам и на правом берегу Сожа виселицы 
и колья через несколько дней грозное и страшное представ-
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мерыя і войска выстугшлі на дапамогу оеларускім і польскім 
абшарнікам і бязлітасна распраўляліся з сялянствам. У паў- 
станні 1863 года сялянства вядзе самастойную барацьбу як 

•супроць шляхетска-панскіх атрадаў, так d супроць рускіх 
чыноўнікаў і паліцыі. Польскія паны ў гэтым паўстанні, вы- 
ступаючы супроць рускага царызма, адначасова зверскі рас- 
праўляліся з беларускім сялянствам, якое паўставала і су
проць рускага царызма і супроць «сваіх» і «чужых» абшар- 
нікаў. Усе гэтыя сялянскія паўстанні і бунты не мелі по- 
спеха і былі задушаны, як не мелі поспеха і сялянскіія паў- 
станні Пугачова, Сценькі Разіна «і інш.

У 80 і 90-е гады XIX стагоддзя адбылася вялікая коль- 
касць забастовак рабочых у гарадах на прадпрыемствах, 
якімі кіруюць соцыял-дэмакратычныя кружкі і арганізацыі.



3 гэтых часоў пачынаецца сапраўдна-аріганізаваная, аформ- 
леная барацьба з акрэсленай праграмай патрабаванняў. 
Пролетарыят становіцца гегемонам рэволюцыйнага руху за 
соцыяльнае і нацыянальнае вызваленне і далучае на свой бок 
бяднейшае сялянства.

Дэманстрацыямі, забастоўкамі рабочих і батракоў, ся- 
лянскші рухамі, узброенымі выступленнямі пакрываецца 
ўся тэрыторыя Беларусі ў рэволюцыю 1905 года. Пролета
рыят Беларусі разам з пролетарыятам Расіі—гегемонам 
рэволюцыі,—кіруе сялянскім рухам.

1911—12 гады адзначаюцца новым уздымам рзволюцый- 
нага рабочага руху, нарастанием барацьбы сялянскай бед- 
наты супроць кулацтва ў сувязі з правядзеннем Стальіпін- 
скай рэформы.
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против евреев». 21 снежня 1905 г. Віленскі генерал-губерна- 
тар атрымаў ад міністра ўнутраных спраў Дурново такую 
тэлеграму: сПрошу вас предложить, согласно приказа его 
величества, генералу Орлову действовать при подавлении 
мятежа самыми решительными мерами, применяя оружие 
без венкой пощады. Такой способ действий особенно необ
ходим в Гомеле».
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Вось як рускі царызм распраўляўся з рэволюцыйным 
рухам, з паўстаннямі працоўных мае за свае соцыяльнае і 
ьоцыянальнае вызваленне

Толькі пераможная Кастрычнікавая рэволюцыя 1917 года 
прынесла працоўным масам Беларусі, яік і ўсім народам 
СССР, соцыяльнае і нацыянальнае вызваленне. Ад Кастрыч- 
нікавай рэволюцыі бярэ свой пачатак і беларуская дзяр- 
жаунасць.

Беларуская рэспубліка, як вольная і самастойная краінэ, 
іенуе 16 з паловай год. Але не адзін раз абшарнікі і капі- 
талісты, як замежныя так і ўнутраныя, прарызалі мірны 
труд рабочых і сялян Беларусь Беларусія пасля Кастрычніка 
перажыла нямецкую і польскую акупацыі.

Веларускую рэспубліку арганізавалі большэвікі. Асноў- 
нымі арганізагарамі працоўных мае Беларусі ў перыяд 
1914—17 г. г. < цэнтраў

сама і салдзі оахидмжа цірйніа да паи рычнікавага 
паўстання.

У чэрвені месяцы; 1917 года быў створан Менскі камітэт 
большэвікоў на чале з тав. Мясніковым, які аб’яднаў усіх 
большэвікоу фронта і гражданских арганізацый. Такія імё- 
ны як т. т. Мяснікоў, Фрунзе, Л. М. Кагановіч, Кнорын, Лю- 
бімаў, Калмановіч, Позерн, Магілёўскі, Фамін, Дмітрыеў і др. 
з ’яўляюцца пачэснымі імёнамі для рабочих і сялян Бела
руси, яны пад кіраўніцтвам тав. Сталіна з’яўляюцца арга- 
нізатарамі нашай Беларускай совецкай рэспублікі ( г у ч н ы я  
а п л а д ы с м е н т ы . )
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камітэт большэвікоў. Гэта адна з старэйшых болынэвіцкіх 
арганізацый на Беларусі. Там кіраўнікамі ў свой час былі 
т. т. Владзіміраў, Хатаевіч іі др„ У. 1917 г. летам, на чале 
Палескага камітэта, яго кіраўніком, стаў прыехаўшы з Са- 
ратава ў Гомель Лазар Майсеевіч Кагановіч ( г у ч н ы я  
а п л а д ы с м е н т ы . )

Такім чынам большэвіцкая партыя—партыя Леніна—Ста- 
ліна з’іявілася арганізатарам Беларускіх працоўных мае на 
сапраўднае нацыянальнае і соцыяльнае вызваленне і на 
ажыццяўленне праграмы «ашай большэвіцкай партыі па на- 
цыянальнаму /пытанню.

У 1917 годзе Менскі камітэт, франтавое бюро большэвікоў 
у Менску і Палескі камітэт на Гомелынчыне разгаірнулі 
агромшстую арганізацыйную і прапагандысцкую работу сярод
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расла і арганізацыйна мацнела. нават там, дзе былі адзі- 
ночкі большэвікі, пачалі хўтка стварацца партыйныя ячэйкі 
і партыйныя камітэты.

Першая заходняя краявая канферэнцыя большэвікоў 
15 верасня 1917 года прадстаўляла 9.190 членаў большэ- 
віцкай партыі, а другая каінферэнцыя—5 кастрычніка 1917 
года ўжо прадстаўляла 28,5 тыс. членаў партыі і 27,5 тыс. 
спачуваючых.

