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ПРАДМОВА ДА ДРУГОГА выдАння 

Нядоугi перыяд, якi мiнуу з часу першага выдання гэтаi;: 
кнiгi, багата насычан g·iстарычны111i падзеяwi, nаыножыушымi за 
ваяваннi, якiя даJ1а ·народу Совецкая улада. 

У той час, як у капiталiстычнай Еуропе усё мацней разга
раецца агонь другой сусветнай iмперыялiстычнай вайны, Совецкi 
урад, пад генiяльныы кiраунiцтвам таnарыша Сталiна, nызначыу 
шага нашы задачы у галiне знешняй па.1iтыкi, расстроiу кавар
ныя планы англа - французс1<iх nадпа.rrьшчыкау вайны i забЯ;сriс
чыу мiрную працу народау СССР. 

У момант поунага ра::паду польскай дзяржавы Совецкая 
I<paiнa працягнула руку дапамогi сваiм адзiнакроуныJ..t братам
народам Заходняй Украiны i Заходняй Беларусi, якiя пакута · 
валi пад лютым гнётам польст<iх паиешчьшау i капiталiстау . Ге
раiчная Чырnоная Армiя, верная свайму iнтэрнацыянальнаму аба
вязку, перайшла 17 верасня 1939 г. гранiцу быушай nо.11ьскай 
дзяржавы i прынесла працоуным Заходняй Белару·сi i Заходняй 
Украiны •свабоду, мiр i вызваленне ад капiталiстычнага рабства 
i нацыянальнага прыгнечання. 

3 вялiкай радасцю сустрэлi народы Заходняй Украiны i За
ходняй Беларусi армiю-вызвалiцельнiцу. 

За найкарацейшы гiстарычны тэрмiн Совец.кая улада у коран i 
змянiла жыццё nрацоуных Заходняй Украiны i Заходняй Бела
русi. Канфiскаваны i пераданы у рукi сяля.нства землi памешчы
кау, манастыроу ·i буйных дзяржауных чыноунiкау. Нацыяналiз<1-
ваны i пераданы у рукi працоуных банкi, буйныя фабрыкi i за
воды. Ужо за мiнуушыя першыя месяцы Совецкай улады дзе
сяткi тысяч беспрацоуных атрымалi работу. Усё з большай на
грузкай працуюць нацыя11алiзаваныя прадпрыем·ствы. Працоуныя 
масы, якiн трымалiся noльCI<iмi пан.амi у цемры i невуцтве, атры
иалi доступ да святла i ведау. У заходнiх абласцях БССР ад
IJ{рыты сотнi новых школ, больнiц, м:едпунктау, 1<лубау i бiблiя 
тэк; адкрыты тэатры, дамы адпачынку, санаторыi i курорты для 
працоуных. На прадпрысиствах, транспарце, у совецкiх устано
вах заходнiх абласцей БССР паяуляюцца першыя расткi кому
нiстычных адносiн да прады-соцыялiстычнага спаборнiцтва 
i стаханаускага р·уху. 



У цяпсрашнi ч3~ працоуныя з.аходнiх абласцей БССР з знту
~зiязмам рыхтуюцца да свайrо усен ароднаrа свята-выбарау .l(Э
путатау у 1щрхоуныя органы Совецкай дзяржавы-Вярхоуны 
Совет СССР i Вярхо}'ны Совет БССР . 

Усе rэтыя ri.стс1рычньш падзеi зpaбiJ1i неабходным дапоу
нiць другое выданне кнiri радам новых матэрыяJ1ау i факта:У, 
ю<iя датычаць, rалоуным чынам, заходнiх абласцей БССР. Пры 
гэтым, трэба мець на увазе, што тыя матэрыяJiы, якiя прыве
..в;зены у кнiзе у адносiнах БССР i дарэволюцыйнай Беларусi, 
кaJ1i пры rэтым не зроблена слецыяльнай аrаворкi, адносяцца .в.а 
:Беларусi 9 гранiцах усходнiх абласцей. 

Afirapы. 



СССР-КРАIНА ПЕРАМОГШАГА СОЦЫЯЛIЗМА 

У капiталiстычных краiнах ва уладз·е знаходзяцца экспла
ататары-капiталiсты i памешчыкi. Буржуазная дзяржава з'я}'
ляеццСJ· уладай нязначнай м'еншасцi эксплаататарс1<iх класа}' над 
иiльённымi масамi працоуных. Яна ахоувае nанаванне каniта
лiстау i nамешчыкау, ix iнтарэсы i прывiлегii, дапамаrае iм прЫ
гнятаць i эксплаатаваць рабочых i сялян . 

У дарэволюцыйнай Pacii царскае самадзяржауе з яулялася 
лютай i крывавай уладай буйных ютiталiстау i памешчьщау, 
якiя бяз,11iтасна распраулялiся з рабочымi i сялянамi. Рабочыя 
i сяляне у дарэвоJ1юцыйнай Pacii n адвярr<!лiся самай жорсткай 
эксплаатацыi i nрыrнеч анню, былi п алiтычна бяспраунымi. 

ВЯJ1iкая Кастрычнiцкая Соцыялiстычная рэво.л~оцыя звергла 
уладу каniталiста)i i па:1.1ешчыкау i устанавi.-1а у нашай краiне 
дыктатуру nролетарыята-Совецкую у.11аду, ян:ая прьщяrнула да 
упраулення дзяржавай мi.11ьёны лрацоуных, раней прыгнеч аных, 
забiтых i бяслрауных . 

Совецная :Улад:а адзiная у свеце дзяржауная улада самiх 
працоуных. СССР з 'яудяецца соцыялiстычнай дзяржавай рабо
чых i сялян, уся улада у якай .належьщь працоуным горrда i 
вёскi у асобе Советау дэпутатау nрацоуных. Толькi у 1<раiне 
Советау-у на шай соцыялkтычнай радзiме ажьщцёу·лена 
сапраудная дэмакратыя, г. зн . улада усяrо працоунага народа. 

«Палiтычную ac11ony СССР,-rаворыць артыкул другi 
Ста,11i1-1с1<ай Канстытуцыi,-складаюць Советы дэnутатаУ. 
працоуных, якiя вырзслi i у~1ацавалiся у рэзультаце звяр · 
жэння улады nамешчыкау i капiталiстау i заваявання ды1<та 

туры пролетарьшта». 

Совецкая улада дала працоуным свабоду, якой не маюць i нс 
моrуць м'ець nрацоуныя нi адной краiны капiталiстычнага 
свету. . 
У капiталiстычных краiнах за nрацоунымi захавана толью 

свабода памiраць з rоладу. Нават у так званых буржуазна-дэма
J<ратычных крзiнах, у канстытуцыях якiх rаворьщца аб прада
стауленнi працоуньш свабоды, гэтая свабода астz·сцца толы< i на 
паперы. Бо не моrуць бьщь свабодным i працоуньш, як.iя не 

Што да..а Сов. 1~ада срацо!t11ыw БССР. 
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упэ}'нены у заутрашнiм днi, якiя пастаянна 3Находзяцца у залеж
насцi ад кучкi 1<апiталiстау i памешчыка:f, удаснiкау фабрык, 
заводау i памесцяу, на работу да якiх яны вымушаны icцi, каб 
не вагiнуць з голаду. 

KaJii у канстытуцыях :некаторых буржуаЗ1На-дэмакратычных 
краiн фармальна запiсана nрадастауленне працоуным правоf 
i свабод, то гэта зусiм не значьщь , што яны iмi могуць на 
справе карыстацца. Яны iмi 11е 1<арыстаюцца, па-першае, таму, 
што пры пера.11iчэннi свабод абавязкова ёсць агаворк i, якiя аб
мяжоуваюць або зусiм адмяняюць маrчымасць 1<арыстацца iм-i . 
Па-другое, буржуазiя i памешчьы<i, у руках я1<iх у капiталi
стычных краiнах з1находзяцца усе баrаццi i органы капiталiстыч
нага дзяржаунага апарата-палiцыя, армiя, суды i турмы, з.а
усёды пераш1<аджаюнь ажьщцяуJ1енню працоунымi прадастауJ1е 
ных iм на паперы свабод. 

i сапрауды, ц.i могуць скарыстаць працоуныя капiталiстыч
ных краiн свабоду друку, кал i у руках буржуазii знаход~:зяцца 
усе дру1<арнi , nапера i органы буржуаз•най цэнзуры, цi моrуць 
працоуныя карыстацца свабодай слова, калi за· рэволюцыйныя 
выступленнi л ерадавых барацьбiтоj рабочага класа каniталiсты 
саджаюць ix у турмы, nадвяргаюць лютым расnравам i збiван
ням. Цi могуць працоуныя скарыстаць свабоду сходау, .калi t 
руках буржуазii знаходзяцца усе памяш1<аннi, калi рабочыя 
сходы разrаняюцца у капiталiстычных краiнах лаJ1iцыяй . Не, 
працоуныя не моrуць !На справе скарыстаць нават тыя правы i 
свабоды, якiя запiсаны у iлжывых буржуазных канстытуцыях . 

Толькi у СССР працоуным не то11ькi гарантуецца законам , 
але i на справе 13абяспечана свабода сJюва, друку" i сходау , 
свабода вулiчных шэствiй i дэма~нстрацый. «Гэтыя правы грама 
дзнн забяспечваюцца nрадастауленнем працоуным i .ix арганi 
зацыям друкарань, заnасау паперы, грамадскiх буды.нкау , вулiц , 
сродкау сувязi i iншых матэрыяльных умоу, неабходных для 
ix ажыццяуленrня» (Канстытуцыя СССР, арт. 125). 

Грамадзянам Совецкага Саюза забяспечваецца прана аб' -
еднання у грамадскiя арганiзацыi, недатыкальнасць асобы i 
жыл.~ш. 

Совецная }tлада знiшчыла нацыянальны гнёт 
i забяспечыла магутнае палiтычнае, гаспадарчае 
развiццё раней прыrнечаных народа~. 

няроунасць 
нультурнае 

Царская Раоiя быJiа турмой народа:)f. Мiльёны працоуных 
прыгнечаных нацыянальнасцей бьl.'l i nазбаул,ены якiх-бы то нi 
было палiтычных nравоу. У ёй бнзл iтасна падаулялkя ма.ттей
щыя 'Праяуленнi нацыянальнай самастойнасцi i iНацыянальнай 
культуры шматлiкiх прыгнятаушыхся царызмам народау. Расiй
ская iмперыялiстыч.ная буржуазiя :)fсяляк затрымлiвала эканамiч
нае .i культурнае развiццё нацыянальных aI<paiн, iмкнучыся 
nератварыць ix у адсталыя , цёмныя, залежныя :У гаспадарчых 
ад1Носi.и.ах сыравiнныя прыдаткi цэнтральна-прамысловых раё-
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11з }i . Царская улада наумысна натраулiвала адз.i:н на другi народы, 
насяляючыя Расiю, 1<аб адця~·нуць ix ад рэволюцыйнай барацьбы 
суnроць капiталiстау i па~1ешчыкау, ад ix барацьбы за сваё 
нацыянальнае nызвалешtе . 

У сучасных капiт<мiстычных I<paiнax та1<сю1а па~нуе жорсткi 
ющыянальны Т'Нёт . Кап1iтал iстычна развiтыя краiны-Анrлiя, 
Фр:шuыя, iталi я , Японiя i iнш. бнз.~iтасна заняnоJ1ьваюць кала· 
нiн.1ы1ыя народы. У I<paiнax фашызма прапаведуюцца крывавыя 
чG .'lа !! е1<анснивiснiцкiя расавыя с:тэорыi », зrодна якi~t адны нiбы 
вышэйшыя нацыi заклir<аны падпарадкоуваць сабе i эксплаата 
ваць другi я на1\ыi, праследаващ, i прыгнятаць ix. 

ToJ1Ы< i Совецкая улада разбiла ланцуri нацыянальнаrа rнёту. 
Тш1ы<i у· нашай совецкай соцыялiстычнай J<paiнe з~жонам уста
но~i.rrсна роунапрауе rрамадзян незалежна ад ix нацыянальн2'Сцi 
i расы ва ycix галiнах гаспадарчаrа, rра~1адска-палiтычнаrа 
i культурнага жыцця. У СССР ющыянадьная варожасць, абме 
жаванне прапоу або, наадварот, устанаулснне прамых цi ускос
ных пераваг грамад3S1Н у залежнасцi ад ix расавай або нацыя
на.11ьнай прыналежнасц.i 1<араюцца законам. 

Совецная у лада назаусёды лiнвiдавала энсплаататарснiя нласы 
i энсплаатацыю чалавена чалавенам; поунасцю знiшчыла 
прычыны, параджаючыя энсплаатацыю i раздзяленне rрамадства 
на э1<сnлаататара}! i энсплаатуемых. 

Эканамiчнай асновай капiтаJ1iстычнай сiстэмы rаспадаркi 
з ' яуляецца прыва'l'ная уласнасць на прылады i сроД1<i вытвор . 
ч асцi. Прыватная улаанасць у руках капiталiстау i памешчыкау 
в'яу.11яеuца 1<рынiцай nрыrнечання i э1<сплаатацыi працоуных, 
сродкаУ~ нажывы. 

Вял ir<ая Кастрычнiц,J<ая Соuыялiстычная рэволюцыя ввергла 
капiталiстычны лад, адмянiла буржуазны прынцып прыватнай 
уласнасцi на прылады i cpoдi<i вытворчасцi. Совецi<ая у.11ада 
мабрала у памешчыкау i капiталiстау фабрьшi i заводы, з'емлi 
i ветры, банкi i чыгункi i nе:ратварыла ix ва усенародную со
цыялiстычную уласнасць. 

Соцыялiстычная сiстэма гаспадаркi i соцыялiстычная уласнасць 
s'яуJJяюцца Э1<анамiчнай асновай совецкага ладу . 

«Эканамiчную аснову СССР складаюць со1{ыялiстычная 
сiстэма гаспадар1<i i соцыялiстычная у.11аснасць на лрылады 
i сродкi нытворчасцi, _якiя уцвнрдзi Jriся у рэзультаце лiквiда 
цыi I<апiтал iстычнай сiстэмы rаспадаркi, адмены прьшатнай 
уласнасцi на прылады i сродкi вытворчасцi i знiшчэ-нtНя 
эксплаатацыi чалавека чалавекам» (Канстытуцыя СССР, 
арт. 4). 

Пад кiраунiцтвам комунiстычнай партыi (бо.~1ьшэвi1<оу) i вя· 
.лir<<ira 1 мудрага правадыра народау таварыша Сталiна, за годы 
Ссnецкай улады соцыялiстычная сiстэма rаспадаркi у СССР 
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лерамагла ва ycix сферах гасщщаркi . У СССР «ужо ажыццёу
лена у асноуным першая фаза ко·мунiвма-соцыялiзм» (Ст ал i н) . 
Соцыялiстычная уJ1аснасць на вытворчыя фонды (фабрыкi, за· 
в(1ды, трансnарт i т. д.) к канцу .другой няцiгодкi склала 9 ,7°/о 
ycix вытворчых фонда у 1<раiны. У дзс.1ьна11 вага соцьшлiстыч·· 
най с1r.тэмы racnaдapкi у 1938 . r. у народным даходзс выра•(:ла 
да 99,3°/о, у валавой праду1щыi усёй лр амысдовасцi склала 
~19,!-iu;L, у ва .•1 авой nрадукцы i сеJ1ьс1<а й 1-аспадnркi-98,8°/о, у роз 
нiчным тавараабароце-1 oou/o. 

У рэзу;rьтаце 11epa мori соцыялiзмG! )' се"•1ьскай rаспадарцы 
процант калектывiза цыi снлянскiх двароу у 1938 r . склау 93,5 % , 
а· пасеуныя шюшчы калrасау выраслi да 99,:30/о ycix сялянскiх 
пасеуных плошчау . 

~' JНЗ) .r~ьтаце перамоri соцыялiзма 5· СССР, ;1iю~iдзцыi капi· 
талiстычнай сiстэмы racnaдapкi, 2дме11ы nрыватнай у.1аснасцi нэ 
пры;~ :щы i сродкi вытворчасцi i пераходу ix в а 5-ласнасць усяrо 
народа або 1<аJ1rасна-кааперацыi1ных аб'еднаннну карэнным чы· 
нам змянiла-ся к.1асавая структура нашай соцыялiстычнай р<1· 
д3iмы. 

JJiквiдацыя у СССР эксплаататарскiх к:11асау пара·зiтыч · 
нага спажывання, знiшчэнне экс11лаатаць11 ча.'!аве ка чалаве · 
кам з'яу. яецца адным з rадоунейшых 11а1.;азальнiкау 1<арэннага 

змянення становiшча працоуных мае, небывалаrа росту жыu 
цёва-rа узроуню усяrо совец1<аrа народа. 

Станов .шча рабочаrа класа, сялянства i iнтэлirонцыi змянiласн 
у СССР 1<арэнным чынам. 

У капiталiстычных краiнах пролетарыят пазбаулен сродкау 
вытворчасцi, ён прыrнятаецца i эксплаатуецца класам каштал!· 
стау. Рабочы клас у СССР, я1<i зверrнуу уладу каrriталiстау i 
памешчыкау, якi з 'яуляецца· кiруючай сiлай совец1<ай дзяржавы 
i уладае разам з усiм народам прьшадамi i сродкамi вытвор· 
часц i, ператварыуся у «зусiм новы, вызвалены ад эксплаатацыi, 
рабочы клас, падобнаrа шюму не ведала яшчэ riсторыя 
чалавецтва» (Ст ал i н). 

Лрацоунае сялянства у капiталiстыtтньrх краiнах з 'яуляецца 
класа-м дробных таваравытворцау, ра:пылена працуючых на 
сваiх дробных, аснаваных на адсталаи, часта першабытнай 
тэхнiцы, жабрацкiх rаспадарках. Лрацоунае сялянства капiталi
стычных 1фаiн бязлiтасна эксплаатуецца памешчыкамi i капiталi· 
стамi, кулакамi i растаушчыкамi. 

Вялiкая Кастрычнiцкая СоцыялiстыЧная рэволюцыя, зверrнуу
шая уладу памешчыкау i капiталiстау, назаусёды вызвалiла 
сялянства у СССР ад заняволення i эксплаатацыi. Лерамоrа 
калrаснаrа ладу, якi аснован на калектыунай соцыялiстычнай 
уласнасцi, калектыунай працы i перадавой тэхнiцы, nератва-рыла 
совецкае сялянства у зусiм новае сялянства. Гэтая перамоrа 
дала яму замож.нае, радаснае i шчаслiвае жыццё, якоrа нiколi 
не иела i не можа мець сялянства пры капiталiстычным J1адзе. 

-8 



У краiнах калiтала iнтэл i генцыя -g сваёй большасцi скла·
даецца з выхадцау з дваран i буржуазii . Большая част1<а яе 
выконвае там ганебную i жал1<ую ролю прыслужнiкау экспла
татарскiх ю1асау. 

У СССР-1<раiнс nер амогшаrа соцыялiзма-вырасла новая 
i нтэ.11iгснцыя, yciмi сваiмi карэнннмi звязаrнал з р2·бочы~1 r<ласа.м 
.i сллянствuм, н а 0-90 % вышаушая з працоуных мае народа-. 

Раней iнтэJ1irенцыя 

«павiнна быJ1а с.1ужыць багатым. класам, бо у не не было 
iншага выхаду . Цяпер яна павшна слу>!\ыць народу, бо не 
стала больш эксn.11аатат арс1< iх класау. iменн а таму яна 
з ' яуJIЯецца цнп·ер роуна-прауным членам совсцкага 1 · рамад
ства, дзе яна разам з рабочымi i сялянамi, у адной уnражцы 
з iмi, влдзе будоулю навага бяскласавага соцыялiстычнага 
1·рамадства» (Ст ал i н). 

Быстра сцiраюцца, nадаюць гранi памiж рабочым класам, 
... ялянствам i iнтэлiгенцыяй. Нябачанымi у гiсторыi чалавецтва 
1·эмпамi адбываецца nрацэс гirанцкага уздыму культурна-тэхнiч
нага узроуню рабочага класа i сялянства. 

Н iколi яшчэ нi у а ной краiне свету nрацоуныя нс мелi 
гага заможнага, шчаслiвзга i радаснага жьщця, тых правоу, 
я1<iя ажыuцёу.~ены у СССР i запiсаны у вял iкай Сталiнскай 
f<анстытуцыi. Бо права нз працу, права на· адпачынак, права на 
матэрыяльнае забеспячэнне у старасцi, у выпадку хваробы i 
страты працаздольнасцi, права на адукацыю, роунасць працоу
ных ycix нацыянаJ1ьнасцей i саnрауднае разняволенне i роуна
прауе жанчыны магчымы то.~ькi у краiне перамоrшага соцыя
лiзма-. 

Указваючы на тое, што «наша рэволюцыя з'яJ!ляецца адзiнай, 
яная не толькi разбiла аковы капiталiзма i дала народу свабоду, 
але паспела яшчэ даць народу матэрыяльныя }!мовы для за
ио11<наrа жыцця», таварыш Сталiн падкрэслiу, што «9 rэтым сiла 
i непераможнасць нашай рэволюцыi». 

У рэзультаце пасnяховага выканання другога nяцiгадовага 
плана дасягнут riганцкi уздым матэрыяльна-культурнага узроуню 
працоуных. Выканана пастауленая другой пяцiгодкай задача 
павышэныя узроуню народнага сnажывання у два i болъш разы. 

Пры росце колькаснасцi рабочых i служачых на 1 80/о фонд 
заработнай платы па усёй народнай гасnадарцы за годы другой 
nяцirодкi павялiчыуся у 2,5 раза. Рэальная зарплата рабочых 
павысiлася на 101 11/о. Больш чым у тры разы узраслi дзяржау
ныя расходы на кулыурна-бытавое абслугоувание рабочых i 
служачых. Рэзка вырасла за годы другой пяцiгодкi i замож
насць калrасн i кау. Так, напрыклад, грашовыя даходы, якiя раз
ияркоуваюцца сярод калгаснiкау па працаднях, павялiчылiся за 
r9тыя годы у 4-,3 раза. Каласальная работа была праведзена i 9 
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галiне развiцця народнай гсветы :i аховы здароуя, жыл.аёвага 
i комунальнаrа будаунiцтва. 

Усё гэта дасягнута nрацоунымi пад кiраунiцтвам бо.льшэвiц
кай партыi ва уnорнай i бязлiтаснай барацьбе з yciмi ворагамi 
рабочага I<ласа, з yciмi ворагамi працоуных-nам·ешчыкамi" 
каniтадiстамi, кулакам1i, ш1<0днiкамi, шniёнамi, з yciмi наёмнi
камi капiтал iстычнага акружэ,ння. 

У трэцiм шщiгоддз i СССР уступiу у новую паласу разв.iuця" 
<r.y паласу заnяршэння бу даунiцтва бяскласавага соцыялiстыч-
11ага rрамадства i пастуnова1·а перах:оду ад соцыялiзма да ному

нiзма» (з рэ за.11 юцыi ХVШ з 'езда ВКП(б)). 
У другой nяцiгодцы СССР за1<ончыу у асноуным тэхнiчную 

рэканс1 рукцыю народнай racnaдapf{i i па тэхнiцы вытворчасцi. 
у прамысJIОвасцi i се 1ьс1<ай rаснадарцы абагнау гаJюу~нейшьш 
капiталiс.тычныя 1 раiны . Па агульнаму аб'ёму прадукцыi прамы 
словасцi СССР цяпер за·ймае першае месца у Еуропе i другое: 
у свецс. 

Аднак, мы яшчэ адстаем ад перадавых капiталiстычных краiн: 
у эканам iчных адносtнах, г. з:н. у адносiнах размерау нашай пра
мысловай вытворчасцi на лушу 11ассJ1ьнiцтва. Так, на11рыклад, 
мы вытвараем значна больш чыгуну, чым Англiя, але калi рас 
класцi вытnараны чыгун на колькасць насельнiцтва, то у нас н а
адну душу прыходзiцца менш чыгуну, чым у Aнrлii, таму што 
насельнiцтва СССР намнога больш. Гэта адносiцца i да вытвор
часц i эJrектраэнергii, сталi, розных прадметау шырокага спажы
вання i т. д. 

За годы сталiнскiх пяц.огодаf{ мы мноrа зрабiлi у справе
эканаu"1iчнаrа развiцця нашзй краiны. На душу нас~ьнiцтва у 
1938 r. nрыходзiцца прамысловай nрадукцыi у 7,5 раза бо.Jiьш~ 
чым у 1913 г. У -rрэцяй пяцiгодцы перад нашай соцыялiстыч 
най радзiмай устала магчымасць практычна nаставiць ажьщ
цяуленне асноунай э1<а н амiчнай задачы СССР-дагнаць i nсра
rнаць найбольш разniтыя капiталiстычныя краiны Еуропы i Злу
чаныя Штаты Амерыкi таксама i у эканамiчных адносiнах, r. зн. 
по. вытворчасцi прадукцыi на душу насельнiцтва. 

Для nоунага ажыцr~яул'ення гэтай rрандыёзнай riстарычнай 
задачы нам спатрэбiцца 10- 15 год. Але :Ужо у трэцяй сталiн
сl<ай пяцiгодцы СССР зробiць буйныя J(poкi па гэтаму, намеча 
наму nартыяй, пабеданоснаму шляху. 

