
БЕЛАРУСКАЯ
■> Сёння адкрываецца ХУШ з’езд с л а га й  
Иолыпэвщкай партьа Ленша— Статна, —  
з ’езд, яга падагудщь перамоп соцыяшзма 
У нашай краше i вызначыць далейшыя 
to a x i  паступовага переходу да комушзма.

Пад гараушцтвам комушстычнай пар
а м , пад гараушцтвам вернага прадаУ- 
жалынка справы Ленша —  таварыша 
Статна СССР блшкуча ажыцщдаУ друп 
пяшгадовы план развшця народнай гас
падарга. Шлях СССР за годы сталшсих 
пящгодак ярка адлюстроУвае перавагу со- 
Цыялштычнай пстэмы перад катталь 
Стычнай.

Там, за рубяжом, бупгуе крызш, расце 
беспрацоУе, абшшчанне i разарэнне шы- 
роих працоуных мае.

У нас, у краше перамогпгага соцыя.йз- 
5ма, народная гаспадарка няУхйьна разв1'- 
ваецца i УмацоУваецца, матэрыяльны i 
культурны' Узровень працоУных беспера- 
пынна павышаецца. Сопьншзм увайшоУ у 
штодзённы быт народа. Рабочыя i еяляне, 
совецкая штэлйенцыя цесна згуртаваны 
вакол партьи Ленша— Сталша, узводзяць 
Ве.лчны будынак комушзма.

Гэтых сусветна-пстарычных перамог 
ковецга народ даб1уся У жорсткай бараць- 
бе з ворагам1 —  трацгаепка-бухарыцега- 
Mi, буржуазна-нацылна.тстычнши i ш- 
lnbrai агентам! фашызма.

У знамянальныя д а  ХУШ з'езда 
ВЕЩб), яга зацвярджае план вялш!х ра
бот на трэцюю сталшскую пящгодку, бе
ларусга народ, лепшыя прадетаунш якога 
некальга дзён таму назад узнагароджаны 
высоким! узнагародам! —  ордэнам! Саюза. 
яшчэ раз звяртае свой поз1рк на прой- 
дзены пстарычны шлях i, разам з ycisii 
працоуным! СССР, з гордасцю падводзщь 
вышга repai4Haii барапьбы i перамог.

I першае свае слова, свае лепшыя па- 
йуцщ, поуныя любви адданасщ i удзяч- 
насщ, беларусга народ нагароУвае да вя- 
лшага зодчага комушзма. асновапаложш- 
ка беларускай дзяржаУнаспп свайго баць- 
Ki, друга i настаушка —  1ос!фа Bieapu- 
ёнашча Сталша.

Пад сцягам парты! Ленша— Сталша, 
пры дапамозе вял!кага рускага народа, бе
ларусга народ вызвал!уся ад ярма кашга- 
л!стычнай экеплаатацьп i нацыянальпа- 
га прыгнечання.
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★  *  ★
Пад сцягам партьи Ленша— Сталша бе

ларусга народ прайшоУ пераможны шлях 
будаУнщтва соцыял!зма, шлях двух сга- 
лшейх пящгодак. У рэзультаце паспяхо- 
вага выканання двух сталшсых няшго- 
дак БССР з адсталай аграрпай крашы 
ператварылася У перадавую ордэнаноспую 
шдустрыяльна-калгасную рэспубд!ку.

Леншска-сталшская нацыянальная па- 
л!тыка, вел!зарная дапамога yeix народау 
СССР i, у першую чаргу, вял!кага рус
кага народа, вывел! Совецкую Беларусь 
на шлях бурнага эканам!чнага i куль- 
турнага роскв!ту.

Валавая прадукцыя прамысловасщ 
БССР у 1937 г. склада каля двух мйь- 
ярдаУ рублёУ, што перавышае даваенны 
Узровень у 20 раз.

У 1938 г. удзельная вага праныеловай 
продукций Узрасла да 79,6 процанта.

За годы другой пящгодк! уведзен у экс- 
плаатацыю рад буйных прадпрыемствау, 
як гомельега завод бемскага шкла, кры- 
чаусга цэментны завод, аршанск! йъна- 
камб!нат, маплеУсга трубал!цейны завод, 
M arkeycra аУтарамонтны завод, дрэваап- 
рацоучы камб!нат у Гомелё i цэлы рад 
шшых прадпрыемстваУ.