Гіад кіраўніцтвам комуністычнай партыі яшчэ ў краса- 
віку месяцы 1917 года праходзіў першы губернскі з’езд 
сялянскіх дэпутатаў у Менску, якім кіраваў т. Фрунзе. 
У выбарах па Менску ў маі месяцы 1917 года большэвікі 
атрымалі абсалютную болынасць галасоў^ з 25 ліпеня (а па
i s



новаму стылю з 8 жніўня) пачаў выходзіць у Менску орган 
большэвікоў—газета «Звязда».

30 снежня 1918 года Заходняя абласная канферэнцыя 
большзвікоў па інііцыятыве т. т. Леніна і Сталіна і па не 
пасрэднаму ўказанню т. Сталіна, абвясціла Беларусію сама* 
стойнай совецкай соцыялістычнай рэспубліікай, а канфе
рэнцыя была пераіменавана у Першы З’езд комуністычінай 
партыі (большэвікоў) Беларусііі. Гэтай партыйнай канфе- 
рэнцыяй кіраваў т. Мяснікоў. Адгэтуль і пачынаеціца бела-# 
руская дзяржаўнасць, а наш правадыр і настаўнік т. Сталш 
з’яўляецца тварцом БССР.

Рабочыя і працоўнае сялянства Беларусіі, пад юіраўкіц- 
твам большэвіцкай партыі і пры дапамозе рускага проле
тариата, выгналі абшарнікаў і капіталістаў ў кастрычніку
1917 го~~ ---- : ---------- : ------------ * ------Совецкую Бела-
русію. і 
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номныя народныя рэспублікі».

Захопам нацыянальных абласцей і акраін імперыялі 
стычная Антанта імкнулася пазбавіць маладую РСФСР 
сыравіны, хлеба, паліва і забяслечыць сабе подступ да 
сэрца пролетарскай рэволюцыі—да Масквы.

Чк вядома ў планы Антанты, разам з акупацыяй Укра 
іны, Крыма, Закаўказзя і інш., уваходзіла і акупацыя Бела- 
ругі, каб забяспечыць сабе плацдарм далейшых дзеянняг 

Польскія абшарнікі, будучы на службе Антанты, аргані* 
завалі паход на Совецкую Беларусь і на Украіну, імкну- 
чыся вярнуць сабе страчаныя імі багацці, павялі польскія 
легіоны супроць беларускіх рабочых і сялян.
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У той час, калі Калчак, Дзенікін і інш. нажымалі на 
Совецкую Расію з Усхода і з Поўдня, польскія абшарнік’ 
прадпрынялі паход з Захада на ‘Беларусь і Украіну і ў 
1919 г. польскія легіоны захапілі частку Украіны і Беларусі, 
у тым ліку і г. Менш. У гэтай справе ім лрышла на дапа- 
могу украінская і беларуская нацыяналістычная буржуазія 

Восем месяцаў да гэтага існавала Совецкая Беларусь^ 
як самастойная Рэспубліка ў саюзе з РСФСР, якая вытрым- 
лівала шалёны націск інтэрвентаў, націск замежных і ўну- 
траных ворагаў. 81 дзень ігераічная Чырвоная арміія абара 
няла сталіцу Беларускай рзспублікі—Менск. Некаторыя 
гісторьгкі раўняюць гэтую абарону Менска з гераічнай аба* 
ройай Чырвонага Вердэна—Царыцына, якой кіраваў непа- 
срэдна т. Сталін. Але 8 жніўня 1919 года белапольскія вой
ска ўстулілі з ) прасяк-
нуты старонкі . %і / Аа ^  ымі былі
часы панавані 
пасля заняцц! 
больш 100 ча 
Штыком легі* 
ваёвы Кастры 
вЪлены ад наі 
ком І 6i3yHON 
«быдла», у р 
Чапскіх і інн
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ўсе за- 
Л разня- 
[НЯ, ш ты -  
а’ярэмнае 
Патоцкіх,

Падаткі, рэквізіцыі, грабяжы былі пастаяннай з ’явай. На- 
прыклад, Бабруйскі павет за адзін толькі чэрвень месяц 
1920 года павінен быў аддаць 22.980 пудоў мяса. Памешчыкі 
опаганялі з сялян нязлічаіныя кантрыбуцьгі. Напрыіклад на 
сялян вёскі Новасёлкі звярнуўшыйся абшарнік наклаў кан- 
трыбуцыю у 500.000, руб. за тое, што сяляне карысталіся 
«яго» лесам. У шэрату раёнаў Беларусі абшарнікі ўстанавілі 
паншчыну, сяляне павінны быйі працаваць па два дні ў 
тыдзень у абшарніцкіх гаспадарках задарма. Алнём і мячом 
зніштажаліся цэлыя вёскі, гарады і мястэчкі.

Гарады Менск, Полацк, Барысаў, Слуцк напалавіну былі 
спалены, разбураны. Прамысловыя прадпрыемствы, асаблі- 
ва фанерныя, вінакураныя заводы былі разграблены, іх



абсталяванне вывозілася ў Польшчу. Вакзалы, масты зні- 
шчаліся (Вакзал у Менску, чыгуначныя масты каля Барыса- 
ва, Бабруйску і інш.). Цэлыя вёскі спальваліся. На дрзвах, 
слупах—павешаньгя. Напрыклад, у Мозыры т. т. Фішман, 
Бобыр і імнога іншых. У жандармскіх засценках раострэль- 
валіся комуністьг, актыўныя будаўнікі Совецкай улады. 
Польскія каменданты, афіцэры рабілі налёты на мястэчкі 
(Плешчаніцы, Шчадрын), на вёскі (Панкратовічы Тураўсхай 
воласді Бабруйскага павета у маі 1920 г., Засалічы Замош- 
скай воласці сакавік 1920 г.). Вёска Качэрычы Бабруйскага 
павета была спалена разам з насельнщтвам, з яе акупанты 
не выпусцілі нікога, нават жанчын і дзяцей, спаліўшы 200 
чалавек. Сотнямі іі тысячам! расстрэльваліся і овешаліся на 
слупах усіх шляхоў беларускія рабочыя і сяляне. Дзесят-
камі і о 
бедната 
дзей у 
старыкі 
ў спачуі 
зоўваліс 
цыяналь 
ма зноў 
над бел* 
вага nip 
Астроўсі
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О) с

ая i беларуская 
іне жывых лю- 
:ледства нава г 
^ападозраванню 
^ензівы аргані- 
налёная міжна- 
ыя сільг царыз- 
я і здзекваліся 
с гэтага крава- 
сі, Луцкевічы, 
лоўскія, Цвіке-

вічы і інш. хадзілі да Пілсудскага на паклан і заяўлялі яму 
аб сваіх вернаіподданічаскіх спачуваннях і выражалі надзею 
на тое, што ім будзе дарована буржуазная «народная рэспу- 
бліка». Яны служылі малебны ў царквах сваім «збавіцеляч 
ад большэвіцкага іга>.