· Трэцяя сталiнскан пяцiгодка прынясе з сабой новыя гiста 
рычныя заваяваннi у справе далейшага быстрага росту матэ-· 
рыя:1ьна-культурнага узроуню совецкага народа, забяспечьщь. 
лшчэ бо.'Iьш высокае задава.'1Ьненне патрэб i запросау nрацо·у
ных СССР у неабходны ·~·аварах, nрадуктах, жыллi i у куль
турн~-бытавым абслугоуваннi. 
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иасцю назаусёды. Цяn·ер задача еаключаецца у стварэннi 
t'акога добрабыту •i nавышэння культурнасцi працоуных, якiя 
адпавядаюць узросшым запросам совецкага народа, якiя 
недасягал~.,ны для самых багатых I<pa·iн капiталiзма i азна
чаюць пачатак саnрауднаrа рос1шiту сiл соцыялiзма, Р.Осквiту 
новай, соцыялkтычнай культуры» (з рэзалюцыi XVlll з'езда 
ВКП(б)). 

Трэцян пяцiгодка ажьщцёвiць далейшы буйны крок уперад 
у riстарычнай справе падняцця культурна-тэхнiч·нага ·узроуню 
рабочаrа ~<ласа да уероуню работнiкау iнжынерна-тэхнiчнай 
працы. 

Вырашэнне асноунай эканамiчнай адачы СССР у велiзарнай 
меrы павялiчыць багацце прадуктау i прадметау спажывання 
у нашай I<paiнe, створьщь умовьi для пераходу ад першай фазы 
кому.нiзма-соцыялiзма да другой, вышэйшай яrо фазы, калi 

-rрамадсгва зможа задавальняць запросы кожнага члена грамад

ства па яrо патрэбнасцях. 
Такi вось шлях перамог i дасягненняу нашай соцыялiстычнай 

.радзiмы, такiя вось гiстарычныя заваяваннi нашага народа 
i в·елiчныя перспектьшы, якiя адкрываюцца перад iм. Па rэтаму 
<:лаунаму шляху быстра i смела, пад кiра·унiцтвам ВКП(б) .i ге
нiriльнага стратэга рэволюцыi таварыша Сталiна, iдуць працоу
ныя СССР да вяршынь кому.нiзма. 

РОСКВЙТ БССР-РЭЗУ ль т Ат лжыццяr ЛЕННЯ ЛЕНIНСКА
ст АЛIНСКАй НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ПАЛIТЫКI 

Уся гiсторыя развiцця Беларусi пасля Вялiкай Кастрыч:нiцкай 
Соцыялiстычнай рэволюцыi :з'нуляецца сведчаннем правiльнасцi 
rенеральнай лiнii большэвiцкай партыi . Гэтая гiсторыя в' яу
ляецца· яркай iлюстрацыяй абвешчанай Ленiным i Сталiным 
дружбы народау, дапамогi рускага пролетарыята . працо-у.ным 
былых адсталых ,раёнау Pacii. 

Гiсторыя беларускага .народа да 
Соцыялiстычнай рэволюцыi з'яуляецца 
6арацьбы сулрuць гнёту памешчыкаf 
чужаземнаrа гнёту. 

Вялiкай КасТ1рычнiцкай 
IГ'iсторыяй яго гераiчнай 
i капiталiстау, суnроць 

Б'еларускi народ з 'яуляецца адным з трах вятюх брацкiх 
усходне-с.11авянскiх народау: рускаrа, украiнскаrа i беларускаrа. 

Дoyri час, з XIV да канца ХVШ стагоддзя, беларускi на
род быу пад гнётам спачатку лiтоускiх, потым польскiх феада
лау. Польскiя ланы аднооiлiся з асаблiвай жо.рсткасцю i няна
вiсцю да працоуных Беларусi . Яны захватва·лi сабе лепшыя 
землi, rpaбiлi беларускiя гарады i вёскi, узмацнялi прыrонны 
гнёт, прабавалi насiльствена апалячыць беларускi народ. 

Беларускi народ сумесна з украiнскiм i рускiм народамi ге
раiчна змагаус.Я супроць жорсткага пры~г.нечання iншаземцау за 
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сваё нацыянальнае вызваленне, супроць rнёту памешчыкау i 
князёу. Вядома паустанне у нанцы XVJ в. лад кiраунiцтвам 
украiнскаrа казака Налiвайка, паустаннi у XVII в. у Маriлеве 
Вiцебску, аrульна-народнае паустанне у Беларусi у часе nызва· 
JJенчай вайны Украiны супроць Польшчы, I<рыча·ускае паустанн.Е. 
у хvш в. i т. д. 

У канцы XVIП в. у рэзу 1ьтаце раздзелу Польшчы Беларусь 
была далучана да Pacii i вызвалiлася, та1<iм чынам, ад жорстю:trа 
i нянавiснаrа польскаrн у.ладарнiцтва. Аднак, Расiя да рэволюцыi 
была, як вядома , турмой народау. Расiйскае самад.зяржауе, паме 
шчъщка-капiталiстычная улада прыrнятала ~се народы, нася .11яу
шыя Расiю, у тым: лiку i бе.1арусау. 
У дарэволюцыйныя годы Ьеларусь бы .1а nрыrнечанай, адста

.11.ай правiнцыяй царскай Pacii. Расiйская iмперьтлiсrычпая бур
жуазiя тармазiла развiццё беларускай nра~1ыс.1Jовасцi, iмкнулася 
да таrо, каб перя.тварьщь Бе.~арусь, як i iншыя а~<раiны, у вы
ключна сыравiнны пrыдатак да прамыслова-развiтых цэнтраль-
1-:ых раёнау, к,аб сыравiна на месцы не перапрацоуваJ1 нся, а 5' не
апрацаваным выr 1шдзе вывозiлася у пра~,1ысJювыя цэнтры Pacii 
i за rранiцу. 

Дарэволюцыйная. Расiя }· цэлым была краiнай адсталай у пра
J.1ысловых адносiнах, але Беларусь у саставе Pa::ii бы.1 а яшчэ 
больш адсталай . На адну душу насельнiцтва у БeJiapyc i прыхо
дзiлася у 3 разы менш прамьюювай праду1щыi i у 15 раз менш 
електр::~энергii , чым у цэльш п а Pacii . Прамысловасць Беларусi 
была ве.1ьмi раздрсб.аена й. Больш палавiны прамы::.1Jовай прадук
цыi прыходзiда.ся на харчовую i дрэваапрацоучую прамысло -
1:1асць. У харчовай прамысловасц i львiную до.лю займала спiрто
вая пра~1ысловасць, якая развiвалася rа.1оуным чынам у nамеш
чыцкiх маёнтf(ах. Беларусь бы а багата лесам , але лес nа-дрз· 
пежнiцку выся1<ауся i у неапрацаваньш выrлядзе вывозiу::я за 
rранiцу або у iншыя раёr~ы. На месцы драунiна перапрацоува
лася у ве.~ьм i Н51ЗНачных раз"'1ерах. 

Асноунае баrацце краiны-тпрф-зуr.iл~ не раrлрацо}1 в:;~уся. 
Некалькi скураных, i i!Ь!·юnрадзiльных i iншых прамысловых 
пра:Дпрыемствау не спраудя.1iся з перапrэ11оукай той сельскагас
падарчай сыравiны, якая мелася у Беларусi у значнай ко.тtы<асцi. 
JJён, скура, жывёла i iншыя лраду1пы сельс1<ай гасналаr :< i выво
зiлiся з Беларусi ; склада il i значную до.1Jю \1 эксnарце Pacii . 

Вытворчасцi машын у Белзрусi не было. Невщ1iкiя метала
апрац()учьт лрадпрыемствы займалiся гало~ным '!Ьrнам рамон
там меушыхся у nра"'1ысловасцi i сеJ11,скай rаспадарцы дарэвс
люцыйнай Беларус i нескладаных меха нiз~ 1 ау, а таксама вытв(>р
часцю дробных металiчных вырабау хатняга ужытку. Не было 
i сучаснай хiмiчнай nрамысJювасцi . Рабочыя працавалi у з1·убных 
для здароуя у~ювах па 12- J 6 1·ацзiн у с_ут/\i. 

Становiшча I1рацоунаrа сялянспщ хара!<тарызэваласи настуn
:н~мi цыфрамi: у дарэволюцыйнай Беларусi сялянс мелi толькi 
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· ~3°/о усёй зямлi. Па Мiнскай rубсрнi удзельная ваrа ся.ля11скiх 
зямель была яшчэ нiжэй, складгючы усяrо 30,3°/о, па Мазыr
скаму павету-200/о. Па даных ·сельскаrаспадарчаrа перапi~у 
у 1917 г. да Кастрычнiцкай рэволюцыi J/s частка .vcix сяллн::юх 
гаспадарак Беларусi не мела рабочай жывёлы. У Горацкiм па
веце 90/о ycix сялянскiх гаспадарак наогул не мелi нiякай жы
вёлы: нi каня, нi каровы, нi свiннi, нi авечкi. Працоунае сялян
ства жыло ва умовах усё узрастаючай нiшчаты i rоJшду. 

Працоуныя Беларусi эксплаата.вадiся рускiмi i мясцовымi па
~tешчыкамi i капiталiстамi. Апр.ача таго, велiзарная колы<асць 
зямлi належала поJ1ьс1<iм па 1ешчыкам1 якiл праяуJ1ял i выключ
J-1,УЮ жорсткасць у адносiнах да працоунага сяJшнства. Маючы 
у сваiх руках лясы i лепшыя зямс;1ьныя уrоддзi, памешчыкi за 
карыстанне уrоддзямi (пашу, праrон жывёлы i т. д.) прымуша.пi 
·:ялян адпрацоуваr~1> на памешчыil,!<iх землях, аднауляючы фак-
1ычна прыrоннае права. 

У беларускiх гарадах i мястэчках тулiлася яурэй::кая гарад
·кая бедната. Царскiмi законамi яурэям забаранялася жыць 
усюды. lм былi ад.ведзсны для пражы вання неr<алькi бсларус~<iх 
i украiнскiх губерань, атры~1аушых назву «Чарты аседласцi>. Я:9-
рэям было забаронена жыць у вёсках i займацца сеJ1ьскай гас
падаркай. Яны маг лi займацца толькi рамя::твом або гандлем. 

Беларусь бы.1Jа адсталай i у культурных адносiнах. Больш 
~ насельнiцтва было непiсьменным, а на вёсцы i таго больш. Нэ
вучанне у школах не вяJrося нiдзе на беларускай мове. Культура 
беларуСI<аrа народа праследавалася. Школ было мала, але зато<~ 
было мноrа цэрквэу i шынкоу, 

lмперыялiстычная вайна, якая адбываJ1ася на тэрыторыi Бела
русi, i паследаваушая за ёю акупацыя Белару:i щмцамi) падя
камi прынеслi незлiчоныя бедствы беларускаму народу i ушчэнт 
разарылi i без таrо адсталую Беларусь. Было ньизезена абста
ляванне раду фабрык i сотнi прамысловых nрадпрыемстваs; былi 
знiшчаны у рэзультаце ваенных дзеянняу. 

Пад кiраунiцтвам партыi большэвi1<оу у дарэвотuцыйныя 
rО!(Ы праuоуныя Беларусi гераiчна з шrалiся супроць самадзяр
жауя, памешчыкау i 1<а11iталiстау. Пад кiраунiцт.вам большэвiц
кай лартыi працоуныя Бсларусi iшлi у 1917 г. на штурм сама 
дзяржауя. Саратнiкi вялiкаrа Сталiна Mixaiл Васiльевiч Фрунз~ 
i Лазар Майсеевiч I<аrановiч apa1·aнiзaвaJii у Мiнску i Гомелi ра
бочых i бяднейшых сш1ян на барацьбу з Часовым урадам, ма 
звяржэнне 1<аniталiстычнаrа ладу. 

Першнга студзеня 1919 г. па iнiцыятыве вяJ1i1<ix правадыроу 
пра1105: ных Ленiна i Сталiнн была абвешчана Беларусюш Сонеu
кая Соцыялiстычная Рэсnублiка, i бeJ1apyc1<i народ упершыню 
у ricтopыi атрымау сваю дзяржаунасць. Прэзiдыум ВЦВК РСФСР 
урачыста nрызнау незмежнасць БССР i заключыу з ёi1 роуна
прауны даrавор аб саюзе i брацтве. На першым з'ездзе Советау 
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БССР нрысутнiчау старшыня ВЦВК РСФСР т. Якау Мiхайлавiч 
Свердлоу, f"Ki вiтау утварэнне БССР. 

Маладой рэспублiцы прышлося са зброяй у руках адстайваць. 
сваю неэа .а ежнасць. У той час, як Чырвоная Армiя вяля. l)араuьбу 
з Калчаком, Юдзенiчам i Дзенiкiньrм, польст<iя паны пачалi вай.ну 
суnроць Совецк.ай краi11ы. lм удалося на час акупiраваш. знач
ную Ч::!СТК~' БССР. Нiколi 'Не забудуць 11рацоуныя Беля. 1Jу сi жу
дасных дзён белапо.11ьска й акупацыi. Сп а,11е11ыя дат 1а вёскi i ра з · 
бураю·ш гаrады, насi.1лi, рэквiзiцыi i расстрэлы працоуных, зва
рот паш'u 1 чы1<а:\1 ix зе~1.чяу, а каniтал i стам ix фабры~< i 1аводау, 
бсспрацоуе, зверс1<а я энспм1атаuыя рабочых i сялян-вось што 
прынеслi 3 сабой на сваiх штыках ш<уnанты. У rэты ч ас бс.111:1-
рускiя буржуазныя н::щьтналiсты прас:v1ьшадiся перад польскiм i 
акупантамi. 

Цэнтральны камiтэт nартыi болршэвiкоу даручыу таварышу 
Сталiну 1<iраун i цтва апер а1~ыя ~1i н ::1 заходн i ~1 фронце. Пад яrо кi
раунiцтвам наступ '1еннс паля1а1у бы.'То прыnынена . Саратнiк Ле
нiна i Ста.1 iна т. Орджанiкiдзе, будучы у 1919 r. чJ1енам Рэуваен
совета 16 ар tii, пасля заняцця Барысава п а.11якамi, пайшоу са 
жмены<ай лю.дзей у разведку, а затым павёу ч acui ap~1ii у на 
ступление выбiу палякау з Барысава i тым самым прыпынiу да
лейшае настуnленне палякау на rэтым участку фронта. 

Неузабаве пасля I'этаrа Чырвоная Армiя перайшла у наступ
ление. Чырвоная Армiя пад 1<iраунiцтвам i па rенiяльнаму плану 
таварыша Сталiна (вядомы рэйд Коннай Apмii на чале з Варашы
лавым i Будзённым) прарвала польскi фронт. Значную .даn а 
моrу рэrуля.рны:м часцям Чырвонай Apмii аказвалi беларускiя 
партызаны. 

3 11 лiленя 1920 r . БССР, вызваленая ад замежнай" акупацы.i, 
зноу пачала бу даваць -::ваю •соцыялkтычную rаспадарку i куль 
туру. 

Совецкая улада у Беларусi вырасла i узмацнела 
«У рэзультаце звяржэння улады памешчыкау i капiталiстау, 
заваявання дьштатуры пролетарыята, вызвалення беларус
каrа народа ад нацыянальнага rнёту царызма i рускай 
iмперыялiстычнай буржуазii i разгрому беларускай нацыя
налiстычнай контррэволюцыi» (Канстытуцьш БССР, арт. 2) . 

Толь,кi перамоrа Вялiкай Кастрычнiцкай Соцыялiстычнай рэ-
волюцыi вывела Беларусь на шлях росквiту. Гэты росквiт не пры
шоу <:ам сабой . Беларусь у той перыяд у rаспадарчых i куль
тур'ных адносiнах з'яулялася адста.IJа й у параунаннi з цэнтраль
нымi раёнамi P acii. Але nартыя большэвi1<оу 11амецi.11а шлях 
уздыму раней прыгнечаных i адсталых народау . На Х з'ездзе 
РЮ)(б) па дакладу таварыша Сталi,на былi вынесены рашэн~i 
аб аказаннi дапамоri 1rэтым народам у лiквiдаuыi ix адсталасц1 . 
Для rэтага неабходна было развiваць ix rаспадар1<у i культуру 
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больш быстрымi тэмпа.и i, чьrм у прзиыслова-развiтых раёнах 
быушай Расiйс1<ай iмперыi. 

У большэвiкоу слова ~а справай :нiкол i не разыходзiцца . 
. 3 першых дзён свайrо iснавання БССР атрымлiва.r1а сiстэматыч
ную дапамоrу ад урада СССР, ад брацкаrа pyc1<ara народа матэ
рыяльнымi сродкамi, кадрамi. У рэзультаце тэмпы росту rаспа
даркi БССР былi на многа больш быстрымi, чым у старых пра
:~.1ысловых раёнах. Так, 'Напрыкл_ад, прадукцыя буйнай прамысло
васцj СССР вырасла у 1938 r. у 9 з дiшнiм раз у параунанн i з 
1913 r. За rэты-ж час прадукцыя буйнай прамысловасцi БССР 
вырасла у 19,9 раза. 

У цяпсрашнi час БССР з'яуляецца квiтнеючай iндустрыяльна
калrаснай рэспубл iкай, заходнiм фарпостам соцыялiзма на ру
бяжы з капiталiстычным светам, роунай сярод роуных 11 брац
J<iх ~аюзных рэспублiк вялjкаrа Совецкаrа Саюза. 

У той час, ЯJ< БССР за :годы Совецкай улады дасяrнула велi 
.варных поспехау ва ycix raJ1iнax палiтычнаrа, rаспадарчаrа i 
культурнаrа жыцця, Заходняя Бел арусь сrаrнала пад rнётам пан
с1<ай Польшчы, знаходзiлася у станс заняпаду i на rpaнi куль
турнаrа здзiчэння. 

Нiякiмi па.11 i1'ычнымi правамi белару-скае насельнiцтва, як i 
усе астатнiя нацыянальныя менша:::цi По.11ьшчы, не карысталася. 
Беларуская мова праследавалася, польская мова-адзiная, пана
nаушая у дзяржауных установах, судзе i школе. Беларусы не 
мелi доступу на дзя.ржауныя i rрамадскiя пасады. 

Польскiя капiталiсты i памсшчыкi па-драпежнiцку э1<::плаата
валi прыродныя багаццi Заходняй Беларусi, адначасова лерашка
джаючы яе ,гасладарчаму развiццю . 

Правячьш 1<ругi быушай Польшчы разглядалi Заходнюю Бе
ларусь i Заходнюю Украiну, як аб'ект каланiшrьнай эксплаатацыi. 
Будаунiцтва фабрык, заводау i чыгунак на тэрыторыi усходнiх 
.акраiн амаль не праводзiлася. БоJiьш таrо, вельмi часта зrортва
лiся, закрывалiся тыя прадпрыемствы , якiя здауна kнавалi на 
тэрыторыi Заходняй Бе.11ару:::i . Мэта была ясная. Не дапусцiць 
перапрацоу,кi на месцы асно9ных багаццяу края, э па-драпеж
нiцку ix здабьшаць i у амаль сырым выrлядзе вывозiць ix у 
цэнтральную Польшчу, атрым 1iваць у Заходняй Беларусi дзяшо
вую сыравiну, а затым мець маrчым::~сць па больш дарагiх цэнах 
i без канкурэнцыi nрадаваць там-жа nрамысловыя тавары. 

Прывядзем не1<а.11ькi цыфр, запазычаных з афiцыяльнай поль
'.СJ(ЭЙ статысты1<i. Ко.1Jькасuь пара)rнальна буйных прадпрыемствау 
(з лiкам рабочых звыш 7-9) зменшылася за 10 rод-з 1929 па 
1938 rr.-na 4 бе.1rарускiх ваявод:::твах (Бе.r1астоц1<аму, Вiлсн
-с.каму, Нова•рудскаму i Палескаму) з 1 463 да 1 242 (укJiючаючы 
Вiльна). АсабдiRа зменшыуся лiк дрэваапрацо;~lчых прадпрые:м
ствау, якiя закрывалiся самым рашучым чынам. У 1929 r. гэтых 
:прадпрыемства)' было 704, у 1938 r.-толькi 346. Колькасць ме
·1алаапрацоучых· прадпрыемствау скарацiлася з 39 да 17 i т. д. 
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~· Пале::кiм ваяводстве КОJ1ы<асць дрэвае111рацоучых прадпрыем
ствау с1<арацiл ася ~ 260 да 128, боJ1ыu чым на палавiну, а na 
Вi.1Iенскаму ваяводству з 227 да 62 1

• 

Лясы у ваяводствах Заходняй Бс.11арусi займалi 376/о ycix ;щ
соу быушай Польшчы. УдзеJ1ы1ан вага рабочых десапiлення 
rэтых ваяводствау складала толькi 23,9 % , а :мэблевай вытвор
ча:::цi 0,60/о. Такiм чынам. вiдаць, што nаглыбJrенай апрацоукi 
драунiны зусiм не было. Лес у сырым выпzядзе лывозiуся у 
цэнтральную Полыuчу. ВьIJ<лючэ!-!Не складала толы<i фанерная. 
вытворчасць, якая працавала на экспарт i дастауляла I lольшчы 
валюту. Яе удзелы-!ая вага была звыш ~ /3 усёй пр1щукцыi фанер
иай прамыс.rювасцi быушай Польшчы . 

На тэрыторыi Заходняй Бсларусi здауна iснавалi тры заnал
кавыя фабрыкi: у Пiн:ку, у мяст. Вiшнёва, · Вiлей~кага павета. 
i у Гродна (гэта апрача фабрык заnалкавай саломкi). Устана
вiушы заnалкавую манаполiю, заключыушы кабальную здзею<. 
з быушым запалкавым каразrём iварам Крэйгерам, правiцел i 
быушай Польшчы закрылi большую частку ·сваiх запа.'!кавы · 
фабрык. Па даных афiцыяльнай статыстынi колькасць запал-
1<авых фабрык па быушай Польшчы зменшылася з 19 у 1924 r . 
.да 4 у 1938 r., колькасць занятых у запалкавай nрамысловасцi 
рабочых скарацiлася за rэты перыяд з 2 814 да· 805. У Заходняй . 
Белару:::i, у Пiнску, захаваласn адна запалкавая фабрыка 
~прагоэс-Вулкан». Параунаем некаторыя да'Ныя па rэтай фаб
рьщы за 191 3 i за 1937 г. У 1913 г. фабрыка налiчвала 500 ра
бочых, у 1937 г.-толькi 181 (сярэдне-гадавы лiк). У 1913 r~ 
фабрыка выпрацавала 95 ООО ·скрынак заnалак. У 1937 г. яе пра
дукцыя складала толькi 22 968 скрына1<. Наогул фабР!>)КЗ пра,ца
ва.11а у 1937 г. толькi 162 днi. Прычынай гэтаму з'яв iлася не ад
сутнасць сыравiны або рабочай сiлы (у Палессi i таго i другога 
было досьщь), не стыхiйныя бед:::твы, а «распараджэнне прау
лення» . Заnадак не халала насеJ1ьнiцтву, а мiж тым запалкi ля
жалi на 1складах фабрыкi, запасы ix не убывалi. Прыходз i 11ася 
лрыпыняць вытворчасць, выкiдваuь рабочых на вулiцу i прыво
дзiць вытворчасць у адпаведнасць не з патрэбнасцю, а з па}(у
пальнай здольнасцю насельнiцтва. 

Прамыслова::ць у Заходняй Беларусi не развiвалася, а дэrра
дыравала. У 1936 г . колькасць рабочых у буйных прадпрыс~r
ствах Заходняй Беларусi (з лiка,.,1 рабочых больш 20) зменшы
лася у параунаннi з 1913 r. на 17 % . Напомнiм, што за гэты 
перыяд колькасць рабочых буйных прадпрыемствау БССР ВЫ· 
ра-сла у 6 раз. 

Насельнiцтва чатырох беларускiх ваяводствау складала па ne
panicy 1931 r . больш 130/о у.:яrо насельнiцтва быушай Польшчы, 
и.олькасць-жа прамысловых рабочых у гэтых ваяводствах скла· 
дала у 1936 г. толькi 4,9°/о аrульнай колькасцi рзбочых, заня· 

1 Па даных В111е11скай га 11ддёnа· nрамыс.1ован na11;iтi.1 . 
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тых у прамысловасцi быушай Польшчы. Абарот прадпрыемства 
rэтых ваяводствау складау 4,3 % аrульнаrа абароту nрамысло 
вых прадпрыемствау быушай Польшчы. Колька::ць выпрацава 
най у 1938 г. электраэнерrii складаJiа толькi 1,7°/о агvльнай вьr
працоукi у быушай Польшчы. На аднаrо жыхара § Заходняй 
Беларусi бьIJio выпрацавана у 1938 r. каля 13 квт rадзiн, што у 
6 з лiшнiм раз менш выпрацоукj на аднаго жыхара за гэты-ж 
перылд у БССР. 

Уласнай палiунай базы Заходющ Беларусь не мела. Не rле
дзячы на велiзарвыя запасы тор:j:>у, прамысловых рас!)рацовак 
1·этага важнага вi1(у мясцовага nа.пiва зусiм не было у Заходняй 
Беларусi, як i, мiж iншым, па усёй тэрыторыi быушай Польшчы. 
Польскiя каniталi::ты не бы.71.i зацiкаулены )' здабычы мясцоваrа 
лалiва у Заходняй Беларусi. tм было больш выгадна збываць 
·rам камеf.:!ны вуrаль, якi здабыва}iся у цэнтральных раёнах. 