За годы двух сталшсгах пящгодак у 
БССР пабудавана i асвоена звыш 1.700 
новых прадпрыемствау. Другая пящгодка 
характэрна укараненнем раду новых вы- 
творчасцей i асваеннем новых выраба|. 
Асвоен выпуск ацэтонавых растваральш- 
кау, матораУ, пдратурбш, складаных стан- 
коУ, кровельнага жалеза. шянша i т. д.

Рост прадукцыйнасш працы па пра
мысловасщ БССР за годы другой пящгод- 
га склаУ 65 процантаУ.

У 1913 годзе на душу насельшцтва у 
Беларуш прыходз!лася, нават у параунан- 
ш з Рааяй, у тры з палав!най раза 
метл прамысловай прадукцьп i у 15 раз 
менш электраэнергц. Дробная .саматужная 
прамысловасць займала у валавой яра- 
дукцьн 70 процантау.

'ЕЗДУ ВКП(б)
Бельм! паказальны «пункт гледжанпя» 

царегах заправ!л на пытанне аб развщщ 
прамысловасщ у Беларус!. Захавал!ся да- 
кументы, у ягах прама Указвалася, што 
«развщцё i стварэнне прамысловых 
нэнтраУ у Заходам край неспакойным, 
б.тзгам да заходняй дзяржаУнай гран!цы, 
не пажадана». У рззультаце тагах «уста- 
новак» прьгродныя багацщ крашы трыма- 
л!ся пад спудам, щ варварска разбазарва- 
лшя. Добрыя прыбытк! л!чылася за леп- 
шае выкалачваць бесчалавечнай эксплаа- 
тацыяй працоУных мае.

‘Здабыча торфу супропь дарэволгоцый- 
най павял!чылася У 180 раз, выпрацоУ- 
ка электраэнергн —  у 100 раз супроць 
1913 года.

У 1938 г. адной вшебскай чулочна- 
трыкатажнай фабрыкай «К1М» было вы- 
пушчана прадукцьп на 95 мкьёнаУ руб
лёУ, у той час, як увесь аб’ём прадук-
цы! цэнзавай прамысловасш дарэволю- 
цыйнай Беларус! быу роУны 89,9 млн. 
рублёу.

Гадавая здабыча самай дробнай тарфя- 
ной гаспадарга с!стэмт,т Белторфа перавы
шае гадавую здабычу усёй торфапрамысло- 
васщ даваеннай' Беларуси якая выт'чва- 
лася каля 14 тыс. тон у год.

Адна скургалантарэйная фабрика 1‘мен; 
Куйбышэва У Менску выпускав прадук- 
цьн у 6 раз больш усёй прадукцы!, якая 
выраблялася скураной, абутковай i фут- 
раван прамысловасцю дарэвотоцыйнай 
Беларус!. Так! riranHKi скачок зрабка нра- 
мысловасць БССР за годы совецкай улады.

Сельская гаспадарка У дарэволюцыйнай 
Беларус! была надзвычай адсталай. Ста- 
новшча працоунага сялянства было асаб- 
aiBa цяжкае i бяспраУнае. Тошчыя, ня- 
угноеныя палоск! зямл! давал! жабра цк: 
Ураджап. Прым!тыУная саха прыпбала 
тружан!ка да зямл!. Недаяданне было 
звычайнай з’явай у беларускай вёсны. 
Усе лепшыя зем.т знаходзшея У паме- 
шчыкаУ, 64,8 проц. усёй зямл! належала 
in i тольы 35,2 проц. належала еялянам. 
3 гэтага лшу 12 проц. кулацки гаспада- 
рак трымал! У ceaix руках 38 проц. усёй 
зям.и сялянскага уладання.

Голад i холад гнал1 comi тысяч тру- 
жашкаУ на пошуи лепшага жыцця. Ста- 
тыстыка паказвае, што за 12 дарэволю-

цыйных гйд з Беларус! эм1грыравала У 
Амерыку 80 тысяч чалавек, перасял!ла- 
ся у Ci6ip 642 тыс. чалавек,

Шчаслшае, заможнае, культурнае жыц- 
цё беларусга селян!н знайшоУ пры совец
кай уладзе, пры калгасным ладзе. Б и т
ная Еастрычшцкая сопыял!стычная рэво- 
люцыя дала беларускаму сялянству у 
працоунае карыстанне звыш 8 м!льёнаУ 
гектараУ зямл!.