Вось што пісалі нацыяналісты—контррэволюцыянеры ў 
сваёй газеце так зван. «Беларусь» № 61 ад 19-Ш—1920 
года:

«Сёння начальнік польскай дзяржавы святкуе свае 
імяніны. Разам з ім у тэты дзень святкуе ўся Польшча. 
Да .гэтага свята далучаюцца і сыны нашага края, ускла- 
даючы на яго надзеі, што ён вызваліць беларуасі народ 
ад нацыянальнай кабалы, злучыць усе беларускія землі



у адну дзяржаўную адзінку і дапаможа беларусхаму ьа- 
роду ў справе будавання незалежнай непадзельнай Бела- 
русі... Наша краіна стаіць вельмі блізка да сэрца на* 
чальніка польскай дзяржавы—пана Пілсудскага...»

— так нісалі беларускія контррэволюцыянеры.
«Мы вітаем яго <як аднаго з першых прарсжаў неза- 
лежнасці Беларусь Вітаем цябе іначальнік польокай' дзяр* 
жавы на тваей роднай зямельцы—Беларуси...»

—так падхалімскі каркалі беларускія нацыяналісты ў сваім 
нацыянальньгм клубе ў Менску, сустракаючы Пілсудскага. 
У тэтай сустрэчы нацыяналістаў, -памешчыкаў і буржуазіі 
заклікалася акупанцкая польская армія «да далейшай ба- 
рацьбы супроць большэвікоў, да пахода далей за Дняпро».

Нацыянал* 
поўнены тэті 
заігяць усю 

Беларуска 
пачьгнаючы з 
ад СССР, а л 
Рэволюцыяй, 
рускай дзяр>і 
піталістаў. У 
тое ж самае. 
v якой яна

теграл
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ільгельму 
ліікасці са 

Беларусславамі глыбачэйшай падзякі за асвабаджэнне 
нямецкімі войскамі з цяжкага ўціску пануючага здзеку 
анархіі». Далей прадажная свора Варонкаў, Лёсікаў, Алек 
сюкаў лісліва просіць Вільгельма «аб абароне ў яе кіравай 
нях дзеля ўмацавання государственнай незалежнасці і не 
дзялімасці края ў сувязі з .германскай імперыяй. «Толькі 
падабаронай Германскай імперыі—пісалі яны»—бачыцькрай 
сваю добрую долю ў будучыні». У 20 чыслах кастрычніка 
1918 г. «БНР» пасылае дэлегацыю пад старшынствам 
А. Цвікевіча да германскага імперскага канцлера. Дэлегацыя 
падае ліст, у якім праліваючы слёзы, што «на востоке все 
еще господствует анархия, всегда готозая распространиться 
в пределах Белоруссии, -принося с собою... разложение госу
дарственной и общественной жизни», рабскі просіць «его



высокопревосходительство официально признать независи
мость Белоруссии».

«Шэф вайскова-дыпламатычнай місіі Рады БНР у Латвіі 
і Эстоніі» палкоўнік Езавітаў дае 9-1—20 г. сакрэтную ды- 
рэктыву сваім агентам: «Беларусь найболын выгадны плац
дарм для наступления на большэвіцкую Маскву... Яна яшчэ 
не думае мірыцца з большэзікамі, а граніца яе ў 280 кіло- 
метрах ад Масквы».

Так у часы нямецкай і белапольскай акупацыі зубры на- 
цыяналістычнай контррэволюцыі вызначалі па свайму пры- 
значэнне і шлях Беларусі, як плацдарма для знішчэння 
большэвізма. Лёсік у сваей газеце «Беларусь» заклікае за- 
пісвацца ў беларускае войска, каб ратаваць (чытай—яд 
соцыялістычнай рэволюцыі) «маці Беларусь». У нумары 2-м 
ад ЗТ—20 
цыі піша: 
і далёкія 
гражалі b 
дома, шт 
данасіцца 
на ўсіх ж 
раз наадЕ 
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наванага пахода Антанты супроць Совецкай Расіі.
Польскі фашызм, выконваючы волю сваіх памешчыкаў і 

капіталістаў, таксама выконваючы наказ Антанты, аднавіў 
у часы акупацыі поўнасцю цаірскі рэжьгм на Беларусі і так
сама люта, тымі-жа сродкамі распраўляўся з беларускім на
родам у часы свайго панавання.

Першьгм загадам акупантаў быў загад аб аднаўленні пры- 
ватнай уласнасці памешчыкаў і капіталістаў. У загадзе 
польскага камандвання гаварылася: «усе затады і дэкрэты 
большэвіцкіх органаў аб адмене прьгватнай уласнасці—ад- 
мяняюцца. Памешчыкі альбо іх прадстаўнікі не пазней 
10 верасня павінны ўступіць ва ўладанне сваімі маёнткамі».

Для параўнання рэжыма акупантаў варта ўспомніць часы



царызма на Беларусь Вядома, што палітыка царызма ў ад* 
носінах так званых нацыянальных акраін былой Раей за 
ключалася ў свядомым тармажэнні вытворчых сіл у мэтах 
захавання за гэтымі акраінамі характара аграрнага прыдат- 
ка—калоній для эксплаатацьй сырцу, таннай рабочай сі- 
лы і г. д. Гэтая палітыка царызма заключалася і ў тым, 
каб працоуныя масы трымаць у цемры і нявежастве. Таму 
праоедвалася і душылася ўсялякае праяўленне нацыяналь- 
най культуры. У журнале совета міністраў былой Расіі па 
пытанню аб стварэнні вьгшэйшых навучальных устаноў у 
Беларусі ў 1912 годзе паведамлялася, што Нікалай другі на
клав наступную рэзалюцыю: «Пытанне аб стварэнні ў Паў- 
ночна-заходнім краі універсітэта ва ўсякім выпадку (в лю
бом случае) павінна быць вырашана ў адмоўным сэнсе». На 
гэтую рэзалюпыю і спаеыла\/гя ттапгкі мінігтр асветы
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Да рэво; 
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характара, з
вам 1 працы. г «иитшл vn»iu^a«u v  wjUi /о да ^\.яго населЬ" 
ніцтва Беларусь Палітыка прыгнечання царызма найболып 
яскрава адбівалася па лініі абшарніцкай кабалы, іякая пад- 
трымлівалася ўсёй магутнасцю царскага дзяржаўнага апа- 
рата. Звьгш 50% усёй утоднай зямлі знаходзілася ў руках аб- 
шарнікаў, у руках царквы і казны. Бедната задыхалася ад 
беззямелля. У вёсцы пераважала .аграрнае перанасяленне.