ПаказаJ1ьнiкам культурнага i rаспадарчага зан'япаду Заходняй 
Беларусi у годы польс1<ай акупацыi з'пуляецца амадь поуная 
адсут!iасць росту rарадоу. Па перапiсу 1931 г. з 4 369,8 тыс. на
сельнiцтва Заходняй Беларусi (у rранiцах заходнiх абласцеlf 
БССР) rарадское насельнiцтва складала 624,7 тыс. або 14,ЗО/о . 
К шtчатку 1939 г. насельнiцтва Заходняй Беларусi вырасла да 
4,7 млн. чалавек, але удзельная вага rарад,скоrа насельнiцтва 
складала нс больш 15°/о усяrо на::ельнiцтва Заходняй Беларусi. 
Па даных-жа перапiсу насельнiцтва 1939 г. удзельная вага га
радскога насельнiцтва БССР складае 24,70/о. 

Для характарыстыкi прывядзем некалькi цыфр аб дынамiцьr 
насельнiцтва раду rзрадоу Заходняй Беларусi (цыфры узяты па 
даных афiцыяльнай польскай статьн:тьII<i). Гор . Бела::ток з 'яу
ляецuа самым буйным цэнтрам Заходня.й Беларусi, цэнтрам най
больш развiтай у прамысловых адносiнах обласцi. У 1910-11 r. 
Беласток налiчвау 80,3 тыс. :насельнiцтва, у 1921 r.- 76,8 тыс., 
у 1931 r.-91,3 тыс. , i 9 1939 г. (па меркаваннях по;1ьскай статы 
стыкi)-·-107 тыс. Такiм чынам, самы буйны iндустрыяльны цэнтр 
Заходняй Беларусi вырас за 29 год на 1/3 (на 33,7 % ) 1• Для па 
раvнання возьмем даныя аб сталiцы БССР-Мiнску. За апошнiя 
12· год (з канца 1926 да mачатку 1939 r.) насельнiцтва 
rop. Мiнска, nырасла в 131,8 тыс. да 238,8 тыс. або на 81,20/о. 
Гор. Вiцебск вырас за гэты перыяд на 69,40/о, гор . Маriлев-
на 98°/о i т. д. 

Што датычьщь астатнiх rарадоу Заходияй Бе.ТJарус:, · то яны 
з 1910-11 1· . амаль не выраслi. Так, буйны прамысловы цэнтр 
Гродна, якi, будучы губернскiм rорадам Pacii, рос з кожным го
да~, змарнеу пры панаваннi польскiх паноу. Яго на::ельнiцтва 
складала у 1910 r. 49,7 тыс. чалавек, а у 1931 r . (па даных пе
рапiсу)--49,9 тыс. Брэст-Лiтоуск налiчна}i' у 1910 г. 53,3 тыс. ча
даr~ек насельнiцтва, а у 1931 r. толькi 48,4 тыс. насельнiцтва. На· 
--- - ---

1 Адflак, сакрэr i гэта rа ~01'ТУ раскрыnаеццэ ,в~rr-rr~ 1 Была :ша•1на 

расшырана мяжа rорада з ук 1.~tу .~~·pk:'iy ·.се~Бdкi!l!-~,асцей. 
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сельнiцwа Пiнска адпаведна зменшылася з 36,4 тыс. у 1910 г. 
да 31,9 тыс. у 1931 г.; Ломжы-з 26,1 тыс. да: 25,1 тыс. i т. д. 

Праходзя.чы па вулiцах многiх гарадоу Заходняй Беларусi, 
амаль не зауважаеш новых дамоу, новых грамадскiх будынкау. 
У Беластоку за многа год пабудоваl-! толькi будынак суда, каз
н ачэйс-гва i тэатра. Новыя жылыя дамы амаль не будавал.i-ся, бо 
у Q.е.11астоку не было «ЖЫ.'!лёваrа крызiса»,-многiя кватэры у 
цэнтры горада З·за н'еда~тупнай для рабочых кватэрнай платы 
пуставалi. i rэта у той час, калi у прадмесцях Беластока бед
ната жыJ1а у жахлiвай скучанасцi i гразi, у зусiм нема.гчы~1ых 
умовах. , Зусiм не будавалiся школы r больнiцы. У радзе мещ 
будавалiся толькi турмы ды сабраннi для nаноу афiцэрау. 

Заходняя Беларусь у годы поль::кай акуnацыi была краiнай 
адстадай, аrрарнай. Каля 4/s насельпiцтва было занята сеJ1ьокай 
гаспадаркай. Лепшыя, землi :t'я9'лялiся уласна~сцю памешчыкау. 
Нiшчата беларускай вёскi была выключнай. У радзе лаветау 
больш 1/з сялян былi бясконнымi'. Для таго каб больш па~пя
хова падауляць рэволюцыйны рух бe.riapycкara сялянствй, л,.т1я 
таrо, каб шпiё:нiць за iм, польс1<iя паны надзялiлi леnшымi зем 
;шмi сваiх узброеных каланi·стау, так званых «асаднiкау~. Бедня
коу-жз «надзя,лjлi» пясчанымi зеилямi, балотнымi учэст1<амi . 

Нiякiх клопатау аб беларускай вёсцы поль::кiя паны не 
~раяулялi. Колькасць naxaцi амаль што не павялiчвалася. Та1<, 
напрыклад, па даных афiцьшль.най статыстыкi колькасць пахацi 

у Палеск iм ваяводстве павялiчыла,ся за апошнiя 1 О год толькi 
на 20/о. Сядяне ужывалi ·самьш прымiтыуныя сельскаrа:::падарчыя 
прылады, не даядс:лi, не мелi иаrчымасцi куniць нават запалак, 

солi, карасiну, цукру. . . . ." 
У той час, як у БССР дауно л1квщавана нешсьменнасць, у 

Заходняй Беларусi у радзе паветау колькасць непiсьменных 
перавышала 60 % , а сярод жанчын непiсьменнасць даходзiла 
да 800/о. Школ на бе.11арускай мове у Заходняй Бещ1русi не былС1. 
У вы1шйшьш навучальвыя устаноnы дзецi працоуных Заходняй 
Беларусi фактыЧН:i не дапускалiся . 

Параунанне нашаrа шчаслiвага жьщця з цяжкiм становiшча:\,t, 
у якiм знаходзiлiся. нашы браты у Заходняй Беларусi, лiшиi раз 
даказвае, што развiццё палiтычнага, га•спадарчаrа i куJJьтурнага 

жьщця адсталых народау магчыма толькi nacJIЯ звяржэння капi
талiстычнаrа .n аду, толы<i пры Совецкай уладзе. 

Незадач"1iвыя правiцелi быушай Польшчы уцягнулi I<paiнy t 
вайну з Герм анiяй. Праз некалькi дзён пасля пачатку tВай.ны гэ
тыя 'Правiце.1Ii кiн\1 .ч i н арод на nо.11.ю лёсу. 

СССР працяrнуу брацкую руку дапамоri адзiнакроуным бра
там-украiнцам i беларусам Заходняй Украiны i Заходняй БеJIЗ· 
pyci. У дзень 17 верасня 1939 r. доблесная Чырвоная Армiя 
перайшла rранiцу i нызвалiла Заходнюю Беларусь ад naнc1<ara 
rнёту. Народ з вяJ1iкай радасцю сустракау Чырвоную Армiю
сuаю вызвалiцельнiцу ад ira памешчыкау i каniталkтау. 
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22 1<астрычнiка 1939 г. на аснове :SJcearyльнara, прамоrа i роу
наrа выбарчаrа права пры тайным rаласаваннi народы Заходняй 
Б eJrapyc i выбралi дэпутатау у сваё Народнас Сабранне. У гала 
саваннi nрыняло удзел ~6,71 % ycix выбаршчыкау. За 1<андыдатау 
сялянс1<iх камiтэтау, <:ходау рабочых i iнтэлiгенцыi аддало свае 
rаласы 90,67 % ycix лрымаушых удзел у rаласаванн i. Народнае 
Сабранне Заходняй Беларусi, я1<0е сабра.11ася 2 кастрычнiка 
i939 г. у r. Беластоку, выражаючы волю ycix nрацоу·ных, адна 
rалосна 11рыняло nастанову аб устанаулсннi на тэрыторыi Заход

нr.й Бе.'!арус i Совецкай у.rrады, аб нацьтналiзацыi бан~<а:у j буй 
ной nрамы с.Jiовасцi, канфiскацыi памешчыцкiх знмедь . В~рхоуны 
Совет СССР на сваёй 5 унечарrовай Cccii нрыняу рашэ-нне аб 
s'еднаннi Заходняй Бсларусi з БССР. Рашэн ке аб ук.;1юч3нн i За
ходняй Бел арусi у састау БССР прынита i Внрхоуны:м Совета~1 
Ье;.1Iаµускай ССР. 

БССР у яе сучасных гран.iцах займае тэрыторыю у 227 ·rьт:: . 
1ш. км, у тым дiку заходнiя обласцi займаюць 100 тыс. кв. км. 
Насе.i!ьнi цтва pэcnyб;1i1<i складае 10,3 млн. ча.лавек, у тым лi1<у 
ш1 заходнiх а6J1асцях 4,7 M JJH. У аю1iнiстрацыйных адносiнах 
рэсrrублi1<а падзяляецца на 10 абласцей: Вiцебскую, Гомельскую, 
Магjлеу::кую, Мiнскую, ПалесJ<ую (усходнiя обласцi), Баранавiц
кую, Беластоцкую, Брэсцкую, Вiлейскую i Пiнс1\ую (заходнiя oб
.'!acu,i). 

Тэрыторьш усхо.11.нiх абласцей БССР ·размяркоуваецца наступ
ным чынам: nахаць займае 32,5°/о тэрыторыi рэспублiкi, сена
жацi i выганы-20,8°/о, лтт.сы-29,20/о, балоты (апрача забалоча
ных лугоу i лнсоу)-каля 50/о . Зям·едь:ныя угоддзi заходнiх аб
ласцей размяркоуваюцца на-ступныи чынам: пахацi 35°/о, ля
соу 26,7 % , сенажацей i вьи·анау 22,60/о. 

Беларусь баrата рэкамi i азёрамi. Клiмат БССР мSJккi, пе 
раходны ад кантыненталь-нага да марскоrа, з да статковай 1<оль
касцю ападкау . Глебы пераважна nадзолiстыя (пясчаньш i су
нясчаныя у пауднёвай частцы рэсnублiкi, •суrдiнiстыя i лёсавыЯг
у пауночнай частцы). Але i балотныя глебы прыно::яць иноrа 
карысцi. Раней балоты бьи1i крынiцай захворванняу, цяпер на 
асушаных за годы Совещ<ай улады балотах 1<алrаснiкамi збi
раюцца баrатыя ураджаi. 

БССР багата ·карысным'i выкапнямi. Звыш мiльёна гектара:У 
займаюць тарфяныя заJ1ежы-асноунае nалiунас баrацце рэсnуб
лilкi. Апрача таго у БССР ёсць розныя r лiны (цагельны я, rан
чарныя, апштрывалыя), пяскt (шкловыя, баластныя), мел, мер
гель, фасфарыты, вапнякi. У Бабруikку, Лагойску, Друскенiках 
i iнш . мясцовасцях выяуJ1ены каштоуныя мi11ераль11ыя крынiцы. 

Кал i у дарэволюцыйны час БеJ1а русь быю1 адсталай аrрарнай 
ЗI<раiнай царс1<ай Pacii, то у 1щперашнi час у ·справе iндустрыя
J1iзацьri БССР 1 дяся 1·нуты велiзарнып поспехi. Цяпер з усёй npa-

1 Тут 1 да :н: .i 1 ·утарка 1 .пс аб БС · р у r · pa!1i нax 5 ус .~01н iх абл~с1 e ii. 
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дv·1щыi народнай ·rаспадаркi рэшублiкi на доJtю прамыслова::цi 
,11адае 4/ r,, а на долю сельскай гаспадаркi усяго толькi 1/s. 

У·ся прамысловасць БССР дала у 1938 r. 11радукцыi на суму 
2, 1- млрд. руб. Адна толькi вiцебская трьн этажная фабры1<а 
iменi ЮМ дала 9 J 938 г. 11ра:1.у1щы i больш, чьв1 уся буйная нрз · 
МЫС.1J0Rа:ць дарэВОJIЮUЫ ЙНай l>eлapyc i. 

Вс.rriзарны дасю · неннi pэc11yбJ1i1<i )' справе э.'IС[(трыфiкацыi . 
Да рэвотоцыi элеl\трычнасuю а::вs1т.'lялiся тол~,кi цэнтральныя ву
лiцы нека.~ ькiх буйных гнрадоу i забясnечвалiся энергiяй руха 
вiк · нпзначна1·а лiку прад11рыс~1ствн·"" А }' 1938 г. электрыч 
насцю 3абяспеча1-1ы ~·се pyxauil\i буй11ых i большасцi 1tробных 
лрадпрые~1 пзау р::ю1у6дi1..: i, электры 1 1на-.цю асuятлпюuца амаль 
усе дамы г;•радо :· i раённых 1\Энтрау, а такса~1а соцень калгасау. 
У 1938 г. 3r у;1 ь нан магутнасцr, электрастанцый БССР с1<л а .'1 а 
90,3 тыс. квт, nырасшы .v 17 раз супроць дарэnолюцыйнага часу. 
Выпрацавана у тым-жа r · одзе ЭJ1ектраэнер1 · ii 1<аля 45U млн. квт rа
дзiн, у 100 ~~ . : 1 i шнiм р<.13 больш чым у 1913 r . Адна раённая 
э;1ектрастэнцьш i'1~н i Стглiна ньтраuавала у 1937 г. у 30 раз 
6ОЛ!.>Ш ЭJJeK 'l'!JaЭ He prii, Чbl :VI . ' С{' Э.'J СКТрЗ СТННUЫi дарЭВОЛЮЦhlЙН3Й 
Беларусi. 

За годы ст::1J1iн скiх шщirодак у БССР пабудаваны та1<iя буй
нейшыя прадn р ые:v1 ствы, як : раённан электрастанцыя iменi 
Сталi н а каля Оршы, бабруйсI< i дрэнаапраuоучы камбiнат (адзiн з 
суйнейшых у Еуропе), .маr iлеуская фабрыка штучнага валакна , 
rомельскi завод сеJ1 ьсf(агаспадарчаrа машынабудаунiцтва , вiцеб
с1<а» трыкатажная фабрыка iменi ЮМ, крычаускi uэментны за
вод, мari.JJeycкi аутарамонтны завод, гомельскi (касцюкоуск i ) ме
ханiзаваны ш1<ляны завод, аршанскi iльнокамбiнат i мноrа iн
шых. Карэнным uынам рэканструiраваны усе гал iны" прамысло
ващi. Па сутнасцi у БССР занова створаны машынабудаунiчая, 
хiм iчная, тарфяная , швейная. трыкатажная прамыслова.сць, пра
!lt.Ысловасць па nяр~iчнай апрацоуцы iльну i рад iншых rалiн . 

Значная 1юлы<асuь галiн бе.11а рускай прамы::лова rцi працуе 
на мясцовай сы рС:Jвiне: перапрацоувае прадукцыю селъскай rac
naдapкi (раслiнаводства i ;~..: ыв~ .'lаrэдоуля), а такса:1-1а скарыстоу
Бае у якасцi сыргвiны прыроднытт бзгаццi рэ:публi кi . 

Адным з важнейшых вiд.ау прамысловай сыравiны з;п.уляецц;;1 
",ее. На анрацuуцы драунiны аснuианы :1еса11 iль ная, фанерная , 

м'=!блевая, заш1J1кавая, папяровая вытворчасцi, вытворчuсuь 
штучнага валакна, стандартных даиоу i iнш. 

UэГJ1а, чaparriцa , каф. 1i, цэмснт, шкло, фасфарытныя у 1 ·наею-1i 
вытвараюцца на ::~с нопе выкапнёвых баr· ацця.у рэспубдiкi. Палi 
нам ДJIЯ прад11рыемствау i э11ектрастанцый БССР з'яу.rrяецца 
нсраважна торф, затым дровы i TOJlЫ\i у невялiкiх размерах. 
дальнепрывозныя ннфтапрадукты i вугаль. i J1ьноапрацоучая лра
мыс.1овасць базiрусцца н а маючых значнып раз~1еры у БССР на 
сенах iльну. i ;rьносt::мя пастуnае на маслабойныя заводы, дзе 
вы nрацоуваецца раслiннае масла. Бул1,ба дае сы равiну д.тm t:nip-
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-;овай i крухмала-патачнай прамысловасцi . На шматлiкiх лрад
прыемствах харчовай прамы::ловасцi перапрацоуваюцца i iншыя 
вiды сельскаrаспадарчай сыравiны (малочныя, мясныя, кандзiцер
скiя, плода-rароднiя, плода-вiнныя i т. п. прадпрыем-ствы). На 
сыравiне жывёльнаrа паходжання працуюць таксама скурана

абутковая. i шчацiнная прамысловасць. 
У БССР вытвараюцца зараз металарэжучыя станкi, сельска

rаспадарчыя машыны, цэrла, цэмент, папера, шкляныя вырабы, 
швейн!i-трыкатажныя i скурана-абутковыя вырабы, тэкстыльныя 
вырабы, штучнае валакно, пiян~на, мэбля, запалкi i iншыя вы
рабы з дрэва, а та((сам·а рад iншых прадметау. Беларусь мае: 
баrатую харчовую прамысловасць. Здабыча торфу у БССР скла
дала у l 938 г. звыш lQO/o усёй здабычы яrо у СССР. Апр·ача 
таrо можна указаць на iснаванне у заходнiх абласцях БССР гу
мовай i веласiпеднай вытворчасцсй. 

За годы iснавання Совецкай удады выраслi у буйныя прамы
словыя цэнтры гарады: Мiнск, Вiцебск, Гомель, Магiлеу, Ба
бруйск, Орша i iнш. Так у 1938 г. прамыславая прадукцыя го
~:;ада Mari.11eвa вырасла у параунаннi з 1913 'Г. у 115,4 раза, 
прадукцыя Гомеля-у 76,8 раза, Оршы-у 54,2 раза i т. д. 

Уздым матэрыяJLьиаrа i культурнага с1ановiшча рабочага 
к.11аса, ведiзарныя дасягненнi у галiне укаранення i асваення на 
прадпрыемствах БССР навейшай тэхнiкi выклiкалi рэзкi уздым 
праду~<цыйнасцi nрацы, якая к канцу другой шщirод1<i узра<:ла 
2маль у 3 разы у nараунаннi з 1913 r. Удзельная вага стаханау
цау у аrульным -:::аставе рабочых складала у 1938 r. па прамы 
словасцi Народнага Камiсарыята харчовай прамысловасцi БССР 
52°/n, Наркамата мясцовай nрамысловасцi-45°/о, па прамысло
васцi Гомельскай обласцi-480/о. 

За годы Совецкай улады у коранi змянiусЯ твар беларускай 
11ё:::кi. Калi раней працоунае сялянства мела ледзь 1/• усёй зямлi, 
те к пачатку 1939 r. 1<алrасныя пасевы займаюць 970/о усёй 
пz·сеу~ай шюшчы рэспублiкi. 92°/о сялянс1<iх га<:пгдарак аб'ед
н~на у калгасы. Велiзарнап колькасць зямлi (каля 8 млн. га) за
мацавана наnечна за 1<aлraca~1i БССР. Д.ilя абJ1ягчэння сялян
скай працы i ладняцця яе прадукцыйнасцi партыя i Совецкая 
у.11ада арrа11iзавал i машына-трактарныя -::та нцыi, якiх налiчваецца 
у· Совецкай Беларусi 234, з паркам трактароу кал~. 9 тыс. На 
r~алях БССР працуе 1 300 камбайнау, больш 4 тыс. ·С1< rаданых 
i лоус1<.11аданых мэлатарань, звыш 4 тыс. грузавых аутамабi
ляу i т. Д. 

Совецкай у.11адай лраведзены значныя ме.лiяратыуныя работы, 
nca6J1iвa у Палессi . Навука даказада, што забалоча11ая г леба пры 
асушэннi можа даць значньш ураджаi, больш баrатьrя, чым 
звычайньш мi11еральныя глебы БССР, якiя патрабуюць угнаення. 
·~а дзсе сталiнскiя nяцiгод1<i асушана заба оча11ых зпмель i па
лепшан · сток пiшерхневых вод з пахацi i :::енажацеr"! на тэрыто
рыi у поумi.11ь ёна з лiшнiм гектарау. На асушаным Мар'iнскiм 
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t.1aciвe знаходзяцца землi соугаса iменi 10-годдзя БССР i кашаса 
iменi Беларускай д,собай Ваеннай Акругi, якiя даюць найбаг.а
цейшыя ураджаi ycix культур, у асаблinасцi канапель. 

К канцу другой шщiгодкi пасеуная плошча БССР павялiчы
лася на 37°/о у параунаннi з дарэволюцыйным ча:аи. Да рэво
люцыi пшанiцу у Беларусi сеялi у нпзначнай коль'Касцi. У 1913 r. 
нна займ ала толькi 1,8°/о усёй шюшчы пасева зернавых. У 1938 г. 
пшанiца ужо займае J0,7°/o усёй плошчы зерна,nых. Тю<сама-ж. 
павялiчылiся у параунаннi з 1913 г. пасевы iльну (больш чым 
у 3 разы) , бульбы (амаль у 2 разы) i кармавых культур (больш 
чым у 3 разы). 

Ко 1ькасць nладовых насаджэн1-!яу павялiчылася у параунаннi 
з дарэволюцыйным часам у 3,6 раза. 

Значна рушыла улерад за апошнiп годы жывёлагадоуля. 
3 1932 па 1938 г. пагалоуе буйнай рагатай жывёлы па рэ:пуб
.лiцы павялiчы.1Jа ся на 49 % , колы<асць свiней-на 104°/о, а авечак 
i коз-на 430/о. У рэспублiцы лiквiдэ:Вана бескароунасць сярод 
калгаснiкау. 

Bopar i народа, тращ<iсцка-бухарынскiя i буржуазна-:нацыяна
лiстычныя шкоднiкi, шniёны i дыверсанты прабавалj сарваць 
быстрае развiцuё nрамысловасцi i сельскай rаспадаркi Совец-
1\ЭЙ Б~ларусi . Яны xaцe.i i адарваць БССР ад вя,11i1<ага СовецI<ага 
Саюза, ператварьщь яе у калонiю польскiх капiталiста)I i паме
шчыка)I, адн ав iць J<Зпiталiзм у нашай краiне. Яны прабавалi за
б.тrытаць планiраванне прамысловасцi i сельскай racnaдapкi, зры
r;ал i развiццё тэрфffНОй прамысловасцi-асноунай п а,;r i уна-энер
rетычнай базы народнай rаспадаркi БССР, яны :кладал i разду
тыя планы пасевау iльну, прымушалi сеяць я.го на дрэнных rле 
бах, заблытвалi севаабароты, займалiся знiшчэннем Жывёj1ы i у 
першую чяргу конскаrа пагалоуя. tx ста)<tка аказала,ся бiтай. 
С.11ауная сове1~кап разuедка пад кiрау1-<iцтвю1 партыi Ленiна
Стадiна вьшрыла i знiшчыла аrентау фашызма. 

На асноее велiзарнага разяiщт прадукuыйных ci.1 быстра рос 
i матэрьншьны i 1<ультурны ~-з f>ОЕень гrрацо~rных С вецкай Бела
русi. Ад.1<рыты ты:ячы НО!ЗЫХ uшол, соп!i больнiц i к.1убау, дзе
сят1<i ВНУ, тэхнiку~;ау i наву1<0в з -дGс,1едчых iнстытутау. Рэзк:! 
вырасля рэальна 51; заработная плата рабочых, ,служ <\чых i дзходы 
r'алгаснiкау . У вел iзарнай ступ енi nаnялiчыуся тавараабарот i 
узровень ·спажывання працоуных. 

Та1< з nдсталай, ЗI· рарнай акряiны царскай Pacii БССР перd· 
тварылася у nерадавую iндустрыяльна-кадrасную ордэнаносную 

рэспублi1<у, роуную сярод роуных 11 рэспублi1< вялiкаrа Совец-
1.;:ага Саюза. 

Прайшло нека .ы<i месяцау з дня гrераходу гераiчнай Чырво
най Армiяй гранiцы быушай nольс1<ай дзяржаDы. Але ужо за 
гэты кароткi адрэ~ак часу у коранi змянiлася усё' жьщцё гrрацоу
ных Заходня.й Беларусi . Кожны дзень пры:носiць усё новыя 
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факты уздыму rаспадарчага i }{ультурнаrа жыцця заходнiх аб
дасцей БССР. 

З поунай наrрузкай пачынаюць працав~ць прамы:ловыя 
nрадпрыемствы, якiя на працяrу годау зус1м не лрацават, 
быстра рассасваецца беспрацоуе, лiквiдуецца беззямелле працо~
нага сядянства . Прабудзiлiся раней падауляушыяся польскiмi 
панаиi творчыя сiлы народа. 