У вышку ажыццяулення другога пящ- 
гадовага плана сельская гаспадарка 
БССР, як i усяго Совепкага Саюза, прад- 
стауляе сабой буйную мехашзаваную со- 
цыял1стычную гаспадарку у выглядзе соУ- 
гасау, МТС ! калгасаУ.

У сучасны момапт у БССР калектив!- 
завана 90,6 проц. бядняцка-серадняцшх 
сялянсгах двароу, ягая займаюць 96,7 
проц. пасеуных плошчаУ. 9.665 калгасаУ 
на замацаванай за iui бясплатиа на веч- 
нае карыстанне дзяржаунай зямл1 буду- 
юць радаснае, заможнае жыццё. Лшвца- 
цыя памешчыцка-кулаикай кабалы, рэ- 
канструкпыя сельскай гаспадарга на ас- 
нове суцэльнай калектьинзапы!— забяспеч- 
вае няух1льны уздым матэпыяльнага i 
культурнага добрабыту беларускага сялян
ства. 3 года у год расце тэхн!чнае Узбраенне 
соцыя.тстычнай сельскай гаспадарга. 
Удзельная вага мехашчнай цягавай силы У 
агульным балансе цяг! у калгаеах дасяг- 
нула 47,2 процанта.

А весь якая «тэхшка» сельскай гас- 
падарьч была у дарэволюцыйпай Беларус!.

Тэту «тэхшку» CKiaiaai: 214.587 сох, 
6.315 прыныыуных драуляных плугоу- 
касуль, 420.942 драУляныя бораны. 11а- 
сеуныя плошчы БССР на канец другой 
пяшгодк! узрасл! у параунанш з 1913 г. 
на 37,1 проц. Змяшлася i сама структу
ра пасеуных плошчаУ. Аб росце замож- 
насщ i культуры калгаснай вёск! гаво- 
раць тагая факты. Калгасы БССР за 
1938 г. набы.т у спажывепкай каапера- 
цьп 1.474 грузавыя аУтамашыны, у 
тым-жа годзе калгаенш i сельская штэ- 
л’ценцыя ityniii 5.500 патэфонаУ, 130 
шяшн, 6.300 веласшедаУ, 115 матацык- 
лау, 5.000 швейных магаын.

Адно з самых выдатных заваяваняяУ 
калгаснага ладу caciainb у тым, што 
у сельскай гаспадарцы. як i У пра- 
нысловасщ, вырасл1 новыя. болъшэв!цгая 
кадры калгаснай !птэл1генцы1. маеава-тэх- 
шчныя кадры. Дзесятга тысяч стаханау- 
цау сельскай гаспадарга паказваюць ня-

бачаныя раней узоры высокий прадук- 
цыйнасщ працы. Мнопя калгаешм i кал- 
гаешцы, работнш МТС i соУгасаУ Бела- 
pyci стал! знатным людзьм! Совепкага 
Саюза, узнагароджаны ордэнамп з’яу- 
ляюцда дэпутатам! ВярхоУных СоветаУ 
СССР i БССР. Гэтыя знатныя людз! за- 
ваявал! аУтарытэт мае, беларуск!х рабо- 
чых, калгасшкаУ i inTaairenuHi сваей са- 
маадданай работай ва славу нашай вяль 
кай соцыял!стычпай радз!мы, для яе ма- 
гутнасш i працвыання.

Не менш значны дасягнешй Совецкай 
Беларус! У галше павьппэння матэрыяль- 
нага i культурнага УзроУню працоУных мае.

Пастауленая друпм пяшгадовым планам 
задача павел!чэння спажывашя у два з 
палавшай раза значна перавыканана.

Значны дасягаепн! у гал!не разв!цця 
жыллёва-комунальнай гаспадарга. Кашта- 
лаукладанш склал! 150,2 мшьёна: на ка- 
п!тальны рамонт зрасходавана 48 м!льё- 
нау рублёу.

Гаспадарчыя nocnexi БССР у другой 
пящгодцы суправаджал!ся быстрым ро
стам культуры, папыянальнай па форме i 
соцыялштычнай па зместу. У БССР у ас- 
ноУным л!кв!давана нешсьмениасць. Е 
каицу другой пящгодк! у БССР был! 23 
вышэйшыя навучальныя Установи, 104 
тэхшкумы, 21 рабфак, 41 навукова-да- 
следчая Установа, 4.043 масавыя Ш яул- 
тэк1, 2.417 клубных устаноУ. У БССР 
шнуе 12 тэатрау, Ф!лармон!я, дзяржаУная 
кансерваторыя, 4 музыкальный вучыл!- 
шчы, 10 музыкальных школ, 2 студьн, 
848 шноустановак, у тым . т у  298 гука- 
вых.

