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Даб‘ ёмся высокага ўраджаю.
Беларусь окончыла сяўбу 23 мая, гэтым самым яма вышла у шаропгу перадавых абласцей і краёў. К 25 МАЯ Р ЭС П У Б Л ІК А ПЕРАВЫКАНАЛА ДАДАТКОВЫ ПЛАН СЯЎБЬІ ЗЕРН А ВБ ІХ У 65 ТЫ СЯЧ
ГЕКТАРАУ І ЗАКО Н ЧЫ Л А СЯЎБУ ЛЁНУ.
У 1932 годзе веіснавая еяўба цягнулася да падовы чэрвеня, і ўсё-ж
план сяўбы не быў выканан. N 1933 годзе сяўба цягнулася да 20
чэрвеня. Параўноўваючы даныя сяўбы гэтага года з папярэднімі
двума гадамі, выразна бачыш, что найшырэйшыя масы калгасніікаў
чэсна, па-гаспадарску адносяцца цяпер да калгаснай працы. Партыйныя і совецкія арганізацыі Беларусі ў гэтым годзе лепш працавалі,
лепш кіравалі калгаснай вытворчасцю, навучыліся больш глыбока і
ў той-жа час больш канкрэтна падыходзіць да кожнага пытання.
Характэрнай асаблівасцю сёлетвяй веснавой сяўбы з’яўляецца яе
роўнамернасць. Амаль адначасова ўсе раёны к 20 мая закончылі
сяўбу, адставала толькі некальмі раёнаў.
Асабліва важнай акалічнасцю мы лічым тое, што аднаасобнікі ў
гэтым годзе следавалі па тэмпах сяўбы за калгасамі. Гэтаму спрыяла
ўказанне ЦК ВКП(б) у пачатку красавіка на нездавальняючае становішча работы з аднаасобнікамі ў некаторых раёнах Беларусі (Магілёў, Гомель, Жлобін). ЦК КП(б)Б падняў на ногі ўсф партарганізацыю і дабіўся рашучага палепшання работы з аднаасобнікам.
,
У чац сяўбы па ўсёй Беларусі мы мелі значны прыліў аднаасобнікаў у калгасы. У некаторых раёнах, напрыклад у Рагачоўскім, амаль
падвоіўся процант калектывізаіцыі.
Неабходна адзначыць сціслыя тэрміны ояўбы такіх культур, як
лён і авёс. План пасеву лёну к 15 мая 1934 года быў выканан на
94 проц., тады як у 1933 годзе 15 мая план быў выканан толькі
на 30 проц. Сяўба яравых зернавых 15 мая 1934 года закончана з
перавышэннем на 5,5 проц., а ў 1933 годзе на тое-ж чысло было выканана 51,8 проц. плана.
Веснавая сяўба 1934 года знамянуе сабой пералом у вёсцы Совецкай Беларуоі, паіказаўшай нябачаныя раней тэмпы іі якасць сяўбы.
Сяўба 1934 года прайшла, па-першае, пад знакам масавага соцыялістычнага спаборніцтва, у якое былі ўцягнуты раёны, сельсоветы,
калгасы, брыгады і радавыя калгаснікі. Сяўба 1934 года прайшла, падругое, пад знакам разгорнутай барацьбы за якасць сяўбы. Барацьба за
якасць стала здабыткам мае. У камісіях па якасці прымалі ўдзел дзесяткі тысяч людзей. У гэтым факце ярчэй за ўсё адлюстроўваюцца
новыя адносіны сялянскіх мае да калектывізацыі і калектыўнай
с працы, да рэзультатаў сваей працы. Радавы калгаснік ужо зразумеу^,
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што калгас—яго родная справа. Таму так бязлітарна d сурова змагаецца калГасная маса з бракаробамі.
Але, канстатуючы буннейшыя поспехі, мы ні на хвіліну не забы
ваем аб значных педахопах, якія яшчэ ёсць у нашай рабоце. Мы
маглі і павінны былі скончыць сяўбу раней, чым 23 мая. Нас затры.млівалі перш за ўсё соўгасы. У радзе раёнаў яшчэ дрэнна быў арганізован аднаасобнік. У 8— 10 адстаючых раёнах была ўскрыта дрэнная падрыхтаванасць да сяўбы. Як агульная з’ява, мы мелі дрэнныя
адносіны да каня, а месцамі затруднена! з кармамі. Ва многіх калгасах коні перад сяўбой былі ў нездавальняючым стане. Не было ў
нас даволі цвёрдага кантролю за захаваннем насення, у рэзультаце
чаго ў радзе калгасаў насенне было разбазарана або папсавана.
І ўжо ў працэсе самой сяўбы прыходзілася адшукваць добраякаснае
насенне.
Вопыт мінулых гадоў паказаў, што самым слабым участкам на
шай работы з’яўляецца лён. 3 года ў год мы лён недасявалі. Сама
сяўба лёну праводзілася дрэнна. Планы ілыіазагатовак не выконваліся. Таму першая задача, якую мы сабе ставім,— гэта ўнікнуць памылкі мінулых гадоў, дабіцца ў гзтым годзе рашучага палепшання
апрацоўкі і догляду лёну. Мы ўжо пачалі першую праполку лёну.
Перадавы ільнаводчы Сенненскі раён ужо закончыў першую пра
полку. Мы строга прасочым за тым, каб лён быў праполат не менш
2-х раз.
Мы маем зараз добрыя ўсходы яравых, абяцаючыя высокі ўраджай. Віды на ўраджай азімых таксама здавальняючыя. Гэта— рэзультат высокай якасці і сціслых тэрмінаў сяўбы. Але ўсё-такі высокі ўраджай трэба яшчэ заваяваць. Таму мы побач з праполкайі
лёну дабіваемся праполкі ўсіх зернавых. Прыклад перадавы'х раёнаў
(Барысаў, Слуцак і інш.) паказвае, што тэту задачу юезумоўна
можна выканаць.
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