Вось некаторыя прыклады бурна1rа развiцця nрамы~лова<ецi 
&аходнiх абласцей БССР. Замест 6,5 млн. метра.У тэкстыльных 
nырабау, выпрацаваных тэ1<стыльнай прамысловасцю Заходняй 
Бмарусi у 1938 r" у 1940 г. будзе; выnрацавана 10,5 млн. ~'<етрау 
тэкстыльных таварау. Калi у f938 r. на прадпрыемствах Заход 
няй Беларусi было вытварана 143 iльно~ялкi, то планам на 
1940 r. намечана выпрацаваць 980 i.1ьномялак. Запалкавая фаб
рыка у Шнеку, выпусдiушая за унесь 193 i r. толькi 23 тыс. скры
нак запалак, у апошнiя месяцы 1939 r. ш·гомесячна выпус 
~-а,11а па 35 тыс. скрьшак . Па плану у 1940 г. rэтае прадпрыем
ства павiнна будзе даць краiне 400 тыс. скрынак зanaJtaк. У за
ходнiх абласuях БССР запланiрава11а здабьщь 138 тыс. тон 
торфу на палiва. 

У 1940 r. адбудуцца значныя змяненнi -структуры пасе:Уных 
плошчау у бок росту удзельнай вагi тэхнiчных культур. Пасеаы 
i .чьну зоймуuь у гэтым rодзе у заходнiх абласцях БССР звыш 
90 тыс. га. 

Адкрываюцца сотнi новых школ з выкладаннем на роднай 
мове . Народныя дамы, клубы, дзiцячыя сады, яслi, установы, 
якiх не ведала Заходняя Беларусь пад rнётам ненавiсных по ь
CJ<ix паноу, адкрьшзюцца па сямесна . Адкрываl<)цца новыя боль 
нiцы, амбулаторыi, пункты неадкладнай дапамогi. 

Пад кiраунiцтвам Комунiстычнай партыi (больU!sвiкоу) пра 
цоуныя захо.д;нiх аблащей БССР, у бяз.1iтаснай барацьuе з J.:тат
камi варожых кJia cay, з аrентамi за~tежных iнтэr ~J~нта;·-бур
жуазнымi .нацыяна.'Iiста~1i i yciмi iншы~Ii порагам i працо)" it та на
рода, будуюць ноnае радаснае жьщцё, д::~лучаюцца да вял iкай 
справы будаунiцтва ко~1унiстычнаrа rрамадстnа у СССР. 

ГРАМАДЗЯНАМ БССР ЗАБЯСПЕЧАНА ПРАВА НА ПРАЦУ 

Забеспячэнне yci~1 працоуным права на працу з'яу.'!r.ец ца 
гiстнры чным завалванпем Соuец"ай }'лады, .)>1·аг•rымы~1 толькi v 
краiне пераиоrшага соцыя.11iз . 1а. 

Hi аб якiм пр:ше на прац пры J<аniта:тiзме н ~южа быць 
i rутаркi . К::н1i ·(·а.Т\iз му 51.:~асцiва анархi51 Е'ЫТВ()рч ::.. щi i са~1ЫЯ 
жорсткiя экана ~1iч ньн1 крызiсы, ён не !1t0жа устранiць беспрацо9е 
i забяспечыць 1<ож11ага nрацоунаrа работа й . На яу·н я сrr, 1~ в ... J1iза р
най apмii бсспраl!оуных, аrрарнае перанаслленне у вёсцы з'яу
.чн ецца за~ 011а:,1 ка11iта:1iстычнай сiстэ~1ы racn:i..:т,apкi. 1 Jc:i:apмa 
яшчэ Маркс указау, што ~права на працу буржуазным сэнс'е 
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ёсць бяссэнсiца, жалкае благачасцiаае пажадан.не» (М ар I< с 
j Э н r ел ь с, Творы, т. VШ). 

Бiч рабочаrа класа--{)е.спра1~оуе лютуе ва ycix краiнах 
капiтала. JJiк беспр ацоуных, якi с1<ладау у 1929 r. па 31 ка· 
лiталiстычнай кра-iне 6,4 мдн. чалавек, у 1938 r. нават па афi
цыяльных даных капiталiстычных дзяржау даснrнуу 18 млн. ча
лаве.к. Фактычныя-ж размеры беспrацоуя, нават не лiчачы 
скрытага беспрацоуя i беспрацоуных у калонiях i поука.11а11iя .11 ь
ных I<paiнax, перавышалi 25 млн. чалавек. Прьr rэтым колькасць 
б'еспрацоуных усё узрастала у рэзультаце развiцця новаrа эка
намiчнаrа крызiса, якi пачауся у кап iталiстычных 1<раiнах у 
К!Niцы 1937 r . У быушай польскай дзяржаве фактычная коль
J<асць беспрацоуных зiмой 1938 1·. вырасла да 2,5 млн. чалавек. 

Выключна вялiкiм было беспрацоуе у Заходнлй Беларусi пры 
панаваннi польскiх паноу. Беспрацоуем бьIJю ахоnлена каля 
1/r, часткi усяrо насель.нiцтва (.1iч ачы i члена.У слм'i). Гэта апрача 
тых рабочых, якiя працавалi няпоуны рабочы тыдеень. 

Большасць nрадпрыемствау Заходняй Беларусi пра·цавала 
нялоуны рабо 11Ы год. Значная колькасць прад11рыемствау Заход
няй Беларусi nрацавала у 1938 r. тольJ<.i 200, 180, часта 95 i 
80 дзён 1• Амаль усе тэкстыльныя лрадпрыемствы Бе;1астоцкаrа 
раёна працавалi, як правiла, з мая месяца na кастрычнiк. 

Беспрацоуе было сапраудным бiчом для пр ацоуных За·ход.
нлй Беларусi, тым больш, што, лраводзячы каланiзатарскую 
палiтыку, палiтыку ладаулення нацыянальных менш асцей, поль 
ск iя паны амаль зусiм ~Не дапускалi на дзяржауную службу 
беларусау i яурэяу. 

У адной Jliдзe , насельнiцтва якой складае каля 31 тыс. ча
лавек, бесnрацоуных налiчвалася 3 тыс" а разам з" сем'ямi 
10-12 тыс. чалавек. Такiм чынам, бесnрацоуем была ахоnлени 
адна трэцъ насельнiцтва горада. 

У капiталiстычных краi нах мiльёны людзей, ахопленых улас
цiвым загнiваючаму капiталiзму хранiчным беспрацоуем, асу
джаны на павольнае вымiранне ад голаду i нiшчаты. 

Становiшча бесnрацоуных жахлiвае. У сувяз i з ростам бес
працоуя рэзка павя.11 iчылiся выпадкi самаrубстnа бесnрацо):ных . 
Так, па даных органа ППС «Тыдзень работн i 1 ::! » у ад11Ой тольЮ 
Варшаве за 1 О месяца у 1938 r. x aцeJi i п а 1<ончыuь жыщ~ё сама 
rубствам 1 305 чала·век у большасцi выnадкау з 11рычыны цяж
каrа i безвыходнаrа матэрыя .11ьнаrа становiшча. 

Вась не1<аторыя фа1<ты аб бедственным становiшчы беспра
цоуных, узятыя з хронiкi амерыканскiх газет за апошнi час: 
«Том Даулiнr, 42 год, i яrо м ацi ЕJi iзавета ДayJ1i 11r , 76 год, жылi 
у Н'ю-йорку. Сын тры годы без rаботы. Ма цi непрацаздоJiьнаи . 
Калi бь1J10 прадана апошняе крэсла: i ад rаспадара бы,10 атры-

1 Па даных Blлeвc k ali ганд;1 еnа-11рю1ысл оваi! палаты . 
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мана nаведамлеНJНе аб выся.1енн·i за няузнос кnатэрнай платы, 
мацi .j сын рашылi лакончьщь з сабой. Адкрылi rазавы кран. 
Мацi ламерла, сына удалося выратаваць». 

, В~сь дpyri надзвычай характэрны фаz<Т: с:Сям'я Шэллi у 
Н ю-йор1<у 8 чалавек. Дапамога 8,5 долара· у тыдзень. Усе 
знясiлены так, што ужо страцiлi працаздольнасць. 17-rадовы 
Гарольд дастау было пасаду рассыльноrа, але не мог справiцца 
з работай-Н'ехапала сiл. Гэта не дзiуна, таму што яrо вага на 
25 фунтау .менш нармальнай. Хлопчыка звольнiлi. Становiшча 
<:ям'i безвыходнае>. 

Такiх сем'яу многа. tx сотнi тысяч. 
Па падлiках сnецыялiстау, 570/о бесrтрацоуных, 

дзяцца на ripaцяry доугаrа часу на утрыманнi 

бюро, настоJ1ькi фiзiчна знясiлены, што робяцца 
нымi. 

якiя: 3Нахо
добрачынных 
непрацаздоль-

Беспрацоуе у 1<апiталiстычным свеце ахапляе усе слаi пра
цо$}ных: рабочых, разар::~ючыхся сялян i рамеснiкау, асоб разу
мовай працы. У 1<аniталiстычных кµаiнах нярэдкi выrтадкi, калi 
людзi з вышэйшай асветай працуюць чорнарабочы.мi або памi
-раюць з rоладу. 

Так, у Заходняй Беларусi мноrа ш1<ол se мела выкладчыкаУ', 
велiзарная кодькасць дзяцей 1не была ахоплена школай, а знач
ная колькасць педаrоrа·у з вышэйшай асветай хадзiла без 
работы. Тое-ж в урачамi, юрыстамi, iнжынерамi. Даволi часта 
сустра1<алiся дыплаМ'iраDаныя iнжынеры, яI<iя лiчылi для сябе 
за шчасце працаваць рабочымi сярэдняй, а то i нiжэйшай ква
лiфiкацыi. 

Асобым бедствам nрацо$}ных у капiталiстычных краiнах з'яу
;1яецца масавае бесnрацоуе моладзi, наяуна·сць кадра$} моладзi, 
нiко.Тii не працаваушых, ста$}шых з самаrа пачатку свайrо жыцця 
беспрацоунымi. 

У iтaл,ii, Вялi1<абрытанii i Злучаных Штатах Амерыкi калп 
1/з усёй моладзi ва узросце да 24 год з'яуJiяеuца беспрацоунай. 
Процант бсспрацоуных сярод жаночай моладзi яшчэ вышэИ . 
Нужда, голад i беспрацо)/е, адсутнасць nерспе1<тыу штурхаюоь 
~юладзь на шлях здачынствау. Нелiзаоны рост влачынн<1сцi ся
род моладзi--з'ява, хар~ктэрная зараз дпя ycix 1<апiталiстычных 
1<раiн. 

Т > J1ЪKi у рэзуJ1ьтаце Вя.Тiiкай Кастрыtrнiцкай Соцыя J1iстыч111аИ 
рэволюцыi ·i п·ерамоri со1~ыяJiiз111а у СССР упершыню у ricтopь1i 
чалавецтва стала маrчымым не ТОJ1ькi абвясцiць, але i забяспе

:.1ьщь кожнаму rрамадзннiну права на працу. 

«Гра.\1адзпнс СССР,-rаворьщь 118 артыкул Сталi11скай 
Ка:нстытуцыi,-маюць права на працу, r. зн. прnва нз атры

манне rnрантырапанай работы з ап.1атай ix лрацы у адпавед
насцi з яе колъкасцю i якасцю». 



' . - . 
Гэтае 11рава на працу забяспечваецца у нашайj rqJafнe: 

с:соцыялiстычнай арrанiзацыяй народнай rаспадаркi, няух1ль
ным ростам прадукцыйных сiл совецкаrа грамадства, устра
неннем маrчымасцi rаспадарчых нрызiсау i лiквiда·цыяй: 
беспрацоуя~ . 

Ужо самыя першыя крокi пролетарскай рэволюцыi i будау
.н iцтва соцыялiстычнай эканомiкi у СССР пачалi ствараць матэ
рыяльныя прадпасылкi да правядз·ення прынцыпа усеагульнасцi. 
працы, да ажьщцяулення права на працу. «дэ"ларацыя правоу 
nрацоунаrа i экспла атуемаrа народа», складзеная Ленi:ным i 
Сталiным i зацверджаная у студзенi l 9l8 r. Ш Ycepac-iйCJ<iм з ез
дам Советау, прызнала працу абавязкам ycix rрамадзян соцыя
пiстычнай рэспублiкi . 

Нацыяналiзацыя зямлi i перадача сялянству 152,5 мл н. Nl 
быушых nамешчыцкiх, казённ11х манастырСJ<iх зямель~ 
памешчыцкагн i значна l! часткi ку..~ацкаrа iнв"нтара 51жо у nер
шыя годы рэволюцыi nрывялi да зш1ншэння атрь;~1анай у спад
чыну ад капiтал iсrычна- па мешчыцкай Pacii нiшчаты i аrрарна·га 
перанасял'е.ння у вёсцы. Гiг анцкая работа па аднауленню , а затым 
далейшаму развiццю народнай rнсnадаркi на новай соцыялiс
тычнай аснове абу~ювiла беспе.рапынны рост ко.11ькаснасui за
нятых рабочых i служачых в а y·cix ra.ri iнax racnaдa pкi i куль
турнага будаунiц1ва. 

Ужо з 1930 r. Совецкi Саюз не ве ае адной з найболь uс 
цяжкай спадчыны ~<аniта.чiзма-беспрацоул, няупэун енасцi у зау
трашнiм д:нi. 

У рэзультаце магутнаrа развiццл на роднай гаспадарк i 1<одь
каснасць rабо ч rx i служ:~чых у СССР па 1няласн з 22,3 м.~ш. ча 
:1авек у J9ЗЗ r. да 27,8 млн . чалаве1< у 1СJЗ8 r . 

У БССР, НJ«:я з'я)iляецца неад 'е ~1Н ай част1< ай вялiка га Сов'ец-
1\аrа Саюзя, агу:тьная к о .1ы<аснь р •1бо•1ых i с.1ужачых п авя.rriчы
;~ася з 242 тыс. у J 925/26 г. да 637 тыс. у 1937 r.-рост бо"1ьш 
чы:-.'1 у 2, раз . Зnыш 400 тыс . ноnых рабочых i служачыл былi 
уцягнуты ва ~· се галiщ.1 н арод11ай г;icn aдa p1.,:i БССР за годы 
nершай i др) гой nяцiro ai<. У рэзу.11 ьт а це паспяхова1·а ажыц
цяу.лення .\ · н i нска-стг.л iнсJ<а rа П J1ана соцьш iстычпай iндустрыя 
лi "ш:~ ыi 1<0.1 ь ':1С 1 ~ cL'1, : :.~бочы х i с .1\'>!\~чых . зr.нлты х у буй-
н ;~й Пр <ЩЫ\ЛОГ\~ ::цi : rт ав я .1iЧ Ы :J:J СЯ 3° 3.5,Б ТЫС. У 1 9~8 Г. да 
Jiб , 1 тыс. у 19:) ! г .. r. з11. у 5 раз . Ко.1ью1снасць рзбо чых i с.~rу
жачы . . зш!sпых : б~-.1~ун iцт-ве, !ЗЫрас.1:.~ за rэты час у д1н1 разы. 

П ~ 6аr1 3 f5ы T[lbl\1 pnCTIO.t r<O.'l!'>K<iCHЗCЦi 3аГН~ТЫЛ рабОЧЫХ j 
с::1ужачых ва )'•cix rал iн ах народнай гаспадарк i рэзка ~·зрасла 
i колькасць ~r.•1снау nрDм нс.11оваf'1 1\а ~ т:r :-щ ыi: з 11 тыс. 11ra 1 кз
стр 1чнiка 1928 г . да 56,4 тыс . к 1 сту;~зеня 1938 г. 

Бурны рост гармоу i гарадскога добрауnарадкав i\ння абу
мовi J1 i значнас nаnе.~iчэнне колькасцi р абочых i 01ужачых У 
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~омунальнай гаспадарцы з 1,8 тыс. у 1928 r. да 14,6 тыс. у 
1937 r., або у 8,1 ра1За. 

Колькасна,сць рабочых у coyrac'8x за 
больш чым у З разы, а у МТС толькi 
годкi-у 2,2 ра1за. 

i 
ТЬIЯ·Ж ~ГОДЫ узрасла 
за годы другой nя~i-

У рэзу.11ьтаце г,iга>нц1<ага 1<ультурнага росквiту нашай краiны 
колькасць работнiкау у rалiне асветы i аховы здароуя вырасла 
з 1928 па 1937 г. эмаль у 3 разы. 

За 1{ска.1ы<i месяцау, якiя прайшлi з моманту вызвалеЮiя 
ЗахоДJНяй Беларусi ад гнёту польскiх паноу, праведJ.Зена веJriзар
ная работа па· лiквiдацыi беспрацоуя сярод асоб роз11ых лра
фесiй. Прамысловыя прадпрыемствы пераводзяцца на работу у 
2-З зме.ны. Адк.рываюцца 11ювыя школы i больнiцы. На тэры
торыi заходнiх абJiасцей БССР арганiзуюцца буйнаrа , ма;штабу 
збудаваннi. Усё гэта быстра рассасвае беспрацоуе. 

Так, запалкавая фабрыка у Пiнску пераведзе.на и.а· трохзмен
ную работу, што дазволiла павяJ1iчыць колькасць рабочых з 
250 да 950. Фанерны завод у Гарадзiшчах не працавау больш 
года. Uяпер ён працуе у дзве змены, рабочых на заводзе 
380 чалавек . У блiжэйшы час пры трохзменнай рабоце завод 
будзе мець 600 рабочых. · 

Велiзарныя работы па рэка1иструкцыi Днепроуска-Бугскага 
Р.однаrа шляху дадуць работу больш 8 тыс. рабочых. 

У сувя~зi з адкрьщцЬ1 новых школ 1 500 беспрацоуных на
стаунiкау Баранавiцкай обласцi атрымалi работу i навучаюц:ь 
дзяцей працоуных. Б.еспрацоуе сярод медьщынскаrа п'ерса1нала 
Бе.11астоцкай обласцi по)~насцю .11i1шiдавана. За 4- 5 месяца·у 
па Беластоцкай обласц•i паслана на работу каля 21 тыс . беспра· 
цоуных. 

З:щnерджаны урадам БССР т1ан развiцця прамысловасц'i 
заходнiх абласцей БССР прадуrледжвае рост колькасцi рабочых 
i служачых прадпрыемствау у 1940 r. на· 60- 70 тыс. чалавек. 
Лiкniдуецца нужда i беспрацоуе сярод рамеснiкау i саматужнiкау. 
К пачатку 1940 r. у заходнiх абла сцях БССР арrанiзавана 
81 прамысдовая дрцель . Гэтыя арцелi аб'едноуваюць 2 684 чала
ве.1<. На~1ячаецца арrанiзаваць звыш 300 арце.'Iяу захватам 10 тыс. 
з лiшка:-.~ рабо1нi1<ау. Апрача таrо планам прадугледжана apra· 
нiзацыя раду арцеJ1я9 дясной прамыс,ювай кааперацы i , якiя 
будуць аб'едноу·вацъ 5 200 членау. 

Сялянства дарэволюцыйнай Беларусi уладала TOJJЫ<i 330/о 
усёй зямлi, прычым з rэтых 33°/о больш J./з належала кулакам. 
На долю-ж бядняцка-серадняцкай масы сялянства аставалася 
менш 1/ 4 усёй зямлi . Астатнiя зe.:v1 J1i належалi памешчыкам, кула
кам, царк.ве i памешчьщка-каniталiстычнай дзяржаве. 

У той час, як сялянская бедната ды i значная колькасць 
сярэдняrа сялянства мелi найдрабнейшыя кавалачкi зямлi па 
2- 3 дзесяцiпы на сям'ю i 200 тыс. батракоу зусiм :не ме.лi эям.лi, 
памешчыкi улад~лi тысячамi дзесяцiн самых лепшых вямель 
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i уrоддзяу. Так, нЭJпрыклад, 120 буйнейшых памешчыкау у Мiн
скай, Вiцебскай i Магiлеускай rубернях м·елi больш чым па 
1 О тыс. дзесяцiн кожны. У быушай Мiнскай губернi 82 буйней
шых памешчыкi уладалi 1 824 669 дзесяцiнамi зямлi, r. зн. на 
кожнага з ix прыходзiлася больш чым па 22 250 дзесяцiн у <:я
рэднiм. Княriня Гогенлоэ мела на тэрыторыi адной толькi Мiн
<:кай губер,нi звыш 700 тыс. дзесяцiн зямлi, графы Патоцкiя-
240 тыс. , nольскi магнат Радзiвiл-170 тыс. дзесяцiн зя~лi. 

У сувязi з такiм становiшчам у дарэволюцыйнай беларускаt:Ъ 
вёсцы мiльёны працоуных сялян галадалi, пераносячы нечуваныя 
здзекi i прыгнечанне памешчыкау, капiталiстау i I{улакоу. Велi
зарны слой бядняцкiх rаспадарак у сiлу малазпмеJIЛЯ i н'еда
хвату прылад i сродкау вытворчасцi не мог поунасцю скарыс
таць сваю рабочую сiлу ва уласнай .rаспадарцы. Разам з гэты~f 
гэтыя рабочыя рукi не маrлi бьщь скарыстаны ·на старане у су
вязi '3 наяунасцю велiзарнага беспрацоуя i нязначным nопытам· 
на рабочую сiду. 

У вынiку усяго rэтаrа, нават па падлiках сельската~спадарчай 
статыстыкi царскай Pacii, лiшак рабочых рук у вёсцы дасягау 
ужо у 1892 r. па б. Мiнскай, Вiцебс1<ай i Магiдеускай губернях 
звыш 700 тыс. чалавек, с1<ладаючы больш 400/о усёй колькасцi 
наяуных рабочых рук. Без-зямелле, нiшчата i голад гналi дзе 
сяткi i сотнi тысяч сялянскай беднаты з Беларусi у Ciбip i 
у эмirрацыю у Ам'ерыку. За 19 год (з 1896 па 1914 r.) агульная 
колькасць сялян-nерасяленцау з Маriлеускай, Вiцебскай i Мiн
с·кай губерань, зарэгiстраваных толькi у Чэлябiнску i Сызранi, 
склала 458,2 тыс. чалавек, з ix 223,5 тыс. э Магiлеускай, 144 тыс. 
з Вiцебскай i 90,7 тыс. з Мiнскай губерань. 

Большая частка тэтых перасяJ1енцау, пазбауленых я-кой-бы то· 
нi было дапамогi, дарэшты ра:заралася; частка з ix вярталася 
назад жабракамi i пападала зноу у жорстJ<ую кабалу да памеш
чьшау i кулакоу; значная 1<олькасць ix гiнула .:у дарозе i на но
вых неабжытых месцах ад хвароб, холаду i голаду. За 12 rод
да 1914 r.-80 тыс. СЯJIЯН эмiгрыравала з Беларусi у Амерьи<у. 
Дзесяткi тысяч сялян шукалi .заработкау у гарадах i у адыход
ных промыслах, павялiчваючы i без таrо велiзарную армiю
беспрацоупых. 

Уся гэтая карцiна разарэння мiльёнау сялянскiх гаспадарак у 
вёсцы, меушая месца у царс1<ай Pacii i у дарэволюцыйнай Бела
русi i знiшчаная Вилi1<ай КастрычН'iЦ1< ай Соцыялiстычнай рэво
.11юцыяй , зараз , у перыяд усеагульнага крыз iса капiталiзма, яшчэ 
у больш рэзкiх формах праяуJшец1tа у капiталiстычных краiнах. 
Дастаткова, напрыклад, сказаць, што у Злучаных Штатах Аме
рыкi у рэзу.'!ьтаце масаваrа разарэння у 1933-1935 гr. была 
прадана з таргоу ЗЯМJIЯ больш чым 800 тыс. фе.рмерау. 

Бязлiтасна э1<сплаатаваJ1 ася працоунLiе сялянствLI у Заходняй 
Беларусi да яе вызваJiення. 

Памешчыкi захвацiлi палав iну )icix зямельных угоддзяу, а ~ -
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Палескай обласц·i каля трох чвэрцей. Польскiм магнатам Радзi
вiлам, Патоцкiм, Тышкевiчам i Любамiрскiм ~Належалi дзесяткi 
-rысяч rектарау зямлi. Велiзарная колькасць сялян не мела зямлi 
зусiм або мела яе у мiзэрнай колькасцi. Па даных перапiсу 
1931 г. на тэрыторыi Заходняй Беларуоi налiчвалася 213,4 тыс. 
батракоу (разам з членамi сям'i), што складала 60/о усяго сель· 
скага насельнiцтва. Гэта· апрача карлiкавых гаспадарак, па сут
насцi батра~<оу з надзеламi. 

Становiшча батра"оу было вьшлючна цяжкiм. Яны працава.1i 
за мiзэрную плату, атрымлiваючы за працу rрашы i некаторую 
колькасць ссльскагасnадарчых ·nрадуктау, чаго ледзь-ледзь ха
пала на поуга;юднае iснананне, nрычым батрачыла звычайна уся 
сям 'я, бо на адзiн заработак главы сям ' i зусiм немагчыма было 
жыць. 