У звязку з гэтым у вёсцы панавала жудасная ігалеча і 
голад. У Беларусі, асабліва ў Мазыршчыне, нямала вёсак, 
якія бяруць сваю назву ад жудаснай нужды, ё с ц ь  вёскі на 
Мазыршчыне з назвамі сМухаеды», «Караеды» і г. д.—тэта 
метрика аб голадзе і нуждзе беларускага народа ў часы 
рускага царызма, Невыпадкова таму з’явілася тое, што за



12 прадваенных год з Беларусі эмігрыравала бядняцкага 
насельніцтва каля 900.000 чалавек.

Каланіяльная палітьгка царызма ярка праяўлялась і еа 
ўтрыманні ўзмоцненай арміі 'чыноўнікаў, лапоў, у наса- 
джэнні царквей і г. д.

Вось што у свай час пісаў у сваей запісцы вядомы веша- 
цель Мураўёў на імя імператара расійскага: «Для ўмаца- 
вання рускага панавання ў Паўночна-заходнім краі неабход- 
на прьшяць насгупныя галоўныя мерапрыемствы: та першае, 
узмацніць і падняць рускую народнасць і праваславіе, пад- 
трымаць праваслаўнае духавенства, паставіць яго ў стано- 

• вішча незалежнае і прывілегійнае. Па-другое, у адносіне 
агульнага адміністрыравання прыняць наступныя меры: 
устроіць такш чынам урадавыя органы края, каб вышэйшыя 
службовыя пасады і пасады асобных начальнікаў, таксама 
тьгя пасад дачынение з
народам, б £ 7  скага пахо-
джання. П* О р  Беларусі, па-
вінны заст ^  патрабуецца
ў дапамог (Т? ж  ШвйИ//,. *j. іага дазволу
прызначані А  ^

У запіс ^  ^  ш  западных

имуществ іанізацыі на
па дета ве м натара князя
Долгоруко. г_ , „ . . . іна, генерал-
лейтзнанта Мірковіча, графа Кіселева і іншых «сіяцельных» 
асоб: «Основы колониальной политики—вселение крестьян 
из русских губерний, а еще! более основное—русских по
мещиков и даже Прибалтийских заслуживающих полнога 
доверия правительства» (Журнал «Зап. Камітэта 18, 25/11-— 
1864 г.).

Так царызм насаджаў «культуру» беларускага народа, 
Дастаткова паказаць, што на долю так званых Заходніх 
акраін (у тым ліку Украіна, Беларусь, Літва) выдаткавалаея 
амаль палова ўсГх выдаткаў царскай Расіі на ўтрыманне 
чыноўнікаў, духавенства і на царквы.

Сістэма адміністравання, прыгнечання, гвалтавання т



прымушэння давіла цяжкімі ланцугамі політычнага і нацыя- 
нальнага парабашчэння. «Чарта аседласці»—правакацыя яў- 
рэйскіх пагромаў, карныя экспедыцыі—вось асноўныя ме- 
тады кіраўніцтва царызма.

Польскія акупанты за 11 месяцаў свайго панавання ў 
акупаванай Беларусі цалкам і поўнасцю аднавілі парадкі 
Кікалая І1*га, карыстаючыся метадамі і прыёмамі, узятымі 
з яго арсенала. Яны наваг перашчагалялі рускі царызм і 
за кароткі час свайто панавання на Беларусі заслужылі тады 
сабе славу еўрапейскага жандарма.

Рабочьгя і сяляне Беларусі у часы акупацыі, ідучы зл. 
Леніным і Сталіным, за большэвіцкай партыяй, у адказ на 
дзікія расправы (польскіх паноў адказвалі аб’яднаннем сваіх 
сіл, арганізацыіяй партызанскіх атрадаў і г. д. У адказ па- 
громшчык 
цоўныя Б 
нацыяналь 
кіх, літоўі 
падпольна 
саюз усіх 
сцяг прол

Як у г 
наньгх сіл 
інтэрнацы 
масы усіх

Чырвоная армія, ажыццяўляючы геніяльны план разгро
ма інтэрвентаў, выпрацаваны тав. Сталіным, пад кіраўніцт- 
вам Леніна і Сталіна вызваліла Беларусь ад польскіх аку- 
пантаў. Для кіраўніцтза барацьбой Чырвонай арміі супроць 
інтэрвеігтаў партыя у той час паслала на Паўднёва-Заходні 
фронт вялікага арганізатара перамог, бліжэйшага сарат- 
ніка Леніна—тав. Сталіна. Імя тав. Сталіна звязана з раша- 
ючымі перамогамі Чырвонай арміі ў часы грамадзянскай 
вайны. Яно звязана і з перамогамі Чырвонай конніцы на 
Украіне, пад Бердзічавам, Жытомірам і з вызваленнем го- 
рада Кіева. 3 ііменем тав. Сталіна звязаны перамогі і над 
польскімі акулантачі ў Совецкай Беларусі. Совецкая Бела
русь—гэта вынік паспяховай барацьбы Чырвонай арміі, ра-
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працоўныя



бочых і сялян пад ікіраўніцтвам геніальнага палкаводца 
тав. Сталіна (Бурныя апладысменты). 16-я, 4-я, 15-я, 3-я армія 
і 3-ці конны корпус, пад камандваннем камандуючага Заход- 
нім фронтам тав. Тухачэўскага бліскуча скарысталі абста- 
ноўку разгрома праціўніка на Паўднёвым фронце для раз- 
гортвання наступления на Заходнім фронце^ Разгортвание 
наступления Чырвонай арміі на Заходнім фронце, падмаца* 
ванае актыўнай барацьбой рэволюцыйных рабочых і сялян 
Беларусі, арганізаваных у партызанскія атрады ў тылу бела- 
палякаў, прымусіла адступіць белапольскія вайска.