За годы другой пящгодк! большчна-ко- 
ечны фонд павял!чыУся на 67,8 проц., 
сетка амбулаторных устаноУ па урачэбнай 
дапамозе вырасла на 201 адзшку, адкры- 
та 528 фельчарска-акушорсгах i акушор- 
CKix пунктаУ. Еолькаспь коек у радз!ль- 
ных дамах павя.тчылася на 136 проп.; 
адкрыта за пящгодку 219 калгасных ра- 
дзьдьных дамоу, колькаспь коек у па- 
стаянных яслях узрасла у 4,5 раза.

Усе гэтыя перамоп заваёваны бедарус- 
га'м народам пад к!раушптвам парты! 
Лешна— Сталша, пад гараушцтвам i пры 
штодзённых клопатах i дапамозе асаб!ста 
таварыша Сталша.

Гэтыя перамоп заваёвапы у жорсткай 
барацьбе з трацгасцка-бухарынсгам! буржу- 
азиа-ыацыянал!стычным1 агептам! фашыз
ма, ягая прабралшя У ышулым на рад га-

руючых пастоу у БССР . Наймйы польскай 
! нямецкай разведак, з’яУляючыся ланцуж- 
HHMi ncaMi фашызма, !мкнул!ся падарваць 
магутнасць Совецкай крашы, iMrayiica 
зноу аддаць пад ярмо каштал!зма працоУ- 
ных Совецкай Беларус!.

Прэзрэнныя прадажшга, здрадага раз
громлены, зшшчаны. Беларуси -  народ, 
следуючы мудраму Указанию таварыша 
Сталша аб кашталштычным акружэнш, i 
надалей будзе бязлпасна грамщь усе ас- 
татк! прыта!Ушыхся змя!ных гнёзд, бязль 
тасна зншчаць yeix ворагаУ соцыя.нзма.

Тым больш адказныя ^ашы абавязи— 
абавязк! будаущвоу першага соцьншстыч- 
нага грамадства, ужо УспеУшага палтач- 
на ! эканам!чна канчаткова Устаць на 
свае Уласныя ноп, поунага ей  i упэУне- 
насщ у сваю перамогу. нараджаючага 
бадзёрасць i веру У свае бл!зкае вызва- 
ленне У працоуных yeix край.

На нас, будаунйоу комушзма, удар
ную брыгаду сусветнага пролетарыята, i 
на кожнага з нас, членаУ гэтай ударнай 
брыгады, ускладаецца ве.пзарнейшая ад- 
казнасць за пабудову комушзма ва yciu 
свеце.

Выкананне трэцяга пяшгадовага плана 
будзе лепшым сведчанпем усёперамагаю- 
чай С1лы комушзма У яго пстарычпым 
спаборшцтве з каттал^змам. Трэцяя ста- 
л!нская пящгодка —  тэта пящгодка да- 
лейшага магутнага росту шдустры!. Да- 
гнаць i перагнаць у эканам!чных аднос!- 
нах перадавыя кап!тал!стычныя кра!ны—  
стала неадкладнай справай совепкага гра
мадства.

Зараз рашаючае значэнне для поспеху 
справы комушзма набывае комушетычная 
свядомасць у рабоцс на агульную ка-
рысць, выхаванне працоУных у духу ко
мушзма, пераадаленне перажыткаУ кашта- 
л1зма У сазнанш людзей.

Уперадзе нам прадстащь вялкая рабо
та, але мы не сумняваемся. што, згуртз- 
ваушыся яшчэ шчыльней вакол нашай 
партыи мы выканаем усе пастаулепыя
перад нам! заданы i У трэпяй CTaaincsaS 
пящгодцы даб’еися ноеых перамог.

Над пабе;;аносныя сцягам партьп- Ленша! 
—  Сталша, пад гараушцтвам свайго пра- 
вадыра i настаушка— таварыша Сталша 
беларусга народ, верны прынцыпам цро- 
летарскага !нтэрнацыянал!зма. бязл!тасны 
да yeix ворагаУ, —  упэунена пойдзе ад 
адной перамоп да другой, пондзе да вяр- 
шынь комушзма.