Каб мець уяуленне аб заработках батракоу у памешчьщкiх 
i 1<улацкiх гаспадарках, дастаткова указаць, што у самы гарачы 
час года мужчына з парай коней а•трымлiвау у 1933 г. !На сваiх 
харчах 5,5 злотых у дзснь супроць 13,6 злотых у 1928 г. 
У жнiво жанчына-падзёншчыца атрымлiвала 1-1,5 злотых, 
мужчына 1,5-2 влотых. 

Але i становiшча «самастойных» rаспадароу было выключна 
цяжкiм . Па даных 1927 г. у Лалескiм ваяводстве было 34,70/о 
бясконных гаспадарак. Вымушаныя арандаваць вямлю, наймаць 
кон'сй, сяляне адда·валi да 2/3 ураджаю памешчыкам. Шырока 
практыкава.11 iся адработкi за арэнду зямлi, за права пасвiць 
жыв~ду ва угоддзях, належаушых памешчыкам1 i т. д. 

Перамоrа пролетарскай рэволюцыi у нашай краiнс, нацыя
налiзацыя зям.1·i •i перадача яе 'У бясплатнае карыстанне сялян· 
ству, кс1лектывiзацыя сельс1<ай гаспадаркi i лiквiдацыя на rэтай 
аснове кулацтва як класа назаусёдьI° знiшчылi у СССР i не
адрыунай яго част~<i БССР беззямелле i нужду сл.11янства. Калек
тыniзацыя ссдьскай rападар1<i лiквiщшала у СССР rалоуную 
nрычыну, якая парад.жала раней масавае беспрацоуе. Пад кiрау
нiцтвам большэвiц/(ай nартыi калrаснае сялянства моцна усту

пiла на шлях заможнаrа i культурнаrа жыцця. 
Таuарыш Сталiн так ска<Зау аб rэтым у сваёй прамове на на

радRе псрадавых камбайнерау i I<амбайнерак у 1935 г. 

<1:Вось ужо 2-3 годы як беднаты у нас няма больш, 
беспрацоуя не стала, недаяданне знiкла, i мы моцна усту
пiлi на шлях заможнасцi. Вы за-пытаеце-куды дзявалiся 
20-30 мiльёнау гадоднай беднаты? Яны перайшдi у калrасы, 
абстаJ1явалiся там i з поспехам будуюць сваё заможнае 
жыццё» (Ст ал i н). 

За апошнiл годы дзяржаунымi а1<таМ'i ужо замацаваны за 
калrасэмi па Саюзу звыш 400 млн. rектарау зямлi у б'естэрмi
новае i бяспла'Гнае карыстанне, г. зн. навечяа. 
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Ве.11.iзарнае значэнне мела для калrасау БССР riстарычная 
nастанова ЦК ВКП(б) i СНК Саюза ад 2 жнiуня 1937 r. аб ака
заннi дапамоri 1<алrаснаму сялЯ1нству Беларускай ССР i аб лiк
вiдацыi вынiкау шкоднiцтва у справе калrаснаrа устройства. · 
Кадrасн<lе сяляиства БССР атрымала дадаткова у рэзультаце 
rэтай п аста!"'ОIЗы, у сувяз1i .з .тil(вiдацыяй шкоднiцка арга:rriза
ваных coy1ra·cay, 254,2 тыс. га зн млi i 1< а.1я 480 ть~с. га лясоу i 
лясных уrоддзя);, дзесяткi тысяч гентарау сенажацей i паща)т . 

На· аснове 6есперапыннаrа працэса арганiзацыйна-гаспал.ар· 
ч ага у~1ацавання 1<алгасау, развiцця стаханаускаrа руху, а так
са~tа рэа iзацыi пастановы ЦК ВКП(б) .i СНК Саюза ССР «А5 
М·ерах аховы ·rрамад.скiх зям'ель калгасау ад разбазар.вання> 
рэзка павысiJ1ася прадукцыйнасць працы у ка.'! rасах, а rэта з ' яу 

:н1ецца крьнtiцай далейшага уздыму замоЖ<насцi калrаснiкау. 

Пасля вызвалення Заходняй Беларусi правед~зена велiзарная 
работа па nаляпшэнню становiшча сялянства. Па Баранавiuка1t 
обласцi батра~<i i малазямельныя сяляне атрымалi бясnлатна 
304 тыс. га ламешчьщкай зямлi, нека.~ькi тысяч кароу, коней, 
~шога сельскаrаспадарчага iнвентара. Сяляне Ва льнянскай воласцi 
атрьrмалi 1 500 га быушай nамешчыцкай зямлi. Па Беластоцкай 
обласцi сялянам nерадана 83 103 га зямлi, 2 989 коней, 5 398 ка
роу. Сярод ба'Гракоу i беднякоу обласцi размеркавана евыш 
2 ООО тон зярна i 5 ООО тон бульбы. 

Цяnер вядуцца доследы па асушэнню Палес1<ай нiзiны. ВеJ11i
зарныя пдошчы ураддiвейшай пахацi i .лугавых угоддзяу будзе 
адваявана у бадот i перадана у карыстанне nрацоунаму 
сялянству. 

Права на працу, заваяванае рабочым ~<ласам i працоунымi ма
самi СССР, азначае не толькi саnрауднае забеспячэнне кожнага 
працоунаrа атрыман1нем работы з аплатай яе у адnаведнасцi' 
з 1<олькасцю i якасцю затрача.най nрацы. Права на працу 
азначае права на свабодную соцыялiстычную творчую nрацу, на· 
nрацу, 5шая у нашай цудоу11шй соцыялiстычнай радrз iм.е стала 
справай чэсцi, справай слаnы, сnравай доблесцi i геройства. 

Пры кап•iталiзме праца з'яуляецца паднявольным i цяжкiм 
ярмом. Бя'Змежна павышаючы наnружанасць i цяжар прщы" 
аддзяляючы разумовую 1Працу ад фiзiЧJнай, iКапiталiзм nератва 
рае рабочаrа у прыдатак машыны, калечьщь яго фiзiчна i 
духоуна. Пры капiта.'liзме рабочы, указвае Маркс, «Не лiчыцп 
працу часткай свайrо жьщця, наадварот, працаваць-значыщ~ 
для яrо афяроуваць жьщцём». 

Так бьшо у царскай Pacii i дарэволюцый.най Б'еларусi, такi 
характар працы i зарае у капiталiстычных кра1iнах. 

Карцiну непасiльна цяжкой, катаржнай працы рабочых 
i працоуных сялян, зверска эксnлаатаваушыхся капiталiстамi 
i памешчыкамi у дарэволюцыйнай Беларусi, мы знаходзiм нават· 
у 1J<арэспандэ.1Щыях, як.iя змяшчалiся у рэа·кцыйным друку таf() 



часу. Апiсваючы выключна цяжкiя умовы nрацы на адным з 
кафельных за•водау у Мiнску, газета 4:Минский листок» писала: 

«Памяшканне вельмi маленькае, 5--6 куб. сажняу, венты
ляцыi нiякай, пыл стаiць слупам, так што rне вiдаць твара 
працуючаrа; адна сценка заусёды накалена" таму што прымы

кае выпальная печка. t у rэтым карыдорчыку працуе да 
12 чалавек ... Выrляд гэтых рабочых в·ельмi сумны: ва ycix 
амаль вочы у,спалёны, твары жоутыя, ix сапрауды можна на
.зваць дабравольнымi 1Катарж.нiкамi». 

У зrубнай для здароуя абстаноуцы працавалi па 12-16 га
дзiн не толькi дарослыя рабочьш, але падросткi ri двецi. Так, па 
даных Мi~нiстэрства фiнансау, у 1895 r. па Мiнскай, Вiцебскай i 
Маriлеускай rубернях на заводах шкляной прамысловасцi пад
росткi складалi 31,8 %, .а малалетнiя-21,5°/о да ycix занятых 
фабрычна-заводскiх рабочых; у запалка,вай прамысловасцi дзецi 
i падросткi складалi 44 ,8°/о ycix рабочых, у табачна-махорачнай 
ладросткау было 14,70/о, малалетнiх-17,10/о. Дзецi пачыналi 
працаваць на прадпрыемствах з 9-10-гадовага ~росту. 

На фабрыках i заводах дарэволюцыйнай Беларусi адсутнiчалi 
якiя-б ·ю нi было мера11рыемстuы па ахове працы i тэхнiцы 
безапаснасцi. Рэзультатам гэта;rа была велiзарная 1Колькасць 
цяжкiх няшчасных выпадкау i захворванняу сярод рабочых. 

Н•еймаверна цяжкiм было становiшча рабочых сезоннiкау. 
Рабочыя сезоннiкi вербавалiся у большасцi выпадкау з лiку 

нядоiмшчыкау, r. зн. сшшн-беднякоу, не меушых ма·гчымасцi 
заплацiць розныя падаткi. Грошы пры !Найме )Тносiлiся падрад
чыкам у выглядое задашу непасрэдна у воласць i у сваёй боль
шасцi iшлi на пакрыццё падаткау .j нядоiмак. Толькi :нязначны 
ас1'атак ix, зусiм недастатковы нават для жабрацкага iснавання, 
выдава,уся rна няушымся на рукi. Гэта у велiзарнай ступе1Н~i яшчэ 
павялiчвала залежнасць рабочых ад наймальнiкау, да;зваля.11а iм 
усё больш i больш заблытваць навяушыхся у дауrавой кабале . 

Асаблiва многа сезонных рабочых было занята у дарэвоj\ю 
цыйнай Беларусi на лесасn J1а·ве . 

Працуючы увесь час па грудзi у вадзе, начуючы пад ад1<ры
тым :небам, дрэнна адзетыя i rалодныя сплаушчык• i сотнямi i 
тысячамi заучаона памiралi ад розных захворванняу . 

.~:Хто бачыу гэтую нечалавечую .працу,-оведчыць карэс

пандэнт rа;зеты «Минский листок»,-'ГОЙ не мажа успомяiць 
аб ёй без жаху. 1 няма Ючога дзiунага, што сяляне, якiя хо
дзяць на выганку лесу, 1Не дажываючы да старасцi, памi
раюць ад знесiляючых лiхарадак, рэуматызмау i прастудных 
грудных хвароб» . 

У се rэтыя жахi падняволынай працы, меушыя месца у цаы
·скай Pacii 1 дарэволюцый·най Беларусi, пануюць ·i зараз у капi 
талiстычных краiнах, дзе яны даходзяць да прамоrа 3.драджэння 
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рабства. У цэлым радз'с капiталiстычных краiн устаноулена аба
вязковая прэцоуная павiннасць для моладзi i бссnрацоуных. 
У калонiлх i поукалонiях рабс1<ая праца прымяняецца амаль 
зусiм адкрыта. 

Перамоrа соцыя,1i1зма у СССР ператварыла працу .з падня
вольнай працы на капiталiстау i памешчыкау у працу на сябе, 
на соцыялiстычнас грамадства. Праца у нашай соцыял.kтычнай 
радзiме набыла велiзарнае rрамадскае значэн11е, з зазорнаrа i 
невыноснаrа цяжару ператварыш1ся у «спраnу чэсцi, справу 
славы, справу доблесцi i геройства» (Ст ал i н). 

Чэсная, добрасумленная праца на карысць нашай соцыя.11iс
тычнай рад;зiмы, праяуленне працоунаrа Г'ераiзма акружаны у нас 
арэодам славы i пачоту. Аб rэтым выкJ1ючна ясна rаворьщь 
устанау·Jiенне Прэзiдыумам Вярхоунаrа Совета СССР вышэйшай 
ступенi адзнакi 9 rалiне rаспадарчага i культурнага будау
нiцтва-звання героя соцыялiстычнай працы i увндзенне меда
лей сЗа трудовую доблесть:. i «За трудовое отличие». 

У СССР рабочы не з ' яудяецца· рабом машыны, яе прыдаткам. 
Развiваючы сва·е здольнасцi i веды, авалодваючы тэхнiкай, бу
дучы натхнёны патрыятычным iмкненнем умацо'}ваць магутнасць 
сваёй цудоунай соцыллiстычнай радзiмы, рабочы становiцца 
арrа:нiзатарам вытворчасцi, займаючы у ёй зусiм iншае стано
вiшча, чым рабочы капiтаJiiстычнаrа свету. 

Самi працоуныя змаrаюцца у нашай краiне за падтрыманне i 
ум:щаваине працоунай дысцыплiны. 5lны ведаюць, што ад дыс
цыплiны залежац·ь нашы поспехi у справе соцыялiстычнаrа бу
даунiцтва, уздым nрадукцыйнасцi працы, а значьщца, i далейшы 
рост добрабыту совецкаrа народа . Але калi чэсныя працаунiкi 
карыстаюцца в бо1<у партыi, Совецкай улады i усяrо народа 
увагай i клопатамi, то супроць асобных адсталых людзей, 
дэзарrанiзатарау соцыялiстычнай вытворчасцi-лодырау, рвачоу, 
праrульшчыкау i летуноу праводзiцца блзлiтасная барацьба. Гэ
таrа патрабуе наша Сталiнс1<ая Канстьпуцыя i вьщякаючая з я·е. 
i прынятая ла iнПцыятыве самiх шырокiх мае працоуных паста · 
нова СНК СССР, ЦК ВКП(б) i ВЦСПС «Аб мерапрыемствах 
па упарадкаванню nрацоунай дысцыплiны, nалеnшанню прак
ты1<i дзяржаунаrа соцыяльнаrа страха.вання i барацьбе са зло
ужываннямi у rэтай справе». · · · 1 

Соцыялiстычная праца базiруецца на рознастай'Ных фор:-.1ах 
праяулення тsорчага энтузiязма i iнiцыятьmы самiх працоуных. 
Важнейшай асаблiвасцю соцыялiстычнай арrанiзацыi працы 
з'яуляецца магутны росквiт соцыялiстычнаrа спаборнiцтва i 
ударнiцтва, л 1<i ад1<рывае маrчымасцi для :нябачанаrа уздыму 
прадукцыйнасцi працы, развiцця маючыхся у народзе талентау 
i здольнасцей. 

Вышэйшай формай соцыялiстычнаrа спаборнiцтва з'яу.11яецца 
стаханауск i рух. Ён узнiк на аснове велiзарнаrа росту добра
быту рабочага класа i 1<алгаснаrа слJtянства, на аснове велiзар-
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ных поспехау у стварзr.шi i асваеннi новай тэхнiкi. Ста·ханаускi 
рух увасабляе у сабе рост новых соцыялiстычных кадрау, здоль 
ных скfJрыстаць тэхнi1<у да дна i рушьщь яе уперад. 

Стаханаускi рух падымае куJiьтурна-тэхнiчны узрове.нь ра 
бочага ~<ласа да узроуню работнi1<ау iнжыН'ерна-тэхнiчнай 
працы. tн адкрывае шлях да знiшчэння процiлегласцi 11амiж 
разумовай i фiзiчна·й працай, да стварэння вышэйшай, чым пры 
1< а пiта.'Iliзме, прадукцыйнасцi працы, асновы нсбывадаrа росту 
грамадскага ба гацця. Стахэнаускi рух падрыхтоувае тым самым 
умовы для пераходу ад соцынлiзма да комунiзма. 

Стаханаускi рух, яi<i зарадзiуся у канцы 1935 г., ужо у 1936 r. 
ахапiу каля ;13 ycix рабочых буйнай лрамыслов:эсцi . БССР. Дг 
JJ.ейшы рост стаханаускаrа руху у наступныя годы 'ВЫJiучыу 
сотнi i тысячы стаханауцау-рэво;1юцыинерау nытворчасцi, дау~ 
шых выдатныя узuры nытворчых дасяrненняу. 

Працоуным БССР вядома iмя стаханауца абутковай прамыс-
11авасцi т. Скабло r., якi на фабрыцы iменi Каuановiча у MiHCK\1 

выпрацавау за змену на перацяжной машыне звыш J 700 пар 
абутку, пакiнуушы далёка ззаду нормы лепшых капiталiстычных 
прадпрыемстнау. 

Лесаруб асiп авiцкага леспрамгаса т. Гоцiн, якi прымянiу ра·
зам са сваёй брыгадай метады работы вядомаrа лесаруба краiны 
Гуз iенка, 20 студзеня 1939 r. пры норме у 48 1<убаметрау заrа
товiу 260,6 кубаметра, перавыка1Наушы !Норму у 5,5 раза. 

в·елiзар.ныя nocnexi маюць вырасшыя за апошнiя годы ста
хан.п·уцы соцыллiстычных палёу БССР. Каля 4 тыс. перадавiкоу 
ссльскай гаспадаркi Совецкай Беларусi з 'яуляюцца удзельнiкамi 
Усесаюзнай сельс1<агасnадарчай выстаукi. Авалодваючы аrратэх
нiкай, лракладаючы rновыя шляхi у сельскаrасnадарчай навуцы, 
стаханауцы дабiлiся у 1938 г. выдатных ураджаяу i высекай 
прадуктыунасцi жывёлаrадоулi . Калrас iменi Тэльмана, Брагiн
скага раёна, Палескай об.1шсцi, дабi)•ся 5; сярэднiм за 1937 t 
193 r. 15,7 ц зернавых, 175 ц бул~.,бы i 36 ц махоркi з гектара . 
Звеннsшы rэтага-ж ка.~rгаса, ордэнаносец т. Радчэнка А. t" атры
~1ау з гектара 22 ц азiмай пшанiцы. Звенюшая кaJi.raca «Юны 
Комунар:&, Чаусt<ага раёна, Магi .тtе}rскай обласцi, ордэнаносец 
т. Кандзерава А. 1" атрымаJ1 а 'j 1938 г. 10,84 ц iльнола.11ахна i 
8,6 ц iльнонасеннл з гектара. 

Заrадчык ауцагадоучай фермы калгаса «Чырвоны Усхою> , 
Кipayc1<ara раёна, ордэнаrносец т. Корзун В. П" поунасцю заха· 
11ау паrалоуе фермы i атрымау у 1938 г. ад 50 ауцаматак 115 яг 
нят, даушы настръ11 · шэрсцi па 5-6 кг на авеч1<у. Конюх калгаса 
«Кастрычнiк», Прапойскаrа раё-на, дэпутат Вярхоунага Советf! 
СССР, ордэнаносец т. Батоукiн Н. Е" вырасцiу у 1938 г. ад 
42 конематак 40 жарабят. 

Вялiкiя дасягненюi стаханауцау, працуючых на трактарах i 
селъскаrаспадарчых машынах. tльноцерабiльшчык Афанасiй 
Хомчэнка выцерабi:9 у 1938 г. на iльноцерабiлцы сВНИИЛ-5~ 
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188 га iльну пры норме 50 га. Брыrадзiр трактарнай брыrады 
Бор:кавiцJ<ай МТС, Дрысенскаrа раёна, ордэнаносец т. Бохан 1. А. , 
выпрацавау на кожны калёсны трактар 1 060 га лры плане у 
380 га i зэканомiу 4 т гаручага. 

3 радоу стаханауцау пад кiраунiцтвам партыi Ле:нiна-Сталiна 
вырасл,i сотнi i тысячы буйнейшых кiра:УJНiкоу нашай соцыялi
стычнай прамысловасцi , транспарта i сельскай 1'аспадаркi. Быу
шыя паравозныя мэ.шы 1-11iсты Огнёу i Крыванос сталi цяпер на
чальнiкамi буйнейшых чыrунак Саюза ; забойшчьшi Нiкiта tво
тау, Дзюкана)r i Касаурау-начальнiкамi данецкiх вугальных 
камбiнатау; стаха1Навец рабочы абутковай прамысловасцi Смета
нiн быу вылуча·ны дырэюарам буйнейшай у Саюзе абу·гковай фаб
рыкi <Скороход», а потым намсснiкам нарl(ома лёr!(ЗЙ нрамыс
ловасцi . Знатны 1(8JJГЗСНJiк-ордэнаносец т. Борушкау r. м. ВЫ· 
бран нам'еснiкам старшынi Вярхо}Г~наrа Совета БССР. 

1939 год характарызавауся тансама i тым, што стаханаускi 
рух ужо канчаткова ператварыуся у rэтым rодзе з руху асоб
ных адзi~нак у сн;-тря5·дны, ма.савы рух рабочаrа 1<ласа. Тысячi>I 
рабочых фабрыr< i заводау Соnецкай Беларусi пераходзяць н а 
ноnыя формы стаханаускай работы: мноrастаночнае абслуrоу
ванне, сумяшчэнне прафесiй; адбываецца небывалы рост руху 
рщыяналiзатарау i вынаходцау. 

Вызваленыя ад ira каni'Гад i стау i па~rешчыкау, рабочыя i сn 

ляне заходнiх аб.11асцей БССР .паказваюць прыклады соцыя:ri
стычнNх адносiн да працы . У сувязi з падрыхтоукай да в::.rбар ау 
у Вярхоуныя Советы СССР i БССР у газетах змяшчаюцца JUТ ()
дзённа паведаtvrлеНJнi аб вараджэннi i шырокiм распзусюджаннi 
соцыялiстычнага спаборнiцтва сярод рабочых нацьтналiзава11 1х 
лрадпрыемства51. Тэкстыльны 1<амбiнат No 1 Беластока наЛiчвае 
рад ра61)чых мноrастаночнiкау, 500 рабочых гэтаrа l(амбiната 
заключы.11i памiж сабой iндывiдуальныя даrаворы на соцыя.1i
стычнае сп аборJiiцтва. На гродненскiм веласiпедным заводзс 
брыrада тав. Лiпеца яшчэ нядауна 3бiрала 40 ве.11асinедау ~-' 
дзень, цяпер дае у дзень 60 велас iпедау i узяла абаF1язацельспза 
на зборку 80 ве 1асiпсдау у дзснь. Ко~1самольска-маладзёжная 
брыrада дэпо Валканыск выпусuiла 31 студзеня з сярэдш1 rз 
рамонту два вагоны за тры гадзiны пры норме у 112 гадзiн . 

Звяно лесарубау Сталбцоусl(аrа леспрамrаса (брыrадэiр 
т. Мiцке-вiч) выканала v адзiн дзень 3900/о нормы. 

Сяляне арrанiзуюць чырвоныя абозы, прадаюць арrанi:завана 
дзяржа-ве хлсбапрадукты. Па iнiцыятыве сялян будусцца сiламi 
самога насельнiцтва шасе Вiлейка-Мiнск. Арrанiзаnана калек
тыуная вывазка матэрыялау да трасы rэтай дapori. 

Ва yc ix галiнах народнай гаспадар1<i нашай краi1Ны прароб
J!'ена велiзарная работа па ахове працы i тэхНJi цы безапаснасцi. 

За годы сталiнс1<iх пяцiгодак у СССР пабудаваны тысячы 
нозых высоJ(iх, nрасторных i светлых прадпрысмсmау, абсталя
ваных а захаваннем ycix правiл аховы працы i тэхн iкi безаnас-
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насцi. Буйнейшыя сродкi затра1.~аны. затрачваюцца на мера

nрыемствы па ахове праr~ы на- старых i рэ1<анструiраваных 
прадпрыемствах. Калi да ВЯJtiкай Кастрычнiщ<ай Соцыялiстыч
най рэволюцыi на ycix nрадпрыемствах Беларусi было усяго 
толькi тры нязначныя вентыляцыйныя устаноукi, то у цяперашнi 
час на nрадпрыеА1ствах БССР пабудавана больш 150 буйных 
vентыляцыйных устаповак аrуJ1ьным коштам звыш 150 млн. руб. 
Ужо у рэзультаце нершай пяцiгодкi мы мeJ1i знiжэнне колькасц·i 
няшча.оных выпадк::~у у пра:.1ыс.ттовасцi БССР на 30,80/о, у тым 
лiку na З<!'па.>Jка вай праиысловасцi-на 44,50/о. Другая плцiгод1<а 
дае далейшае значнае знiжэн11е няшчасных выпадкау. Так, на
прыклад, па той-жа запал1<авай прамыс.ювасц.i узроnень трау
матыз:..1а у 1937 r. знiз iуся у параунаннi з 1932 г. на 55,4%, па 
дрэвааnрацоучай прамысловасцi~на 59,2°/о i т. д . 

На нацылнал.iзаваных прадпрыемствах заходнiх абласцей 
БССР наnодзiцца соцьшлiстычны парадак. Заводскiя п ам'яшканнi 
ачышчаюцца ад шматгадоваrа хлама i бруду, падяпшаюцца 
у~ювы працы. На аздарауленне умоу лрацы асiгнаваны значньш 
сродкi. Так, напрыкJiа'д, толы<i на аrарожу машын Беластоцкiх 
тэкстылы1ых працпрыемствау асirнавана у 1940 r. звыш 
iOO тыс. руб.; на апал i вентыляцыю-звыш 1 млн. руб. 

Усё rэта з выключнай наrляднасцю паказва•е карэнную процi
J1еrласць характару i умоу працы у СССР i у кап<i талiстычных 
краiнах. Усё гэта характарызуе тыя гiстарычныя дасяrненнl, якiя 
лад кiраунiцтвам партыi Ленiна~Сталiна заваяваны працоунымi 
нашай соцыялiстычнай радз·iмы у галLне забеспячэння права на 
свабодную, радасную, творчую працу. 