10- га ліпеня 1920 года слаўныя часці 27, 8 , 17, 10 і 2-й 
дывізій 16 арміі з усіх бакоў па шырокаму фронту паспя- 
хова прасоўваліся наперад, выбіваючы з пазіцый поль- 
скія войскі і тым самым парушылі планы 
арміі аб «г 
пазіцьгі—на 
значалась }

11- га ліч 
дывізіі так 
прарвалі фі 
ліца Совец: 
тея) .  Працо; 
язмам суст 
армейскія 
армія былг 
беларускага

^ й К А Я  е

4-й польскай 
>ыгатаваныя 
ік гзта вы-

а часці 17-н 
боку горада 
і чынам ста 
апладысмен 
цю і энтузі 
ія чырвона 
е Чырвочат 
іымі масам'

народа. Клопатамі і любоую была абкружан? 
Чырвоная армія, яна папаўнялася тысячамі беларускіх ра
бочих і сялян. Сёння, таварышы, сярод нас, на нашым на
родным свяце ў Менску, прысутнічаюць многа камандзіря" 
асобных часцей і радавых байцоў, мк\я вызвалялі Беларусь 
і яе сталіцу г. Менск ад польскай ахупацык

Тут прысутнічаюць таікія байцы, як т. т. Славінскі, Гру- 
зел, Салагуб, камандзірьг карпусоў і дывізій, камандзірн 
армій, якія разам з' на-мі святкуюць каша гістарычнае свята 
(бурныя апладысменты).

Пасля ізгнання акупантаў беларускі народ, пад кіра\- 
ніцтвам сваёй партыі, узяўся за аднаўленне сваёй гасп°- 
даркі. КялСгка было лячыць раны, нанесеныя акупантамі.



Зруйнаванні былі жудаснымі. Сляды панавання акупантаў 
яшчэ і зараз відны на плячах многіх беларускіх рабочых і 
сялян і напамінаюць нам аб праклятым мінулым, якому няма 
больш зварота.

15 год пасля аслабанення Беларусі—тэта годы кіпучай, 
захопліваючай гераічнай работы. Беларусь стала непазна- 
ваемай. Яна зусім новая. Яна стаіць, як гранітны уцёс, на 
рубяжы з капіталістычным светам. Заходнія межы нашага 
Вялікага СССР моцны і надзейны, бо кожны завод, фаб
рика, пабудаваныя совецкай уладай, кожны калгас, соў- 
гас—гэта крэпасці соцыялізма, аб які разаб’юцца ўсякія 
імкненні міравых імлерыялістаў (апладысменты).

За 15 год рост індустрыі, рост калгаснай гаспадарк
І СОЦЫст TT,r'rurtJUO“ ^irLTimu-----ri-raxiui/i П а  ^^ТЫКЗ ТіарТЫІ

совецк«
культу{
прывял
ІНШЫХ
на*»сяля
ленінск
лістычн
прамыс

Сяр(
мясцов<

) эканамічнай 
/лым народаў, 
I Беларусі як \

у Ч и ^ А Я  В /

СССР. У яроб

I 5 ажыццяўленню 
зырасла соцыя- 
йных гігантаў 
іікай.
ірацуючых на 
галаапрацоўчыя

ЗаВОДЫ на иры идем ы м  VDijJuy, и м л  ddi і оауаіОЦЬ СрОДКІ ВЫ-
творчасці, г. зн. розныя віды станкоў, машын па здабычы 
торфа, дарожныя машыны і іншае фабрычна-заводскае аб- 
сталяванне. Мы выпрацоўваем на сваіх прадпрыемствах 
цэмент, шкло, штучны шолк, чыгунныя трубы, тэкстыль, 
розную прадукцыю харчовай прамысловасці і г. д. Нашы 
металічныя заводы дадуць 18,2% з 40.000 станкоў, якіябу- 
дуць выпушчаны ўсёй прамысловасцю СССР за другую 
пяцігодку.

У 1921 годзе (у першы год. пасля ізгнання акупантаў) 
валавая прадукцыя прамысловасці Беларусі раўнялась 
20 млн. рублям, а ў 1934 годзе яна раўнялась ужо ў параў- 
нальных цэнах 1.293 млн. руб. У 1935 г. нашы фабрыкі і 
заводы выпрацуюць гэтай прадукцыі на 1,5 млрд. руб.



Гарангыяй выканання гэтай прагрэмы з’яўляецца тое, шго 
план за першую палову 1935 года нашымі рабочымі ўсіх 
прадпрыемстваў БССР выканан на 103%*. Яшчэ да канца 
першай іпяцігодкі—да 1932 г.—у нас было пабудавана і 
пушчана ў ход больш 40 новых буйных прамысловых 
прадпрыемстваў (не лічучы дробных). Акрамя таго, амаль 
што ўсе старыя прадпрыемствы былі рэканструфаваны і 
абсталяваны сучаснай тэхнікай, якія таксама мы ўправе 
лічыць новымі прадпрыемствамі.

Рост буйнай цэнзаівай прамысловасці БССР (у сапаста- 
вімых данных) у параўнанні з даваеннай прамысловасцю 
на тэрыторыі сучаснай БССР наступны (у цэнах 1926/27 г.):

Разгортванне прамысловасці БССР суправаджаецца і ве- 
лізарнейшым разгортваннем энергетычнай базы. Дырэктызы 
партыі і ўраду СССР аб утварэнні і развіцці мясцовай 
энергетычнай базы знайшлі яркае вырашэнне ў разгоот* 
ванні тарфяной прамысловасці і энергетычнага будаўніцтва 
ў БССР.

Ужо ў 1935 г. па БССР здабываецца 1.687 тыс. тон 
торфа, у той час, калі ў 1913 годзе гэтывід паліза амаль 
што не ўжываўся.