ГРАМАДЗЯНЕ БССР МАЮЦЬ ПРАВА НА АДПАЧЫНАI\ 

Усiм rрамадзянам нашай соцыял.kтычнай радзiмы! забяспе
чана не толькi права на nрацу, аде i .пр ава на здаровы i куль
турны адпачынак 

Гэтае права забяспечваецца працоуным БССР, як i працоу-
ным усяго вялiкага Совецкаrа Саюза, 

<. .. с1<ара,rэннем рабочага дня для пера.важнай больша·сцi ра
бочы·х ла 7 rадзiн, устана)rленнем штогадоnых водпускау рабо
чым i сJiужачым з захавЭJинем ааработнай ш1аты, прада
стаул,еннем для абслуrоуваиня працоуных шырокай сеткi 
санаторылу, дамоу адпачынку, клубау» (Канстытуцыя СССР, 
арт. 119). 

Толькi соцыя.11iзм мог даць гэта'е права працоуным. 
Права на адпачынак пры каn1iталiстыч11:1ай сiстэмс гаспад~ркi 

не иожа бьщь ажыццё)rлена . У сваёй ненасытнай прагна.сщ да 
nрыбытку капiт.ал.iсты i памешчыкi iикнуцца бязмежна павы-
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сiць напружа~насць працы рабочых i сялян, падоужыцр ix ра

бочы дзень. 

У дарэволюцыйнай Беларусi , якая была прыrнечанай i ад
сталай правiнцыяй царскай Pacii, працяrласць рабочаrа дня на 
фабрыка-х i заводах, я1< правiла , складала 12-13 гадзiн, а ня
рэдка даходзiла да 14 ,j 16 rадзiн у суткi. 

У правiлах унутранаrа распа,Радку для рабочых мiнскаrа 
скураноrа за~юда Суцiна былi устансулены наступныя rадзiны 
работы: 

«1. Работа для ycix рабочых пачынаецца з 6 rадз1н ра
нiцы ·i канчаецца· у 7 rадзiн вечара з перапынкам для сне 
дання з 8 да 8% rадзiн ранiцы i для абеду з 12 да 1 rадзiны 
дня. 

2. Качаrары пры паравых t<атлах i машынiсты пры nара
вых машынах выходзяць на работу у 5 rадзiн ранiцы i ухо
дзяць з работы у 7 % rадзiн вечара». 

Такiм чынам , раuочы дзень ycix рабочых, н·е лiчачы перапын
кау на· снеданне i абед, быу роуны 11 % rадзiнам, ДJIЯ качаrа
рау-жа i машынiстау-13-14 112 rадзiнам. 

У тым-жа годзе, зrодна прав iл унутранаrа распарадку , на 
войлачным заводзе Апiр' яна у Вiцебску работа ньнюнвалася з 
5 гадзiн ранiцы да 7 гадзiн вечара. У 1909 г. згодна правiл 
унутранаrа ра·спарадку мiнскаrа машынабудаунiчаrа завода Я1<аб
сона, Лiушыца i К0 , усе рабочыя лiцейнаrа цэха панiнны бы,1i 
nрацаваць па 11 % гадзiн, машынiсты-ж i качагары паравых 
катлО}'-ШТОдзённа па 11 1;2-13 гадзiн. 

Але трэба мець на увазе, што правiлы унутр:шаrа р асrирадку 
прадуr леджвалi толькi так званы урочны час. Фабрыканта~1 i зз
водчыка:-,~ царскi урад дазваляу прымушаць рабочых адп[>эцоу
ваць яшчэ i звышурочныя rадзiны. У рэзультаце гэтаrа рабо
чым не аставалася часу не толькi для штодзённаrа адпач:ынку, 
:але таксама i для нармэльнаrа сну. 

Зараз у капiталiстычных краiнах ст ановiшча рабо ч а~·а класа 
не леnш а ч аста нават горш таrо, у якiм знаходзiуся рабочы 
царскай 'Pacii i дарэволюцыйнай Беларусi. Для усёй ка11iта.11i 
<:тыч:11ай прамысловасц i цяпер афiцыяльна устаноулен 10-тадзiнны 
рабочы дзень, а для прадnрыемствау, працуючых на патрэбw 
вайны ,-1 4-16-гадзiнны. Ва Францыi уведзен 10-12-гадзiнны ра
бочы дзень. У Японii працяrласць рабочаrа дня на фабрыках i за
водах дасяrае 16 i навзт 19 гадзiн. У каланiяльных краiнах i кра
iнах Лацiнскай Амерыкi на плантацыях, у руднiкзх, на нафта
вых распрацоуках i у цэлым ра'дз е iншых прадпрыемствау ра
бочыя працуюць з самай ранiцы да nоз1-нtй ночы. На тэрыторыi 
быУшай польскай дзяржавы у радзе прадпрыемствау рабочы 
дзень даходзiу да 12-14 гадзiн у суткi. Так, картонная фабрыка 
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'1рафа Тышкевiча у сяле Вайдаты nрац~вала круглыя суткi у 
дзве змены; якiя цягнулiся па 12 гадзш. Дэпутат Народ,;нага 
-Сабрання Заходняй Беларусi т. Пырко расказвае, што у нека
торых прадпрыемствах рабочы дзень даходзiу да 16 гадзiн, 
людзi падалi у непрытомнасцi ад цяжкай работы. 

СССР-краiна самага кароткага у свеце рабочага дня. 
Ужо у першыя днi Вялiкай Кастрычнiцкай •Соцыял<iстычнай 

рэволюцыi Совец1<ая улада увяла для yoix рабочых 8-гадзiнны 
рабочы дзень. Для падросткау маладзей 18 год быу устаноулен 
6- i 4-гадзiнны рабочы дзень. Рабочы час служачых быу абмя
жован 6 гадз iнамi. Пrанцкiя nocп·exi, дасягнутыя нашай краiнай 
у справе аднаул.ення i далейшаrа развiцця народнай гаспадарк·i 
за першыя 1 О год Совецкай у лады, стварылi умовы для пасту· 
поваrа пераходу да 7 -rадзiннаrа рабочаrа дня, абвешча~нага 
riстарычным манiфестам Юбi.Т1ейнай Cecii ЦВК СССР, ~ыданым 
] 5 кастрычнiка 1927 r . 

Пера·ход на 7-гадзiнны рабочы дзень з 'яуJ1яецца буйнейшым 
заваяваннем працоуных нашай кра i,ны . Увядзенн'е 7-гадзiннаrа 
рабочага дня паусямесна суправаджалася ростам прадукцыйнасцi 
працы i павышэннем якасцi прадукцыi лры адначасовым далей
шым значным росце заработнай платы рабочых. Скарачэнне ра · 
бочага дня да 7 гадзiн з.начна павя"1iчыла час, якi рабочыя 
аддаюць адпачынку i культурным '6аняткам. К камцу першай 
nяцiгодк i перавод прамыс.~ювасщ БССР на 7-rаДJзiнны рабочы 
дземь бы)r у асноуным ужо закончан. 

Апрэча скарачэння рабочаrа дня для пераважаючай большасцi 
рабочых да 7 r адзiн у значнага .11 iку рабочых, занятых у гара· 
Ч1ЫХ цэхnх, на падзеl\fных i некаторых iншых работах, час ра
боты зменшан да 6 i нават 4 гад:з~iн. Рабочы дзень скарочан i 
для корм'ячых маця:рэй, маючых па законах нашай краiны права 
на n ерапынкi д.1я кармJtення дзiцяцi. 

Велiзарнае 1.Змяншэнне працягласцi рабочаrа дня адбылося не 
тольк.i у рабочых нашай соцыялiстычнай прамысловасцi, аде i у 
калrаснiкау. 

У дарэnолюцыйнай Беларусi батракi i сядянская бедната пра
цавал i у п амсшчыкау i кулакоу па 17-18 i нават па 19-20 га
дзiн у суткi . 

У рэзультаце перамогi калгаснага ладу i росту прадукцый
насцi калгаснай працы ужо у 1934 г. nрацягласць рабочага дня 
)i J<алrаснiка'у БССР ск.11ала у самы наnружаны перыяд палявых 
работ (у жнiунi месяцы) у мужчы1Н да 10;8 rадзiны, у жанчын-
10,1 rадзiны. 

Праnа на адrrачынак забнспеtf'В аецца працоуным таксама 
устанауленнем у нашай краiне. ш1отодиiх .водпускау р·абочым i 
<:лужачым з захаваннем ix заработнай платы. У царскай РасИ 
i дарэволюцыwнай Бедарусi, а у капiталiстычных краiнах i зараз, 
рабочыя не мелr i не маюць аплачваемых водпускау. У СССР 
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кожны рабочы i служачы штогодна карыстаецца не менш чым 
двухтыднёвым водпускам з захаваннем сваёй зарплаты. У мно
гiх-жа катэгорый рабоmiкау працягласць подпуска яшчэ 
большая. Так, напрыклад, меспчным водпускам карыстаюцца 
падросткi, рабочыя, занятыя на шкодных вытворчасцях, а на
стаунiiКi, навуковыя работнiкi i рад iншых кптэгорый nрацо9-
ных атрымлiваюць нават nаутара- i двухмесячныя водпускi. 

lстотную pOJIIO у паJ1еnшаннi )rмоу адпачынтку працоуных 
адыrрала таксама i увядзенне шас цiд.зёю1ага рз-бочзга тыднн, лt<i 
павялiчыу агу.Jiьны J1iк штотыднёвых выходных двёiн у годзс 
з 52 да 60. 

Пры капiталiстычнай сiстэ.\1е rаспадар1<-i працоуныя зусiм 
пазбаулены здаровага i ку,1ьтурнага адпачынку . Нават тыя ня
мноriя вольныя ад работы rадзiны, я1<iя яны ~1аюць пасля знес i
ляючай працы на эксплаататарау, ва умовах нiшчаты, бяспра·уя i 
няупэуненащi у заутрашнiм днi цяжкi i бязрадасны для ix. 

У СОСР-кра iне перамоrшаrа соцыялiвма-права на адпачына1< 
спалучаецца з забесnячэннем права на працу, з заможным жыц
цём, адсутнасцю няупэуненасцi у заутрашнi~1 днi, з прадастау
леннем для абслугоування працоуных шырокай сеткi санато
рыяу, дююу адпачынку, клубау, тэатрау, кiно, стадыёнау i т. д. 

У дарэволюцыйнай Бе.11арусi, я'К i ва усёй царскай Pacii, у 
ра,спарэджэннi працоуных не было нi санаторыяу, нi дамоу ад

пачынку. Зараз у адной толькi БССР налiчва-ецца 32 дамы 
адпачынку, праз якiя у 1938 r. прайшло звыш 80 тыс. працоу
ных; rэта апрача дамоу адпачынку •ваенных арrанiзаuый i раду 
iншых ведамствау. У БССР працуюць 24 розных санаторыяу, 
у якiх у 1938 r. лячылася ,j адпачывала звыш 13 тыс. працоуных. 
Апрача таго тысячы працоуных БССР штоrодна накiроуваюцца 
длн адпачынку i лячэння у агульнасаюзныя дамы адпачынку i 
санэторыi у Крым, на Каукав i iншыя санаторна-курортныя 
месuы Совецкаrа Саюза . 

У дамах адпачынку працоуныя маюць маrчымасць ку.1Jьтурна 
адлачьщь i аднавiць свае сiлы. У дамах адпачынку, размешча
ных у жывапiсных, здаровых мясцовасцях, працоуныя акружаны 
увагай i клолатамi. 

Дамы адпачынку ахалляюць усе 1<атэrорыi працоуных. Вось 
аднад.зётrы до:.1 адпачынку чыгуначнiкау у Клёнках. 1:.н добра 
абста.'!ёван . У распараджэннi адпачываючых чытальня, бiльярд
ная, шюшаты, шашкi, валейбо.'!ьная пляцоука i т. д. У Драздах 
у цёмнай зеленi густога саснова га бора ля рэчкi размеш:чан 
лаг.ер для дзяцей-выдаУ.нiкау вучобы. Гэт а месца здаро1Ваrа i 
uiкaвara адпачынку для шко.чьнiкау. У Ждановiчах адкрыт дом 
адпачынку для цяжарных жанчын. 

3 1 096 студэнтау Бе.7!Дзяржунiверсiтэта у 1938 г. 188 чалавек 
паехала летам у дамы адпачынку i санаторыi, 180-на экскурсii 
i у турысцкiя падарожжы. Пуцёукi у дамы адпачыю<у i санато~ 
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рыf ·в:тР'ьtмаhа 200 студэнта:У медыцынскаrа iнстытута, 157 сту
дэнтау 11едагаriчнаrа i'Нстытута i т. д. 

У дарэволюцыйнай Беларусi не было нi аднаrо клуба д.11я 
рабочых i nрацоунаrа сялянства. У БОСР ужо у 1938 r . было 
2 873 клуба9 i клубных устано)i'. У дадатак да rэтаrа на самiх 
прадпрыемсmах, у калrасах, coyracax t ва установах БССР пра
цуюць тысячы чырвоных кутко)i'. 

Калi у 1916 r. на сучаснай тэрыторыi Беларус·i было усяrо 
толькi 33 кiно i 4 тэатры, то у 1938 r. J!liк кiно узрос, да 1 133, 
у 35 раз перавыоiушы узровень 1916 r ., а лiк тэатрау-д::э 15. 
Не то.r~ьк i у буйных r· арадах, але i у ш1стэч1<ах i ,ка·лrасах рэс
публiкi арrанi.:.nваны добраупараднаааныя i добра абста.~rя'Ваныя 
клубы i napк· i r<уJ1ьтуры i адпачынку. 

У якасцi nрыкладу можна прывесцi дом соцкультуры у 
Гецерыне, Круrлs;нскага раёна. У цудоу·ным парку пры до111е 
ёсць танцаваv1ьна st nляцоука. Моладзь, rуляючы па алеях парка, 
слухае радыё. Дом соцкультуры мае спецы ш~ьны пакой для 
гульнi у шахматы, шашкi i дамiно, бiбл·iятэку-чытальню. У iм 
сiстэматычна лрав011зяцца вечары самадзсйнасцi', даклады, 

.лекцыi, спектаклi, кiноnастаноукi. У драмrуртку прымаюць удвел 
19 чалаве1с Гурток п а стаniу вядо~tую п'есу Трэнева «Любовь 
Яролая~ i ра iншых' сю1адш1ы: пастановак. Дэкарацыi, 
касцюмы, парыкi rуртко~_цы атрымлiваюць ад Усесаюзнаrа дома 
народнай творчасЦ<i . 

Самае шырокае распа)·сюджанне сярод працоуных атрымалi 
фiзку.11ьтура i турызм, адыrрываючыя буйнейшую ролю у 
.справе арганiзацыi для працоуных здароваrа адпачынку. 

У БССР фiзку.:тьтурай ахоп.'lе,ны сотн i тысяч працоуных . 

У створаных 16 спартыуных таварыствах к канцу 1938 r. на-
1iчвалася .авыш 50 тыс . ч .11енау. У распараджэннi nрацоуных 
БССР знаходзяцца тысячы стадыёнау i фiзкультурных п .ляцовак, 
дз·ссятк.i водных станцый i басейнау, лыжных станцый i ка·rкоу, 
{;Отн i добра абсталяваных гi мнастычных зал. Апрача дзесяткау 
тысяч iндывi;~:уа.'lьна паех<l)'шых у падарожжы Бе.r~арускiм бюро 

-. ладарожжа)' экскурсiйнымi пуцёуI<амi было 13абяспечана у 1938 г . 
звыш 7 тыс. чалавек. 

Буйнсйшую ролю у справе n алепшання умоу для адпачынку 
працо u ных адыгрывае i бесnераnынны рост жыллёвага будау
нiцтва )' нашай краiне. Т2к, напрыклад, 1<апiтаJ1аукладаннi у жыл
лёвае будаунiцrва- па БССР за годы другой пяцiгодкi скл.алi 
150 з лiшнiм млн. руб. 

Такiя, каротка, найвялiкшыя niстарычныя заваяваннi нашай 
соцыялiстычнай радзiмы у справе забеспячэння працоуным БССР 
лрава на культурны, здаровы i радасны адп а чына1<, якi з'яу
ляецца найбагацейшай крынiцай у~1ац~вання фiзiчных сiл, 
уздыму аду1<ацыйнаrа узроуню i разв i цця творчых здольнасцей 
народа. 
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МАТЭРЬIЯЛЬНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ~ СТАРАСЦI, 
V ВЫПАДКУ ХВАРОБЫ 1 СТРАТЫ ПРАЦАЗДОЛЬНАСЦt 

Совецкая улада падняла у нашай !{раiне !На нябачаную вы
шыню кло,паты аб жывым чалавеку-nрацаунiку, аб яго працы i 
адnачынI<у, яго зл.ароуi, павышэш1i узроуню яго ведау, аб нго 
шчасл,iвым i замо>~ным жьщцi . 

Ст алiнскiмi клопатамi аб чалавеку а 1<ружаны не то 1ько усе 
працуючыя на nрадnрыемствах, у соу1·асах, 1<алгасах i ва уст2-
новах грамадзяне, алс i старыкi, i хrюрьrя, i страцiушыя прац<J
эдольнасць. Гэтыя клопаты аб ча.1авеку nранiзваюць усе арты
кулы i раздзеJiы Ст а.11i нскай Канстытуцыi СССР. 

KaJri пры капiталiстычным ладзс старык,i i i.нвалiды працы 
вымушаны жабраваць або ламiраць з г.оладу, то у нашай со
цыялiстычнай радзiм·е усiм працоу,11ым гарантыравана сrнн<ойная 
i 1.Забяспечаная старасць. Стары кi, хворыя i страцiушыя праца
здольнасць у СССР атрымлiваюць матэрыядьную дапамоrу ад 
дзяржавы. ! 

«Гра.мадзяне СССР,-гаворыць 120 артыкул Канстьпу
цыi СС1СР,-маюць права на матэрыяльнае забеспячэнне у 
старасцi, а таксама у выпадку хва>робы i страты працаздоль
насцi. 

Гэтае права забяспе~шаецца шырокiм развiццём соцыяль 
иага страхавання рабочых j с ~ужачых ва кошт дзяржавы, 
бясплатнай медьщынсI<ай дапамогай працоуным, прадастау
леннем у карыстанне працоуньш шырокай сеткi курортау». 

У старасцi усе рабочыя i служачьш у СССР а.трымлiваюuь 
пенсiю: мужчыны з 60-гадовата узросту пры 25-гадовым пра
цоуным стажы, жанчыны-з 55 гадоу пры 20-гадовым стажы. 
Пенсiяй забяспечваюцца iнва .1Jiды працы, iнвалiды i~шерыя· 
лiстычнай i грамадзянскай вайны. Спецыяльную павышаную ne}{
ciю атрымлiваюць асобы, якiя маюць асобыя заслугi перад рэво 
люцыяй. Шырока разгорнута работа па працаустройству iнва-лi
дау, якая забяспечвае iм без ушчэрбу для здароуя дадатковы 
заработак. Спецыяльнай формай матэрыяльнага забес11ячэння у 
старасцi з'яуляецца дадатковая аnлата за выслугу год, якая да
ходзiць у асобных выпадках да' 50°/о атрымлiваемага працоу
ным заработку. 

Пастанова СНК СССР, ЦК ВКП(б) i ВЦСПС «Аб мерапрыем
ствах па упарадкаванню працоунай дысцыПJ1iны, палепшанню 
практыкi дзяржаунаrа соцыяльнага страхавання i барацьбе с а 
злоужываннямi у гэтай справе» прадугледжвае далейшае пал'е:1-
шанне становiшча працоуных, якiя атрымлiваюць матэрыя.rrьную 
дапамогу ад нашай дзяржавы па c-rapacцi. Згодна гэтай паста
новы пенсiянерам, якiя прадаужаюць працаваць пасля назначэннЯ' 
iм neнc ii па .старасцi, атрымлiваюць пенсiю не.залежна ад ix 
заработку. 
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Расходы дзяржавы :на neнcii старыкам 1 1нвалiдам працы бес~ 
перапьrnна растуць . 3 1927/28 r. па 1936 r. яны выраслi па БССР' 
з 2,6 да 18,2 млн. руб" r. зн. у 7 раз . У 1938 r. расходы па 
соцыяльнаму забеспячэнню па рэспублiканскiх i иясцовых бюд
жэтах саюз.ных рэспублiк выраслi супроць 1937 r. больш чым 
на 600/о. Калi у 1937 r. па дзяржбюджэту БССР на пенсiю iнва-

лiдам працы i с'ем'ям nамёршых кармiльцау было зра-сходаван<J , 
21,1 млн. руб" то на 1938 г. на гэтыя .мерапрыемствы был'J 
асiгнавана ужо 31,8 млн. руб. 

Тысячы iнвалiдау працы абс.11угоуваюцца спецыяльвымi 
дамамi для iнna.FJiдay i прастарэJ1ых. Многа сродкау зэтрачваецца 
на утрыманне i леншае абстаJшванне гэтых дамоу. Та11<, на
прык.FJад, у доме чырвоных партызан у Вiцебску абсталявана 
водалячэбнiца, адкрыта rукавое 1<iно. У 1938 r. 1 530 пенсiянерау 
атрымалi луцёук.i у дамы адлачыю\у i санаторыi Беларусi , 
Крыма i Кауказа. 

Матэрыяльнае забеспячэнне у старасцi i у выпад1<у страты 
працаздолы1асцi у СССР атрымJiiваюць не толькi рабочьш i сJ1у 
жачыя, aJJe i ка11rаснiкi. Ст;мiнскi статут сельскага.спадарчаl! 
арцелi прадуrледжвае выдзш1снне з атрымлiваемых арцеллю 
ураджаю i прадуктау жьшёлаrадоулi спецыяльнага фонда· дапа
моri iнва.'Iiдзм, старьшам, часова страцiушым лрацаздоль-· 
насць, i т. п. у размеры да 2 % ва.1авой праду1щыi J{aJ1raca. Буй 
нейшую ролю у ажьщцяуленнi матэрыяльнай дапамоri iнвалi
дам i старыкам-калrаснiка·м адьтрываюць касы грамадскай 
узаемадапамоri у калгасах. У калrасах БССР ужо зараз арганi
заваны тысячы калгасных кас ,У13аемадапамоri, сабраушых толы< i 
за 1936 r . у парадку адлiчэнняу ад калrасау, уступных i чле'Н
скiх узнос&у ад калгаснiкау rрашыма i натуральнымi сродкамi 
звыш чым на 6 860 тыс. руб. Гэтымi-ж касамi толькi за 1936 г . 
i nершы квартал 1937 г. было выдана 285 тыс. руб. на дапамоr 
iнвалiдам i 188 тыс. руб.-прастарэ11ым калrаснiка.м:. 

Працо)Тныя удзячны Совещ<ай уладзе i вялiкаму Сталiну з :э· 
клопаты аб ix. 

Вось што пiша стары кадравы рабочы шкдозавода <Окцябр» ~ 
Acinaniцкara ра•ёна, т. Бабкоу аб сваёй зябясп'ечанай старасцi: 

«добра жывецца нам пры Совецкай уладзе. Пр.апраца-

вау 50 rод-сказалi мне: адпачнi. Назначылi мне пенсi10 
224 руб, у месяц. Але убачыу я, што на заводзе людзей не 

хапае, i стау ля горна nрацаваць. Зараз я зарабляю звыш 
-400 рублёу у месяц. Два разы я аJr.nачыва,у на курорце ;у
Лiвадыi». 

Тую-ж мысль, nарауноуваючы жахi дарэволюцыйнага часу 
сэ. сваiм жьщцём зараз, выказвае i старык пенсiянер т. Мiль· 
чын: 

<Мне 70 год,-rаворыць ён,-я пенсiянер, але ·;:тарым сябе 

41 



не .адчуваю . Я хачу вучыцца, мне хочацца ведаць, што 
робiцца ва усiм свеце. чым жыве наша краiна». 

У капiталiстычных краi·нах ююпаты аб здароуi працоуных 
·прая.уллюцца усяrо па1стоJ1ы<i, па1<олькi тыя цi iншыя эпiдэмiч
ныя захворван:ri паrражаюць ахапiць саму буржуазiю. 

Нястрымная эксплаатацыя рабочага к.1аса, праз~1срная напру
жанасць працы, усё растучае абнiшчанне немiнуча прыводзяць 
да паrаршэН"ня здароуя i фiзi•1наrа стану ма::, да росту захвор 
-ваемасцi i. смяротнасцi у капiталiстычных 1<раiнах. 

Так, напры1<J12д, у рэзуJ1 ьтаце веJ1iзарнаrа росту захворвае 
масцi усяrо насеJ1ьнiцтва ':ярод прызыунiкоу быушай Польшчы 
з года у год ня)iх iдьна павя:1 iчвауся r1роцант хворых туберкулё
зам лёгкiх. Калi сярод прызыунi/{оу нараджэння 1906 r. было 

·9,'20/о хворых тубер·кудёзам, то сярод новабранцау нараджэннн 

1909 r. хворых туберкулёзам было ужо 100/о. Хворых . трахомай 
сярод нарадзiушыхся у 1906 r. было 1,70/о, а сярод нарадзi)1 · 

шых::я у 1909 r.-2,870/o. 
Рост захворвае.масцi i смяротt1асцi яшчэ больш павялiчыуся у 

сувязi з ваенна- авантурыстычнай па.~iтыкай J(апiталiстычных 
дзя.ржау, якiя перш{.';адаюць унесь цлжар ваенных расходау на 
ri.'leчы працоуных мае. У Aнrл ii у 19:23 r . на LO тыс. насельн iцтва 
nамёр.11а 116 чаJiаве к, а у 1933 r. на 1 О тыс. чала вех памёрла 

_ужо 123 чаJ1аве 1<i. У ! тa.11i.i за першыя 3 ме::яцы 1936 r. на 
10 тыс. чалавек памёрла 37 чалаве1<, а за п ершыя 3 месяцы 
1937 r. на 10 тыс . насельнiцтва памёрла ужо 43 чалавск i. 