Магутнасць электрастанцый і выпрацоўка электраэнер-



гіі па БССР у параўнанні з 1913 г. відна з настулнай таб- 
ліцы:

II а к а з ч и кі:

Магутнасць Выработка Выпрацаьана
электр. ст. ьлектраэнерг. элскгра-эн.

у квт гадз. на
(тыс. квт) (млн. кит. гадз) 1 жыхара

0,9 

4,6 
5,8

37.9

43.9 

56,3

ніцтча ў БССР 
с штучыае ва- 
<у і знятых з 
>Н І ІНШ.
эадачы па да- 
удаўніцтва та* 
камбінат, ва* 
я ТЭЦ, дру

гая чарга Белдрэса імя Сталіна, Гомельская электрастан* 
цыя і інш. будзе далейшым велізарным крокам наперад па 
індустрыялізацыі БССР, па падняццю яе яшчэ на вышэй- 
шую ступень у завяршзнні тэхнічнай рэканструкцыі ўсіх 
галін народнай гаспадаркі.

У сувязі з такім ростам індустрыі ўдзельная вага пра- 
дукцыі прамысловасці ў адносіне да прадукцыі сельскай 
гаспадаркі ў нас дасягнула 68% у той час, калі ў 1921 го 
дзе яна раўнялася ўсяго каля 10%.

Такім чынам, Беларуская Совецкая Рэспубліка, у выніку 
практычнага ажыццяўлення генеральнай лініі нашай партыі, 
у выніку перамогі політыкі сталінскай індустрьіялізацыі,

1913 г. 

1925/1926 г. 

1927/1928 г.

1933 г.

1934 г.

1935

У выв 
утворан 
ЛаКНО, Ц; 
імпарту, ;

У дру 
лейшаму 
кіх аб’еі 
гона-буд;

10,1

15.4

66,8

73.5

4,2

22,4

33,2

214.0

251.0

, \ " ЛКЛЯ Г,/ £
* 4 ,  % .



вырасла ў магутную індустрыяльна-калгасную рэспубліку, 
у рэспубліку першакласных шосавых дарог, з гігантам—- 
аутарэмзаводам.

У сувязі з ростам прамысловасці ўзмацніліся кадры ра
бочих: з 13.000 чалавек у 1921 г. да 126,7 тыс. чалавек у 
1934 г. (па буйнай цэнзавай прамысловасці).

Рост колькасці рабочых па буйнай цэнзавай прамысло- 
васці БССР наступны:

Кольк. рабочых у буй», 
иэлз. прим, у тыс чал.

1913 г. 22.7
1У21 г. 13,0

1925/26 г. 33,0
1927/28 г. 34.9

1932 г. 112,4
1934 г. 126,7

У нас выраслі вялікія калпы поолетапыята ня транспарце
чыгуначным 
60 тысяч ча 
летарыята ў 
60.000 чалав 
чыя карэнн, 
складаюць 6 

Гэтым са 
зорлівыя сл< 
ліна, якія ён 
дзе РКП(б).
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ваецца да 
кадры про- 
эабочых да 
гуць рабо- 
1 на сёння

фыя i пра- 
тав. Ста- 

а Х-м З ’ез-

«Тут я маю запіску аб тым, што мы, комуністы, быц- 
цам насаджаем беларускую нацыянальнасць іскуственна. 
Тэта няпраўда, таму што існуе беларуская нацыяналь
насць, якая мае свой язык, адрознены ад рускага, у віду 
чаго падняць культуру беларускага народа можна толь- 
кі на яго роднай мове. Такія-ж выказванні мы чулі год 
пяць таму назад пра Украіну аб украінскай нацыяналь- 
насці. А не дужа даўно яшчэ гаварылася, што украін- 
ская рэспубліка і украінская нацыянальнасць—выдумка 
немцаў. Паміж тым ясна, што украінская нацыяналь
насць існуе і развіццё яе культуры састаўляе абазязак 
комуніста. Нельга ісці супроць гісторыі. Ясна, што калі



Поспехі барацьбы рабочага класа і сялянства Беларусі 
асабліва рэльефна выглядаюць у справе карэннай перабу* 
довы беларускай вёскі. Навечна канула ў мінулае белару- 
ская веска нужды, голада, небывалай панскай кабалы, вёс- 
ка калтуна, курэнкі, веска панскага «быдла», вёска сахі і 
пераложнай сістэмы.

Мільёны беларускіх беднякоў, батракоў і сераднякоў, 
уступіўшы ў калгасы, ужо ўзняліся да ўзроўня актыўных 
удзельнікаў соцыялістычнага будаўніцтва. Ліквідавана ку- 
лацтва як клас. 79% бядняцка-серадняцкіх гаспадарак аб’яд- 
наліся ў сваі калгасьь якія пад кіраўніцтвам партыі, на 
падставе сталінскага статута с/г арцелі, вядуць барацьбу за 
заможнае калгаснае жыццё, за ўмацаванне калгаснага лада 
на вёсцы.

Яны пас 
развіваюць 
новую калг 
соўгасаў д і 
працуе 5601 
прышлі ск. 
за апошнія 
40 млн. ру 
дзяржава і 
400 млн. руб. 
сеў з сахі на

л \У К А Я  £ /  ч ных палеў,
Л ? * Л гКІ азгортваюць

п ?  4*  х калгасаў і
белапалякаў 
а змену сахі 
іада толькі 
суму больш 

гаспадарку 
^ытам каля

Старобінскі селянін—былы «палешчук» пера- 
трактар, перайшоў ад сахі да аэрасева.

Калгаснікі Беларус* паспяхова вядуць барацьбу за лён, 
за падвышэнне яго ўраджайнасці, за якасць льновалакна. 
Не пакладаючы рук яны працуюць над пашырэннем пасе- 
ваў пшаніцы і тым самым ажыццяўляюць указанні тав. Ста- 
ліна аб узмацненні пшанічнай базы ў засухаўстойлівых 
раёнах.

Пасеўная плошча па БССР з 2.389,4 тыс. га у 1916 г. да* 
сягнула 3.866,5 тыс. га у 1935 годзе. Удзельная вага соўга- 
саў і калгасаў у пасеўнай плошчы 1935 года складае каля 
85%. Ураджайнасць зернавых культур павысілася з 
6,4 цэнт. з га у 1928 г. і 6,16 цн. у 1932 г. да 9,1 цэ «т. з га
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ў 1934 г. Утвораны ўсе неабходныя ўмовы для далейшага 
хуткага ўздыму ўраджаю калгасных і соўгасных палёў.