3 прычыны б дственага ста.новiшча працоунаrа насельнiцтв:l 
быушая польс1<ая дзяржава займала першае ме::ца" у Еуропе па 
смяротнасцi ад туберкулёза . Па няпоуных даt1ых у быушай 
Польшчы штогод 11 а:\1iрала ад туберкулёза 100 тыс. чалавек, 
усяrо-ж туберкулёзам хварэла звыш мiльёна працоуных. У Пале
скiм i Новаrрудскiм ваявадствах (Заходняя Беларусь) быJii вёскi, 
у якiх 900/о населынiцтва хварэ11i тубер1<улёзам. Дэпутат поль
скаrа сейма Та:~.н1 шкевiч на л асяджэннi бюджэтнай кaмicli зая.вiу, 

. што 660/о моладзi у ПоJ1ьшчы фiзiчна недаразвiты або хворыя. 
Нават п а афiцыяльных даных по.11ьскай статыстыкi звыш 65 % ся-
лян, падверrнутых медьщынскаму аrляду, аказалiся хворымi. 

За кошт ка1го-ж павышаецца захворв3'нне i смяротнасць 
насс.r~ьнiцтв а у 1<~ап iтал i стычных 1<раiнах? У кнiзе буржуазнаrа 
пiсьменнi1<а д-ра Рэне Санд «Здароуе i праrрэс чалавецтва» 
nрызнаецца, што смяротнасць дзяцей беднякоу перавышае у два 

:разы i больш смяротнасць дзяцей баrатых бацькоу. У адным 
кварта.Jiе горада,-rаворьщь ён,--смяротнасць дзяцей мажа бьщь 
у Тjры разы большай, а ад тубер 1<улёза у 20 раз большай, чым у 

,друriм квартале. Гэтая рознiца iдзе за кошт баrацця i беднасцi. 

Медьщьшская .цапамоrа у капiталiстычных краiнах не толыd 
.дрэнна арrанiзавана, але з прычыны сваёй дараrавiзны проста 
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недаступна для працоуных мае. АсаблiDа цяжкiм з'я5;,11яецца ста
новiшча в&кi. 

Нават нацыянад-фашы:::цкап газета «Бе.rrару,ская Крынiцю> так 
вымушана была характарызаваць у 1935 г. медьщынскае абслу
rоуванне сялянства Заходняй Беларусi: 

«Вёска Заходняй Беларусi пазбаулена усякай медыцынскай 
дапамоri. Ус,е медьщынскiя сiлы знах.одзяцца вы1<лючна у rа
радах i мястэч.ках, так што сялян ам J<арыстацца дапамогай 
-медыцыны з'я .\1 ,iJяецца немаrчымым. За вiзiты у вёскi урачы 
патрабуюць тэкую апдату, ЯJ<ую ся .11яне не у сiлах плацiць . 
Сяляне вымушаны ужываць розныл хатнiл i знахарскiя 
сродкi. Ся.i!яне тэ.ксама не могуць I<арыстацца павятовымi 
болr.нiца~1i, та:-.1у што за а'дзiн дзень прабывання у больнiцы 
трэба плацiць Ei злотых, .а за 30 дзён прышлося-6 црадацп 
палавiну сваёй маёмасцi». 

Ka.ii у цэнтра.тr~Уных раёнах быушай Польшчы колькасць 
больнiц была зу:::iм неда·статковай, то у Заходняй Беларусi ix 
было страLLэнна мала. Па усёй Польшчы 11а 10 ООО жыхароу 
прыходзiлася у 1923 r. 21,9 больнiчныя1 1<0йкi, а у 1938 r. 
21,7 кой:кi. На кан-ец 193 r. на тэрыторыi Заходняй Беларусi лi 
чьf.71ася усяrо 71 больнiца з 4 055 койкамi, што скдадала 8,4 боль
нiчныя койкi на 10 тыс. насельнiцтва. Па Новаrрудскай-жа об
ласцi на 10 тыс. насеJ1ьнiцтва прыходзiла:::я менш 6 больнiчных 
коек. Пастаускi павет Вiденскаrа ваяводства меу на 110 тыс. 
васельнiцтва павета усяrо адну больнiцу на 10 коек, Лунiнецкi 
павет Палескаrа ваяводства на 120 тыс. на:::е льнiцтва меу адну 
больнiцу на 25 коек. Укажам для парауна'Ння, што у БССР ужо 
к канцу 1937 r. iснавала 235 стацыянарных бодьнiц з колька.сцю 
коек у 14,5 тыс., што склада'е 26,5 койкi на 10 тыс. наседьнiцтва. 
Гэта апрача санаторыя.у, палi·клiнiк, дыспансерау i т. д. 

Колька·сць радзiльных коек у БССР перавысiла у 1939 г . 
3 тысячы. На тэрыl'Орыi-ж Заходняй Беларусi iснавала усяго 
61 спецыяльная радзiльная койка, усе яны былi 'ilрьmатныя. На 
тэрыторыi велiзарнай Палескай обласцi, якая налiчвала к 1 сту
дзеня 1939 r . 1,25 млн. насельнiцтва, мелася толькi у гор. Пiнску 
у прыватным радзi.r1ьным доме 7 коек для. рожанiц. Не дзiва, 
штю смяротнасць дзяцей ва узросце да аднаrо года была вы
ключна вялiкая. Па даных польскай статыстыкi гэтая смяротнасць 
па усходнiх ваяводствах павялiчылася за апошнiя 5-6 год 
на 80/о. Натуральны прырост насельнiцтва па ·rэтых ваяводствах 
складау у 1921-25 rr. у ·:::яр.эднiм 20,7 на тыся.чу жыхароу, а ~-
1936-1938 rr. штогодны прырост упау да 13,8 на тысячу на
селы1iцтва, што намн()Га нiжэй штогоднаrа прь~росту насель

f:liцmа па БССР. 
У дарэволюцый11ай Беларусi J<атаржная праца i жабрацкi 

узровень жыцця працоуных мае, цемната i невуцтва, якiя наса-
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.джалiся са:мадзяржауем, а таксама выключная недастаrкова::ць 

.медьщынскаrа абслуrоування прыводзiлi да вы1<лючна высокай 
захворваем·а.сцi i смяротнасцi . Та к, напрыклад, 1<алi у 1905 г. 
агульны лiк захворванняу па Мiнскай rубернi складау 78,4 тыс., 

·то у 1908 г. ён узрос да 149,2 тыс., г. зн. вырас за 3 годы амаль 
1:1а 80°/G. 

Мазырскi павет nрадстауля.у сабой ачаr малярыйных захвор
ванняу. Агульная захвоrваемасць па rэтаму п::~вету за 3 годы
з 1905 па 1908 г.-павысiлася на 880/о, а захворваю1i сiфiлiсам
у 5,5 раза. Смяро1'насць дзяцей у дярэволюцыйна~ Беларусi да

.сЯЛ'нула страшэнных размерау. Пятая частка ycix нарадзiушыхся 

.дзяцей памiрала, не дасягнуушы аднаrо года. 
За годы Совецкай улады справа медыцынскага ::~бслуrоування 

працоуных змннi.1ася карэнным чынам. Гirанцка выра-слi затраты 
дзя.ржавы на ахову здароуя, у мноrа раз павнлiчылася сеткз 
самых разнастайных лячэбных устаноу: больнiц, амбулаторый, 
урачэбных JТУ'НКТау, ка нс~ льтаuый, ды::пансеrау. Усе nрацоуныя 
горада i вёскi забясnечаны цяnер бясплатнай медьщынскай да
памогай. 

У 1914 г . расходы на ахову здароуя у дарэволюцыйнай Бе
ларусi не перавышаJii 800 тыс. руб . У 1939 r. расходы на ахову 
зд1ароуя па дзяржаунамv i мясцоваму бюджэтах БССР дасягиулi 
веJiiзарнай цыфры-у 250,5 млн. руб. 

Колъ}(асцъ коек у лячэбньrх установах БССР к 1938 r., у па
раунаннi з 1913 r" пЗJВялiчыласн у 6 раз, а у сельскiх м'ясцо
вэсцях-амаль у 7 раз. Колькасць радзiльных коек вырасла 
у 12,6 раза, колькасць а rбулаторый i па.пiклiнit<-амалъ у 5 раз. 

Калi у 1914 г. у Беларусi працавала толькi 425 урачоу, то у 
1938 г. лi1к ix вырас да 2 637. ·· 

За годы Совецкай улады у БССР арrанiзавана 129 кансу.11ь
тацый аховы мацярынства i младзенчастnа, 14 санiтарньrх стан
цый, 25 малярыйных станцый i nунктау. Гэтых медыцынскiх 
устаноу у дарэволюцыйныя rоды ~ Беларусi 'Не было зусiм . 

Апрача таrо, к пачатr<у 1939 r. у БССР налiчвалася 294 здрау
пункты па прадпрыемствах, 14 туберкулёзных, 13 венералаriч
Р.ЫХ i 9 дзiцячых дысnансерау, 9 туберкулёзных i 26 ве.нерала
riчных nунктау, 23 пунюы аздараулення дзяцей i падросткау, 
14 са~наторы.яу для туберку.11ёзных хворых 3 971 кой1<амi i 
·273 койкамi у начных туберкулёзных санаторыях. У лiку нанава 
пабу даваных больнiц створа на таr<ая ласканала абсталяваная ля

·чэбная установа, ЯJ< клiнiчны гарадо1< у Мiнску, ЯI<i аб.:.rrуrоу
ваецца найбольш квалiфi1<аванымi медьщынскiмi кадрамi БССР. 

Медъщынская даnамuга максiмальна наблiжана Совецкай 
уладай да месца работы i месца жыхарства працоуных. На боль
шасцi буйных nрадпрые~ствау арrанiзаваны спецыяльныя мед
пункты. Сярэднi радыус аослуrоуваннл урачэбным уча::ткам 
<:ельскага насе.льнiцтва скарацivся з 20,8 км v 1913 г. да 8,5 км 
у 1937 г. . ' 



У той час, як у каniталiстычных краiнах расце .смяротнасць." 
у краiне соцыя.1iзма адбываецца -:iстэматычнае знiжэнне смярот
насцi насельнiцтва. У БССР смяротнасць насельнiцтва зменшы· 
лася з 17,8 на 1 ООО чал. у 1913 г. да 12,5 у 1935 г" а смярот
насць дзяцей ва узросце да 1 года-з 19,5 на 100 нарадзiушыхся 
да 8,8. У былой панскай Польшчы агульная смяротна:::ць па яуна· 
nерауменшаных афiцыяльных даных выражалася у 1935 г . цыф
рай 14,4 на 1 ООО чалавеl< насельнiцтва, а смяротнасць дзяцей (ва . 
~зросце да 1 года на 100 нарадзiушыхся)-13,9. 

У рэзулыаце бе·сnераnынных клоnатау аб nадрыхтоуцы но-· 
вых высокаквал.iфiкаваных медыцынскiх кадрау у БССР apraнi- · 
заваны 2 медьщынскiх ВНУ з 2 680 студэнтамi. 

Побач з маrутным развiццём мерапрыем:::тва9 у галiне .со · 
цыяльнага забеспячэння i соцыялiстычнай аховы здароуя права; 
на матэрыяльнае забесnячэнне у выпадку хваробы, nры страце 
працаздольнасцi i у стара·сцi забяспечваецца грамадзяdiам СССР 
таксама шырокiм развiццём соцыяльнаrа страхавання рабочых i 
служачых за кошт дзяржавы i прада:::тауленнем у карыстанн· 
nрацо_9ных шырокай сеткi курортау i санаторыяу. 

Пrанцкiя сродкi соцстраха з'яуляюцца магутнай фiнансэвай. 
базай. rарантыр ·ючай гра~~адзянам СССР права на матэрыяль
нае забеспячэнне у выладку хваробы i пры страце праца
здольнасцi. 

na уся~у Совецка~у Саюзу расходы па бюджэту дзп.ржау
наrа соцыяльнага ::трахавання на аплату луцёвак у санаторыi 
i да~ы адпачынку выраслi з 2t;,9 MJIИ. руб. у 1929 г. да 
824,3 млн. руб. у 1938 r ., r. зн. амаль у 29 раз. 

Адначасова з ростам расходау па соцыяльнаму страхаванню 
па усяму СССР раслi расходы соцстраха i па БССР. 3 1927/28 
па 1936 r. расходы ::оцстраха у БССР вырасдi лрыкладна у· 
10 раз. Па асобных профсаюзах (профсаюз работнiкау пачат
ковай i сярэдняй школы) расходы на дапамоrу па цяжарнасцi 
i родах толькi за 2 rоды-з 1935 па 1937 г.-павялiчылiся :У 
7,8 раза, а на кармленне i догляд дзiцяцi-у 7,2 раза. Па падлi
ках ЦК Саюза фанернай i заrталкавай пра~1ысловасцi кожны 
2дзiнаццаты член саюза у 19:37 r. атрымау пуцёуку у санаторый , 
на курорт або у дом адпачынку. 

За кароткi тэрмiн у заходнiх аб.1асцях БССР праведзеиа велi· 
зарная работа па па .11епшанню медыцынс1<аrа абслуrоування на
седьнщтва . Так , п а Баранавiцюtй об:rасцi адкрыта 86 новых. 
больнiц, 15 падiкд iнi1<, 32 р гдзiльны х дамы i т. д. Насельнiцтву 
акJзвасцца 6я с п .~, т н ::~ я 1шалiфiцыраоан:ш "tедыцынскал дапамоrа. 
У Бет1 стоц1<ай обла-сui ад~<рьr1'а: 24- больнiцы, 6Б палiклiнiк i ам
Gу.ч атор ыi~ . 5 к а11 сул1тац ' 1й д ля дзлцей i жанчын, 7 урачэбных 
здrау пунктау на nрадп ры м ствг х. У радзе rар "' доу (напр .. 
у Гродна ) у п еrшыню а рга н iзаоана х~ ткал даламоrа. 

Па зацвсрджана му урадам БССР пла ну у 1940 r. на ахову 
здароуя адпускаюцца ве.1 i зарныя сродкi, значна павш1iчвасцца1 



.Jiiк радзiлыных дамоу, дзiцячых Са!-Iаторый, ад1<:рываецца 7 тубер -
1<улёзных дыспансерау i 20 дыспансерных пуm<та$)', столькi-ж 
венералаriчных дысnансерау i дыспансерных пунктау. Асаблiвая 
уваrа удзяляецца ·санаторнай справе: для працоуных будзе пра
дастаулена 780 сана'Горных коек. Курорт Друскенiкi, Парэцкаrз 
раё.на, абслужьщь у rэтым 1'одзе 3 тыс. хворых . На патрэбы 
аховы здароуя заходнiх абласцей Б ССР адпускаецца у 1940 r . 
173 млн. руб. 

У той час, як у СССР адбываецщ1 велiзарнае развiццё со · 
цыплыrаrа страхавгння, у каniта,1iстычных краiнах адбываецца 
лi1<вiдацыя 1шват тых нлзн::~чных заваяванняу, якiх ва упорнай 
к:~асавай барацьбе пролетарыят дабiуся ужо м1юrа год та~tу 
назад . 

Па тэрыторыi быушай польскай дзяржавы толькi за 1 год-з 
1932 па 1933 г.-лiк больнiчных кас зменшыуся · з 284 да 103. 
Лiк застрахованых у бо.r~ьн~чных касах, якi складау яшчэ у 
1929 г. з.выш 2,5 млн. рабочых , скарацiуся у 1934 г. да 1 754 тыс. 
чалавеr<. Даш1мог?. па хваробе урэзана з 60 да 500/о заработку , 
рожанiщ;м дапамога зме-ншана наnалавiну. Тэрмiн карыста1111я 
.да памоrай па хваробе знiжа н з 39 да 13 'ГЫдняу. Уведзе на плата 
за медьщынскую дапамоrу i лякарС1'ВЫ. З 1935 г . пача лася лiк 
вiдацыя палi1{лiнiк i амбудаторый пры больнiчных касах. Мiзэр
ная дапамоrа па iнваJ1iднасцi i старасцi аказвалася толькi тым 
рсзбочым, я1<,if!. страцi.11i працаздольнасць не менш, чым на 2/з, ды 
j то пры умове, кaJi i яны на працяrу 4 год плацiлi уз:носы у 
страхавы фонд . Не rледзячы на значны рост адлiчэнняу з ра
бочых у страхавы фонд, дапамога, якая iм выдавалася па хва
робе, зменшылася з 62,9 м .~~ н. здотых у 1930 г . да 26,8 млн. зло-
1 ых у 1933 г.; уся дапамога па соцыяльнаму страхаванню з~~ен 
шы.;zа ::я на аднаго засl'рахованага за той-жа перьщп на 4 Q/o. 

Велiзарным бедствам для працоуных раду капiталiстычных 
краiн ва умовах бесперапыннага росту бесnрацоуя з'яуляе.цца 
поуная адсутнасць дзяржаунага страхавання ад беспрацоуя. 

Капiта .11 i стычна~1у свету варвар::кiх адносiн да здароуя i 
жьщця працоуны, , у я.к iм старыкi, iнвалiды працы i хворыя 
аказваюцца проста выкiнуты!\1i за борт жыцця, процiстаiць вя 
дiкi Саюз Совецкiх Соцыялiстычных Рэспуб.1i1 :<, у Яf(i.м усе пра
цоуныя акружаны пастаянны:.1 i cтaлiнc1<i:vii клопатамi аб шодзях, 

у якiм старыкам, хворым i страцiушым працаздодьн асць гаран
тыравана матэрьrяJiьная забя::печанасць. 

POCKlliT КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСКАГ А НАРОДА, НАЦЫЯ

НАЛЬНАй ПА ФОРМЕ, СОЦЫЯJliСТЫЧНАй ПА ЗМЕСТУ 

Адным з выдатных заваявання.у у жьщцi працоуных нашай 
а<раiны з'яуляецца нябачана быстры рост ix культурнага 

узроуню. 
Соцыялiстычная рэволюцыя, звергнуушап гнёт :капiтад iстау 
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i hai.lei:nЧыкa~, iiзЛyr.iьi.iнi мjль~н~ьiЯ масы працоуных да вышэй
шых дасяrненняу ку.льтуры, навукi, мастацтва . 

Мудры nравадыр i наст~унiк nрацоуных таварыш Сталiн ука
аау, шrо у перыяд дыкtатуры пролеrарыята, пры Совецкай ула
дзе расцвiтаюць нацыя.на.JJьныя культуры народа.У СССР. Гэтыя 
культуры з'яуляюцца нацыянальнымi па форме, а па свайму 
зместу яны з'яуляюцца соцыялiстычнымi. Толькi пры умове раз
Riцця нацыянальнай па форме, соцыя11i:::тычнай па зместу ку.lfь
туры М'ожна па-саJПрауднаму далучыць адсталыя нацыянальнасцi 
да справы соuыял iстычнага будау~1iцтва , л iквiдаваць ix культур
ную адсталасць i выхаваць масы у духу iнтэрнацыяналiзма. 

На аснове ажыцuяулення ленiнска-ста ;1 i н ::кай нацыянальнай 
палiтыкi, з дапамогаю брацкаrа рускаrа народа i ycix працоу
ных СССР Совецкая Беларусь з цёмнай, не rт i сьменн ай i некудь
турнай правiнцыi царскай Pacii стала пiсьменнай i культурнай: 
краiнзй, пакрытай велiзарнай сеткай 1ш<ол i кулыурна-асв ет11ых 
устаноу. Пышна расцвiла нацыпнальная па форме , соцыялiстыч
ная па зместу 1<ультура бe.rrapycкara народа. 

У царскай Paci.i правячыя класы, памешчыкi i капiталiстьr на
саджалi це:чнату i не вуцт·ва . Эксплаатаrары iмкнулiся да таrо, 
к аб даць nрацоуным то.1ькi мiнiма J1ьную 1<0 .'iЬка сць самых прас
цей.шых звестак, а.1е не дапусцiuь ix да сапраудных навуковых 
всдау . Яны страшэнна баял i сн ауладаушаrа н авук~й c1m.дo~1 a ra 
рабочаг,а i селннiна, там'у што rэта маrло паш:-\одзiць ix пана

Е<анню. 

У Pacii на .11iчв ал ася да рэnолюцыi 73°/о н епiсьменных. А,1е да
рэволюцыЙ'На я Бе.rr арусь i у rэтых а_цн о,с iнах стаяла на бо.11ьш 
нiзкiм узроун i . Непiсы1енных да рэво.1юцыi )r Бс :1ару:::i сярод 
\1сяrо на с е.11ь н iцтва было 76,5 ?6 , у вёсцы-80°/~, а сnрод жанчын
сялянак-92,30/о. 

Замест шко.ч царскi урад будавау И[:· 1ал о .ль1<i i пэрквы . У да
рэволюцыйнай Беларусi было y ::ru-o 4 ты с . шко;1 yci,' вiдау . По
бач з гэтьrм у ёй 11 адiчвала ся 5 тыс . И:l :11; по,1еt<, l{a.1111 4 ты с . цэр
к вау, 1<асцё.rrау i сiнаrи. Адных пап у, r<сюц.зоу i равiнау было 
6 тыс. 

Са старых спrава здач вiдаuь, што, напрыклад, у Ссннен с1<iм 
n aвeuc (не лi чачы гор. Сенна ) , у 191 () r . быJю l 5 г: :~ ч атковых. 
ш1<ол i 94 uэрквы , к а сцёлы i ciнaror i ; 199 н:~ ста)•н iкау i 494 папы , 
манах i , к ся ндзы i равiны. 

А:1с нават тыя дзецi, лкiя m1mцa.1I i у ш1<0.1у, рэ..:~. ка д;:шучв а-
11i ся да ю~нщ1 i ззканчва.rr i л е . Ct:"u1.1:i, ШКlЫЫ з1i а ходзi !iся да 
,1 ё1<а ад вё с а 1<. Дз сщщ гарадс;<ой i С СJ!ЬСI<ай бедн аты не бы,1 0 што 
адзяnацn зi~юй. Б а 1 t1"кi-рабочыя i ся .1тrс-с 1\ fЮЗь i }·сю,r(ы Jk 
мa r.11 i прахарчава ць дзлц е й i ч<.1ст а сам i вы ~1ушаны бы:: i алр ы
ваць дзяuей ад на nучиннп у шко:1е . 11 рымуш :~ ю ч ы ix 11 р ацавац1, 
на фабрыц ы, у ш1!1 стэрн i ~; бо у се.r:.ьс ~< а\1 г i1 сn зд " рцы. Са спр :t
ваздач вiдаць , што па Бела.рус i у дpyr i 1сла с п ераходзiла нн-
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wюriм 6ольш палавiны вучняу пачатковай школы (54,30/о), у трэцi 
клас-менш 1/, (29,2.%), а у чацверты-менш 1/1а частнi (5,9%). 

Доступ для дзяцей працоуных у сярэднюю школу быу за
труднен непам.ерна высокай платай за навучанне. 

У дарэволюцыйнай Беларусi, прыгнечанай, ад::та:~ай правiнцыi 
царскай Pacii, лютавау нацыянальны rнёт. Самадзяржауе самьшi 
жорсткiмi мерамi падауляла якiя-б то нi было nраяуленнi нацыя

. 1-fа.1Jьнай самасrойнаrцi i 1<ультуры беларуr1<ага н арода. Беларускi 
народ, таксама як i iншыя nрыгнятаушыяся царызмам нацыя
нальнасц.i, быу пазбаулен сваёй дзяржауна ::цi, ш1<0J1ы, друку на 

,роднай мове i т. п .. бо 
«ПалiтыУ.а царызма, палiтыка памешчыкау i буржуазii у ад
носiнах да гэтых народау заключалася у тым, наб забi\ць ся
род ix зачаткi у<:5ы<ай дзяржаунасцi, калечыць ix 1<ультуру, 
сцясняць мову, трымаць ix у невуцтве i, нарэшце, па маrчы
rмасцi русiфiцырываць ix» (Ст а л i н). 

Навучанне у шт<олах у да.рЭ'Во.11юцыйнай Беларусi вялося вы
·юrючна на рускай мове . Беларуокая мова аб'лудялася дыялектам. 
Цалкам выражаючы чорнасоценную палiтыку царызма, вiленскiп 
nамешчыкi, па'Пы i найбольш рэакцыйнал част1<а настаунiкау на 
адным са сваiх сходау высказалiся аб беларускай мове, што «rэта 
-не самасrойная мова, а толы<i дыялект ,рус~<ай мовы i абсалю1на 
НЯ...iУ!а нiякай патрэбы у .развiццi яе i пашырэннi». 

Абмежаваныя самай жорсткай nроца.нтнай нормай nрыёму, 
яурэйскiя дзец; наоrул амаль не мелi доступу у сярэднюю ш1<олу, 
а тая мiзэр!-!ая колькасць мс:сц, якая адводзiлася iм у навучаль
ных установах, запаунялася дзецьмi буржуазii. 