Беларуская веска зараз не ведае нужды. Ужо даўно 
прайшлі тыя часы, калі сялянства сядзела без хлеба. Цяпер 
калгаснікі Беларусі ўжо маюць дастаткова свайго хлеба і 
другіх с. г. прадуктаў на круглы год.

Беззваротна канула ў івечнасць няўпэўненасць у заўт- 
рашнім дні. Знікла бесперспектыўнасць, не стала аграрнага 
чсранасялення. Наадварот, у многіх калгасах ужо адчу- 
ваецца иедахоп у рабочых руках. Гіганцкімі тэмпамі ўзні- 
маециа культура ў калгаснай вёсцы. Жыццё мінулае, безна- 
дзейнае змянілася жыццём упэўненьгм, радасным, ікуль- 
турным.

Беларуская вёска ужо пазнала электрычнасць— засвяці-
іруская вёска, 
калгасах ужо 
іеханікі, трак-

/ры, хат-лаба- 
сая дапамога 
ушэрскія пун* 
ярэдніх шксл 
іыя гады яііы 
о ўжо няма ў

беларускай весцы недахила.
Тзкава калгасная веска Совецкай Беларусі, якая прышлл 

на змену старай жабрацкай, цёмнай, непісьменнай і забітай 
беларускай вёскі.

Разгорнутае соцыялістычнае наступление па ўсяму 
фронту, поспехі ў індустрыялізацыі і соцыялістычнай пе- 
рабудове сельскай гаспадаркі забяспечылі агромністае раз- 
гортванне таваразварота і ліквідацыю капіталістычных 
элементаў у гандлі, як і ў іншых галінах гаспадаркі.

Дынаміка таваразварота і яго класавая структура відні 
з наступнай табліцы:

лася ў Г 
нзсычана 
наюцца 
тарысты,

Гіашы 
раторый. 
(раённыя 
кты, зуб 
усё боль 
заменят

£/
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Дынаміка раздробнага таваразварота БССР
(млн. руб. у цэнах адп. год).

Агульная 
сума тавара

зварота

Удзельная вага ў таваразвароце
% %

і а д ы
Дзяржгандля| Кааперацыі Прыватн.

гандля

1924/1925 г. 162,5 6,6 4С,0 59,4

1925/1926 231,0 8,6 45,0 46,4

1927/1928 320,6 8,2 63,1 28,7

1931 г. 565,5 17,3 82,2 0,5

1932 г.
1ftOJ . 1

826,3 28,3 71,7 —

1934 г. —

1935 г . 
па план ^ К А Я Е,

rttK I , и > —

Абагулы 
стычнай эк 
і мясцовы < 
узрастаў ве 

Гэты ро<

Дынамі

ў соцыялі- 
дзяржаўны 

)23-24 г.г.—

юджэта

(у млн/ руб.).

Г а д ы Дзяржаўны бюджэт 
брутто Мясцовы бюджэт.

1923/1924 16,2 11,0

1925/1926 43,2 28,7

1927/1928 62,2 43,6

1928/1929 97,8 56,8

1929/1930 157,4 82,0

♦) Пры вылічэнні ўдзельнай вагі за 1934, 1935 г. г. тзвзрязварот
ОРС‘аў *днесен да кааперацыі.



Г а д ы Дзяржаўны бюджэт і 
брутто Мясцовы бюджэт

1931 г. 168,0 128,1

1932 г. 246,1 190,4

1933 г. 263,8 207,3

1934 г. 354,6 256,9

1935 г. (план) 486,5 323,1

У в а г а. Па матэрыялам ЦУНХУ.

На аснове роста індустрыі і калгаснага лада вырасла і
ў горадзе і 

Мы сует 
культурным 
дражжах. П 
ным. Цяпер 
цячае насел 
школах нав 
емствах, фа 
яслі, больш 
цячыя пляц 
дзетдамамі,

ГЯЛК
, .  „ амогамі на 
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дзяцей. У тэхнікумах, ВУЗах і ВТУЗ’ах навучаецца больш 
35 тыс. студэнтаў розным спецыяльнасцям і наукам. Больш 
700 чалавек навуковых работнікаў (не лічучы педагагічных 
працаўнікоў) займаюцца навукова-даследчай работай у роз
ных навучальных установах: у Беларускай Акадэміі наук, ва 
ўніверсітэце, у розных інстытутах і г. д. Ужо не мала наву
ковых вьгшуканняў скарыстана на практыцы ў соцыялі- 
стьгчным будаўніцтве. Бурна расце беларуская мастацкая 
літаратура і літаратура нацменшасцяў, насяляючых БССР.

Беларускія пісьменнікі далі ўжо не мала выдатных тво- 
раў, якія адбіваюць гераічную эпоху барацьбы і соцыялі- 
стычнага будаўніцтва, а самі беларускія пісьменнікі і паэ- 
ты вырастаюць у буйнейшых майстроў—«інжэнераў душз>.



Лсабліва тэты рост відзен сярод маладых пісьменнікаў і 
паэгаў.

Гіганцкімі тэмпамі расце літаратура. Больш 55 млн. 
друкаваных аркушаў розных кніг выпушчана Белдзяржвы- 
давецтвам у 1934 годзе, а ў 1935 г. будзе выпушчана больш 
76 млн. друкаваных аркушаў, пры чым гэтыя выданні вы- 
ходзяць як на беларускай мове, так і на мовах нацменшас- 
цяў, якія насяляюць Беларусію.

Нямала дасягненняў мы маем і ў галіне мастацтва. Вы- 
раслі і шырока разгарнулі сваю работу нацыянальныя тэ- 
атры: беларускія, яўрэйскія, польскія, рускія і т. д. Далёка 
прасунулася ўперад і выяўленчае мастацтва. Асабліва шы
рока разгарнулася сетка совецкага кіно і радыо. Па БССР 
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што мы, БССР у мінулым адсталая, прыгнечаная, эканаміч- 
на няразвітая і расшатаная краіна, таксама за гэтыя годы 
прышлі да такіх-жа вынікаў, да якіх прышоў увесь Совецкі 
Саюз у цэлым.

Калі ўзяць насельніцтва ў БССР (нажаль у нас няма 
даных за 1915 г. і гэта яшчэ затрудняецца і тым, што ў 
нас не ўся Беларусь, а частка яе знаходзіцца яшчэ пад ігам 
польскага капіталізма, я таму бяру 1927 г.), то пролета- 
рыят (рабочыя і служачыя, ІТР і іншае пролетарскае на- 
сельніцтва) у 1927 г. складаў 571,6 тысяч чалавек, а ў кан* 
цы 1934 года—1064,2 тысяч чалавек.

У тым ліку індуетрыяльны пролетарыят і служачыя— 
у 1927 годзе—509 тыс. чал., у 1934 г.—940 тыс. чал.



Сельска-гаспадарчы пролетарыят—62 тыс. чал. і
124,2 тыс. чал. (разам са служачымі)

Калгаснікі і кааперыраваныя рамесленікі складалі разам 
ў 1927 г. 43,6 тыс. чал. і ў 1934 г.—2948,1 тыс. чал.

Сяляне аднаасобнікі (без кулакоў) і некааперыраваныя 
саматужнікі складалі адпаведна 3.878,5 тыс. чал. і 
1.273,3 тыс. чал.

Гэтыя лічбы некалькі ўстарэлыя, бо за 1935 год мы зра- 
білі буйны крок уперад па шляху калектывізацыі. 1 калі 
гэтыя лічбы адпавядалі 72,6% калектывізацыі, то цяпер у 
нас ужо 79% гаспадарак аб’яднана ў калгасы. Таму коль
касць сялян аднаасобнікаў паменшылася, а колькасць калгас- 
нікаў павялічылася. Але і па тым даным, якія ў нас маюцца, 
мы бачым хуткі працэс у бок соцыялыных змен у структуры
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ў 1934 год 
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5ССР

Соцыяльныя групы
0 д ы

вымеру 1927 г. 1 1935

1. Колькасць насельніцтва . . тыс. яал. 4.983 5.497,3
У т. л. структура насельніц- 

тва у . . 
А. Пролетарыят....................... %% 11,5 19,5

а) Індустр. пролетарыят . %% 10,2 17;2
6) с. г. пролетарыят . . %% 1,3 2,3

Б. Калгасйікі і каапер. сама- 
тужнікі . • , . . , Н«/, 0,9 53,9

В. Сяляне аднаасобнікі (без 
кулакоў) 1 некаан. працоў- 
ныя саматужнікі . . . 77.8 23,3

Г. Буржуазія . . . . 5,7 0,1
У тым ліку:

Кулак!................................... • /,« 3,3 0,09
Д. Іншае насельніцтва (вучні 

армія, пенсіянеры І г. д.),. V.V. 4,1 3.2



Паўтараю, што першае паўгоддзе 1935 года тут не вы- 
ведзена, а за тэты час змена ў структуры насельніцтва адбы- 
ваецца, асабліва на івёсцьг ў звязку з калектывізацыяй.

Такім чынам, як я ўжо казаў, у нашай нацыянальнай 
рэспубліцы ў мінулым адсталай, адбыліся тыя-ж працэсы і 
змены толькі больш паскоранымі тэмпамі і социальная 
структура насельніцтва БССР цяпер з'яўляецца больш чым 
на % структурай насельніцтва працоўных, актыўных будаў- 
нікоў соцыялізма.

Усе гэтыя факты гаспадарчага і культурнага роста, оран- 
дыёзныя соцыяльныя змены сведчаць аб поўным таржастве 
ленінска-сталінскай нацыянальнай палітыкі. Гэта таксама 
сведчыць і аб тым, што ўчарашнія рабы—парыі, ганімыя і 
эксплаатуемыя абшарнікамі і царскімі чыноўнікамі беларус- 
кія рабочы ;аўнікоў со-
цьгяліетычн
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Беларусв *аіх радоў
сотні і тысячи новых арганізатараў соцыялістычнага будаў- 
ніцтва, як у прамысловасці, так і ў сельскай гаспадарцы. 
Беларуокі народ з свайго асяроддзя вылучыў тысячный кад
ры новай совецкай інтэлігенцыі—днтэлігеніцыі творчай, іні- 
цыятьгўнай, рашучай і сазідацельнай, такой інтэлігенцьгі, 
якім з’яўляецца сам рэволюцыйны пролетариат—клас вялі- 
кага чалаівечага пратрэса.

Усіх гэтых дасягненняў мы дабіліся дзякуючы штодзён- 
ьан і ўсебаковай дапамозе з боку ЦК ВКП(б) і Урада Со- 
вепкага Саюза, асабліва з боку кіраўнікоў партыі і совецкагі 
урада т. т. Сталіна, Молатава Г Калініна (Б у р н ы я а п л а 
ды  с м ен т ы).

Працоўныя Совецкай Беларусі святкукць не толькі 15
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годдзе ранеишых гераічных перамог над польскші інтэрвен- 
тамі, яны адначасова святкуюць перамогу на фронце соцыя- 
лістычнага будаўніцтва. Але гэтыя перамогі не прышлі самі 
сабой, іх адваявалі v жэстачайшым сражэнні рабочыя і ся- 
ляне Беларусі пад большэвіцкім кіраўніцтвам сваёй КП(б)Б 
Перамогшы белагвардзейцаў і акупантаў у перыяд грама- 
дзянскай вайны, яшчэ трэба было перамагчы многа цяжКас- 
цей і на фронце мірнага будаўніцтва, бо ворагі народа, якія 
был» разбіты ў адкрытай схватке, накіравалі сваю кошррэ- 
волюцыйную дзейнасць на зрыў соцыялістьгчнага будаў- 
ніцтва. Асабліва вялікую актыўнасць у барацьбе з совецкай 
уладай і з усімі мерапрыемствамі партыі і ўраду нраявіла 
беларуокая нацыяналістычная контррэволюцыя. У дадатак 
да сказанага вышэй аб падрыўнай шкодніцкай дзейнасці
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рад Кастрьгчнікам яны арганізавалі ваисковую раду; склі- 
калі нацыяналістычны беларускі кангрэс ужо пасля Кастрыч- 
нікавай рэволюцыі.

З поўным тэкстам дакумента можна 
азнаёміцца ў бібліятэцы
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