Царскiя чыноунiкi iмкну.11 iся. праз ш1<олу убiць у rалаву дзе
ш1м рэлiriйнасць, цярn.'l~васць i пакор!-!асць пануючым класам . 
Калi псрад вiцебскiмi памешчыкамi у 1902 r. было пастэулен:.~ 
nытанне, як яны уяуляюць сабе задачы школы, яны далi на

ступны адказ: ~школа павiнна усяляць у падрастаючае пакаленне 
r:~лiriйнасць, любоу да цара i бацька ушчыны, павэrу да закона, 
чужой уласна·с цi i iснуючага 11арад1<у» . 

Прафеriянальнай адукацыi амаль не быJ10. Дзяцей аддавалi 
'l навучанне да масцер авых, да rаспадарчы 1<ау . Там яны бьиii 
на пабягушках, няньчы .11 i дзяцей, цярпел i нястачы i пабоi i тоды.; i 
nраз мноrа J'Од rа.спадарчык перадаIJау вучням часп<У. сваiх 
веда у. 

Так было у Беларусi да Совецю:~й улады . Такое становiшча 
i зараз у большасцi капiталiстычных краiн. 

У большасцi павстау Заходнпй Бсларусi у rодь1 панаnання 
лольскiх паноу сотнi тысяч дзяuей зусiм не наIJедвалi школу; 
хадзiлi у ш1<олу час ад ча су, адрывалiся ад ш1<олы да яе скан
чэння, не наведвалi зiмой школы з-за аддале11асцi школ ад 

.месцажыхарства i адсутнасцi цёплага адзення i абутку. 
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Па даных перапiсу насельнiцтва 1931 r. по усёй Польшчы не· 
пiсьменных было 23, 1 % , у так званых усходнiх Dаяводствах-4101", 
а ).., Палессi--4 ,4%. Асаблiва вялiкай была непiсьменнасць на сяле. 
Сярэднi процант непiсьмен'i:lых у вёсках Палескаrа ваяводства 
<:кладау 53,9%, а сярод жанчын-71,4%. Асобныя паветы давалi 
жудасную карцiну амаль паrа.1JОунай непiсьменнасцi. Так, у Пiн· 
скiм павеце непiсьменнасць ·::ярод жанчын на сяле перавы· 
шала 800/о. 

Для таrо, каб закрьщь дзецям працоуных доступ у вышэй· 
шую ШКОJ1у, правiцелi панс.кай Польшчы iшлi на усю<iя хiт
рьшi. Пад выг.11.ядам барацьбы за павышэнне якасцi сярэдняй 
а1.:веты была наступным чынам рэарrанiзавана сярэдняя школа. 
Тsрмiн навучання у riмнaзii (тудь1 паступалi пасля 6-цi класау 
начат.ковай школы) быу чатырохгадовым. Потым вучань пав1нен 
быу два годы навучацца у · J1 iцэi, зу:::iм асобай навучальнай уста.
нове, куды трэб:~. было пастулаць нанава. Атрымлiвалас~ нешта 
накшталт сiта, дзе адсейвалiся дзецi працоуных. А тым часам 
толы<i ш1сля сканчэння J1iцэя можна было ластупiць у вышэй
шую навучаль.ную установу. Звернемся да цыфр. У Палескай 
обласцi у 1937 /38 r. было 13 riмнаэ iй з 3 600 вучнямi i 13 лiцэяу 
з 600 вучнямi. Такiм чынам на 900 выпускнiкоу riмнaзii было 
толькj 300 месц у першым ю1асе лiцэя. Такая-ж карцiна была i 
у Н.оваrрудскай об;rасцi, дзе на 725 выпуС1<нiкоу гiмна·зii было 
толькi 260 вакан:::iй у лiцэях. 

Але i без таrо працоуным быу затруднен до::туп у вышэйшую 
школу . Пераважаючая большасць студэнтау не толькi не атрыи· 
.лiваJ1а стыпендый, зле вымуwана была плацiць за вучэнне па 
240 злотых у год, а у прыватных ВНУ значна даражэй. Алрачз 
таrо, спаганнлiся rрошы асобна за 1шжны экзамен, за хiм'iкаты, 
за разбiтую пасуду . Калi .каму-небудзь да.валi адтэрмiноуку 
аплаты за вучэнне, то пасля сканчэння ВНУ студэнт па'Вiнен быу 
яе выплацiнь (як i атрыманую стыпендыю), для чаrо ·выдавау 
aдм iнicrpauыi ВНУ ве1<сель. 

Н ацыяна.11ьньш менша::цi у быушай Польшчы nрыrняталiся 
самым утончаны.м чынам, падауляусn маJ1ейшы проб.ттiс1< нацыя
нальнаrа са~1асаЗняння. У асаблiвасцi гэта адносiла ся да бела
рускаrа юн:е.пьнiцтва. Яшчэ у .1934/35 r. у Польшчы iснаваJ1а 
16 школ з выкладаннем на бе.r~ а рускай мове. У rэтых Шl<олах 
навучалася 2 100 вучняу . Uыфра безу:-.10уна мiзэрная для 
З-мi:1ь f. нн аrа беларускаrа н;:~сеJ1ьнiцтва. Але у 1937138 г. i rэтых 
школ уж не бы;ю. 

ПоЛhскiя паны старалiся ра · дзя.лiuь беларускi народ. Ycix 
бе.11арусау, якiя "1i чыJJicн кaтoJJiJ<a~fi, яны прылiчал i да палякау. 
Яны бессаро:\нrа фальсiфiцыравалi статы:ты1<у, паказваючы знач· 
ную удзельную в:пу rталякау у тых месцах, дзе ix бы.11а нязнач
ная менu1 а сць. А~1 е у Палескай 06J1acцi нiя1< нелhrа было пака
заць nepaвary 11 ялякау. У сувязi з rэтым пануючыя класы пусцi
J!.iся на новую . хiтра::ць . Асноуную масу насельнiцтва Палесся 
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яны аб'я.вiлi ие nалякамi, не беларусамi, i н~ }·краiнцамi, а «ту ·· 
тэйшымi». У Палескай обласцi 14,6 % насельнiцт.ва па даных пepa
nicy 1931 г. былi паляакмi, 6,60/о беларусамi, 4,80/о украiнцамi, 
1,40/о рускiмi, 10% яурэямi i звыш 60% «тутэйшымj». 

У школах дэяцей праследава;~i за rутарку на роднай мове. 
У мэтах барацьбы за «чыстату» польскай мовы патрозамi хацелi 
дабiцца таrо, каб дзецi i дома не ужывалi беларускай мовы, бе
ларусау.наста·унiкау выrанялi са ш1<ол, наоrул yciмi сiламi пр а-
6авалi (адна•к, беспаспяхова) апалячьщь беларускi народ. 

Kнiri на _ беларускай мове амаль не друкавалiся. Будучы на
друкаваным1, яны бьша.пi у продажы 1-2 днi, ло·rым канфkкоу
Dал.iся цэнзурай. За 1938 г. было выдана· 38 кнir на беларускай 
мове, за 1937 r. толькi 21 кнirа, тыражом у 20 тыс. экземплярау. 

Нават па афiцыяльнай nольскай статыстыцы беларусау 
i украiнцау было 1 3,20/о усяrо насеJ1ьнiцт.ва (на самай справе не 
менш 30 % }, .але у ,вышэйшай школе проца~нт сту дэнтау·белару · 
сау i укрэiнцау быу мiзэрным-не бо.ТJьш 2-3 % . 

Не менш утончаныl\1 было прыгнечанне яурэйскiх працоуных. 
У nанскай Подьшчы заахвочва,1i зрrанiзацыю прыв·атных 

аr·ульнаадуканыйных школ на старажытна·яурэй::най :-.юне. Ву
чыuь дзяцей на мёртвай мове, адрываць ix ад жывой мовьr пра 
цоуных бы.10 вель~! даспадобы правячым класам. Абмяжоуваусн: 
прыём яурэяу у вышэйшыя школы. У вышэйшых школах на
траулiвалi студэнтау·ПЗ JIЯ!<ау на яурэяу, унушадi першым мыс.1/Ь 
аб тым, што у «nеравытворчасцi» \н1эдirенцыi Riнаваты перш за 
~1·сё яурэi, Я•Т< iя нiбы ·13ыця·сняюць ш~.1якау адусю.1ь. 

Яшчэ больш абура-1ьным з'яу.i1нуся ф?.кт устанаудення асоб
ных ,м·есц д.11я студэнтау- я 'l рэяу у вышэйшай 1ш<о.1е. Проста ней 
мавсрным здаецца увас1<раwэнне сярэдневякnва га Гетто. Па ycix 
~1нiверсiтэтах i iншых вышэйш1-.1х ш .:олах былi выданы распа
раджэннj, па лкiх студэнтам - пуrэпм OЫ .'ii ал.ве;~ е1ены месцы на 
.r.евьш баку аудыторыi. Сrтробы !'}'рэйскiх студэнтау сэ.дз :цца на 
агульных л:нуках к::iнч a.11 i ': fl збiв·чш:е~1 ix. Бы .:~ i nыпа;:~.кi , кал i яу
рэя:У-студэнтау выкiдв?. .11i у аю-~о i яны <Jстава :1i ся на усё жьщцё 
ка,1ека~1i. 

Толы< i Совецкан y.'l aдn шыро1<а адкr ьи1 - усiм nрацо)rны 1 до· 
ступ .тtа св11т лi! i ~ ~д :.~)'. '.::: c ::i:-.rы :" п ~n:.пых .'J з~ н свайrо iснав" ННЯ 
Cos·e ~кая у 1яда 11ач<иа уз ~1оцнена бу~~1вацr, школы , лir<вiдаеаць 
не1:i сьмr:-пн9::J \ Ь насеJ1ь нi цтв(! . }.urчэ !!е адгрыме.11 i гар~·1аты rрама
д::~янскай р. аiiны, як усп к p::ii : -1::1 Сос 1.:тау· п ак:1ыла:::л ," стой сет1<ай 
U.:J(O,'I, клуба у, шко.'! rm :r ~юii п 3.!iы i 1 : ':'аiсь:t."н наснi. Выявi:1 2.ся велi· 
заршш цяга мае да адующыi. Пача ,'! i навуч:щца }!е то:1 ькi дзецi, 
але i дарос11,r11. 3 !1раз нярэ:1ка ~южнз сустр эць знатнага вучо
наrа. iнжыа t> JХ\ . урач::~. пед :iror n, nкi rmчn)· cr>. aio вуч rJб\ у годы 
Совецкай у.1а · ы на рабфаку, гадо~r у 1рыццаць, а ряней ён быУ' 

·мал<lrtiсь.1енным або зусiм непi:ь~1енным рзuочъш або батра~<ом. 
На•ро;~ныя та енты, якiя раней знаходзiлiся ш1д спуда~1, якiх ду-
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-тыла, давiла самадзярж<iуе, капiтадiзм, расцвiлi па:д прам'еннямj 
со1.1е1~кага сонца i праявiлi сябе ва усёй паунаце . 

Зусiм змянi.1ася культурнае аблiчча Совецкай Белару:::i. Па
чаць хоць-бы з таго, што краiна стала· скрозь лiсь:.~еннай. У ас
ноуным, за вык:~ючэннем рэдкiх адзiнак, неniсьменна.сць у нашай 
рэспу6J1iцы зусiм .1Jiквiда·вана. У нас у БССР яшчэ у першым пя
цil'оддзi уведзена усеаrульнае абавязковае бясплатнае навучанне 
на базе сямiгодкi. 

Ахват дзяцей школа:.1i выключна вялiк.i. Калi да рэволюцьri1 у 
школах Беларусi навуча.1fася 294,3 тыс. дзяuей, то у 1939/40 на
вучальным годзе S: ш1<0.irax IJCCP на роднай мове навучаецца 
з13ыш l м.11н. 100 тыс. дз5щсй. Пры гэтым колькасць дзвцей у ся 
рэднiх i нпnоуных снрэднiх школах павнлiчыдася у параунаннi 
з дарэвотоuыйньш часа~1 больш чым у 30 раз. За другую пяцi
годr<у na БССР nабудавана 543 школы на 95 тыс. месц. На :::тау
нiкау дарэволюцыйная Беларусь на.ттi 1 1ва.ча .11едзь 7 тыс. Зараз 
у Совецкай Беларусi нашу шчас.11iвую совецкую дзетвару наву
чае i выхоувае цэлая армiя у 40 тыс. 11еда!'огау. З велiзарным 
уздымам i натхненнем нащы настаунiкi рыхтуюць змену бараць
бiтоу за ко~1унiзм'. Сове цкi урад адзначы)1 адда·насць педагога)' 
сваёй справе, nартыi большэвiкоу i вя iliкaмy nравадыру тава
рышу Стадiну. Указам Вярхоунага Совета СССР 118 лепшых на
стаунiкау узнагароджаны ордэнамi i медаля~1i Совецкага Саюза. 
Указам Вярхоун~т,1 Совета БССР 80 педагогам прысвоева званне 
засJrужанаrа 11астау нi1..:а. 

Але апрача дзя.цей у нас навучаюцца i дарос,1ыя. Hi у ад.ной 
краiне у ·свеце людзi не ахоплены такой прагнасцю да ведау, ю· 
у нас у СССР. Працоуныя ведаюць, што паJrепшьщь ·:::ваё жьщцё , 
яшчэ быстрэй рушыць уперад справу соцыялiстычнага будаунiu -
11ва нны здолеюць, ластаянна nаоялiчв<Jючы запас сваiх ведау. 
Пµацоуныя навучаюцца у школах ДJШ дарослых, у тэхнiкумах, 
RHY i ВТНУ, на розных курсах i у школах па падрыхтоуцы 
J-:адрау (трш-:тарыста 5·, камб;~йнерау, шофераУ), фабзавучах, шко
Jrах дарожнL1х майстроу, у завочных навучальных установах, на
рэшце, у ш1:олах сrах:.~на)·скага вопыту, у масавых гуртках i на 
t<ypcax тэхнiчнаrа i аграна).1iчнага навучання . Па нашых nадл: 
ках у БССР не менш 1 300 тыс. 1 1алавек (23,30/о усяго насель
нiцтва БССР) вучыцца у розных станцьш.нарных шко.1ах, ВНУ 
j тэхнiку~1 ах , фабзавучах i розных nастаянных курсах . 

Праuо}'ныя праrна упiтваюць веды, знаёмяцца з перадавой 
тэхнiкай. У ·сувязi з rэты. 1 з rушчы · народных мае выраслi сотнi 
i тысячы знатных вучоных, якiя рухаюць наауку уперад. Бывае 
i так, што навуку у СССР рухаюuь «часам не агульнавядомьш 
у навуцы людзi, а зусi.\1 невядомыя у навуковым свсце юодэi, 
простыя людзi, 11рактыкi, наватары справы» (Ст ал i н) . Та1<iя 
Бось Сrаханау i с1'зханауцы, Папанiн .i папанiнцы. Совецкi урад 
зэтрачвае штогодна веJ1iзарныя сродкi на асn.ету ~1ас. 

У l(апi1·алiстычных краiнах львiная до.11я бюджэта iдзе на ва-
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еnныя мэты. У СССР-жа з кожным годам расце колькасць гра
шовых сум, якiя асirнуюцца на 'Патрэбы народнай адукацыi . Калi 
)' 1924/25 r. на патрэбы асветы у БССР трацi.Jiа::я 9,6 млн. руб., . 
то у 1939 г. асiгнаваннi на асвету выраслi да 609,4 млн. руб.,. 
г. З'Н. у 63,5 раза. На аднаго жыхара, такiм чынам, трацiцца 
у 1939 г. 110 руб. <:уnроць 60 кап. у 1914 г. Але трэба мець на 
увазе, што rутарка iдзе толь!{i аб асkнаваннях па дзяржаунаму 
i мясцоваму бюджэтах БССР, што значныя сумы rрошай дадат
кова трацяцца на а.свету па бюджэту СССР i з rаспадарчых сум~ 
(напрыклад на утрыманне чыгуначных ШI<ОЛ, раду ВНУ i т. д. ). 
У сапрауднасцj затраты на адукацыю народных мае значна 
вышэй. 

У Беларуrсi да рэволюцыi ·не было нi аднаго ВНУ, нi адной.. 
навукова-даследчай установы. У цяперашнi час у 23 ВНУ БССР 
навучаецца звыш 16 тыс. ·студэнтау. Звыш 34 тыс. <:тудэнтау на
вучаецца у 101 тэ~кiкуме н ашай рэсnублiкi. 

У каt1iталiстычных краiнах доступ у вышэйшую шкоду д.т~я · 
працоуных велъмi затруднен, амаль немагчым. Там сярод сту
дэнтау дзецi рабочых складаюць каля 3-4°/о, дзецi нiжэйшых 
с лужачых-2-3°/о, у той час як дзецi кaniтaJ1icтay, вышэйшых 
i сярэднiх чыноунiJ<ау-60%. У вышэйшай школе капiталiстыч
ных краiн за навучанне бярэцца вялiкая плата, не кажучы ужо· 
аб тым, што ·на увесь час навучання трэба мець сродкi для 
жьщця. Зу<:iм iншая справа у нас у Совецкай краiне. Навучанне 
у нас бясплатнае, а пераважаючы дiк студэнтау СССР (90,6 % сту
дэнтау ВНУ i 85,8% студэнтау тэхнiкумау) забяспечан дзяржау 
най стыпе.ндыяй. Гэтае найвялiкшае дасяrненне працоуных за
фiксiравана у Сталiнскай Канстытуцыi. У арт. 121 rаворьщца; 

\tГрамадзяне СССР ~аюцъ права на адукацыЮ~ 
Гэгае права забяспечваецца усеаrуJ1ьна-абавязковай пачаr-· 

ковай адукацыяй, бясплатнасцю аду1<ацыi, уключаючы вы
шэйшую адукацыю, сiстэ11.1ай дзяржауных стыпендый пера-
важаючай боJiъшасцi навучаючыхся у вышэйшай шко:1е , наеу
чаннем у школах на роднай мове, арrанiзацыяй на заводах, 
у соугасах, м8шына-трактарных станцыях i калга::ах бясплат- · 
нага вытворчаrа, тэхнiчнаrа i аграна~1iчнаrа навучання пра
цоуных» . 

Каля 50 млн. руб . асiтнаnана па рэспублi1< аншаму i мяецовам · 
бюджэту БССР ш1 стыпендыi студэнтам. Гэта апрача 15-20 млн. 
руб . , якiя адIJускаюцца !-!а матэрыяльна-бытавое абсJ1уrоуванне 
студэнтау (на панупку nуцёвак у санаторыi i дамы адп а•1ыю<у" 
1-1а экскурсii, на часовую дапамоrу, кульгурнае абслуrоу-

ванне j т. д. ). 

Дзецi рабочых i 1<алrаснi1< ау ск.'iадаюцъ пераважаючую бо.11ь 
шасць студэнтау ВНУ i тэхнiку~1ау БССР. У саставе <:тудэнтау ,,. 
выпушчаных ВНУ БССР у 1937 r., 65 % былi рабочьшi, ка н· асн i-
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· ам i i ix дзещ,мi. У сас-rане вы11усю~iкоу тэхнi1-:умау ix уд:iеJJьнан 
ваrа ск.1адала 84 ?~. 

У БССР створаны :39 нав~' кова-даследчых устаноу на чале 
А1<адэ:v~ ·iнй Навук БССР , якаn ·лул:~ец1р цэнтра:-.1 н :шуковай 

мыс.11i Со1:1еt11<ай Беларусi. 
Bopari н:.~рода npaбaв2J1 i нatle·CUi HIOf шкоду s; гал iне I<Y JJIJТyp

tН'IГa буда)"1riцтв<:1 . Яны iшщ_vлiся сщJ1~а щ, вьшучэннс рускай моны 
,- wr u.н1х, засс-.'1 ~ цiць GсJr эрускую мову nom,cкiмi слоnамi :-1 тым, 
аб адаrваць 6е,1арускi народ i шо мову ад родственай рускай 

~rовы i а.'.( t<y ~ыуры 6рацкап1 ру::каrа народа. С пробы rэтыя 11а
цярnе•1i крах, аrt:нты замежных раэведак раз1тюм:1 ены . 

Вя:1iкан ра б :па 11рано.Jзiцца на ,\'т i . фабры ка . · i зн1юдах па 
1тавышэнню ква;1 iфi1<ацыi рабочых . То t:> -ж самае нраводзiцца 
~i кал~-ас11х р::кn} ' б.1iкi . Гэта дае снщ· дос rJ1_,1я рэ3у.ТJ.uтаты. Аула
дuу·шыя гэхнiчньшi ведамi рабuчыя на r1ра.:щрыемствах павы
шаюш, nраду1щыйнасць nрацы, даюuь прадукuыю .'!еnшай лкасц i 
i .зводзяць д<1 ~'liнiмуму брак. Ka .1racнi1<i даюць узоры nрыми
нен ня nерада вой :.~гр~пэхнiкi, дабiнаюцца uысокiх ураджаяу, вы· 
· ~жай nрадуктыунасцi жывёлагадо_"· ,~i. На Усесаюзнай се.11ьск:з-
1·асnадарчаr1 выста)· цы, 1·эт ай усенароднай шко.:~е, прадстаулен.~ 
:!9 со " гасау, :!n ка.11rасы, 233 жьшё.rrага..:юу11ыя фер)1Ы, 40 nace1-. 
.) 91 1 пералавiкоу се .11ьскай rac11цap1<i БССР. Гэтыя людзi пера
лнюць ужо сной вuпыт iншым, з вучня5· ператнараюцца у 11аста5· -
11iкау, не ::nыняючы нi на адзiн !t.Зень сваю вучобу i далейшас 
~·дасканаленн е 

У цяперашнi час, як рэзультат пе.1iзарнай работы па вых а-
анню кадра у, у адных N\ ТС БССР працуюць 1 б тыс. тракт<1р t.1 -

стау, :з :300 брыгадзiра~· трактирных брькад i ix памочнiка ;:-, 
~ 263 J<амбайнеры i ix па:'v!очнiкi, 8:10 механiкау, 3 400 м'ашынiста ~ ·· . 
( о.:~ьш 800 шоферау i т. д. У калrасах БССР працуе 1 884 шо
феры . Сёнешнi 1<а ;1п1снiк з прафесiяналы~аrа пункту rJiеджан~щ 
ужо не унiверса IЫiЫ се:1янiн-хлебароб. t.н nаливод абu жын·~-
11авод, бrыгадзiр-арганiзатар або дасJJедчыl\-заrадчnтк хаты
,1абараторыi, трактарыст або :-.1ашынiст-iю~ноцерабiлuwчык i т. :1. 

Велiзарная ку:~.ьтурная , па;~iты1<а-асн~т11ая работа пr c: uoдЗiUl \ J 
~ rтr.orDныx Совецкай у.~адай шме1тлir<iх бiб ;liятэках, КJ1уб<1л, 
~iнстэuтрах i iншых ку.1ыурных vстс:новах . Pacцlliдi J1iтаратура 
i мастшпна бещ1рус 1<аrа народа . /lрывядзем нека11ы-:i rtы фр. 
,\,' J ~Л.:-; r . ~- Б СР праuавалi 15 ватр::~у , 1 13:3 кiноустино)· кi 
1 \' ты .\1 лiк -!91 rvкавая). :2 ' 7:3 клубы i хаты- 1 11 .п:мьнi. l<aJ1i ' 
Дарэво.'lюць1йнай bc.11upyc i 5 19\() с. ны;~ана :1 :~:н 11 1 · u 3 ~т (у i-.. 
лi ку то .r1ькi адна на бе.•rарускай i адно ни н)'рэйскай мuн ;~х), т : 1 
· 1938 г. у GCCP вы.:~.ава .1ася ~; ;ко !9!1 1 ·а:~~т i 14 журнаю1у, з ! -'~ 
t-19 rа3~т i 9 журне1 ;1а}· на бешзрус ·а й :~.юве. Пµацо~·ны я БССР 
~ынiсваюш~ больш 20t) тыс. эюс~111 .1яра_\· цэнтраJ1ьных газ~ !' . 
У 1 9~~:2 г . 11<1. БССР бы.110 :..2 '93 радыётрансJmцыйных 11ущп и1 , у 
l ;3с1 ,._ i:-.: J1i1~ аырас да l 14, ' 1ъ1с . Кош.касць бiблiятэк, укюоч_u
. Jчu~ шшуко~н.~ s1 i школttныя, .· 1 9~3Ь 1-. n~равыш<J .'lа 10 тыс .. а 1х 
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I<нiжны фонд перавалiу за 12 млн. тамоу. Адна толькi дзяржау· 
нзя бiб,1iятэка iменi Ленiна у Мi1Нску мае каля 2 м.'щ . тамоу. 
Штодзённа rэтую бiблiятэку наведвае l 700-1 800 чытачоу. Кнiж · 
ная праду1щыя на беларускай мовс з 2 друкаваных на ·~вау з· 
тыражом у 4 тыс. экземп шрау у 1913 г. узрасла у 193 r. да 
460 дру1< аваных адзiнак з тыражои 12 319 тыс. экземплярау. ' 

Kнira i газета з'яуляюцца ужо цяпер лрадмета:-1 перша И не
абходнасцi для пераважаючай большасцi працоуных. Побnч з 
народнымi паэтамi БССР, ордэнаносцамi Яш<ам I<упалай, Якуба ,\1 
Кол::ю:~м i Змiтраком Бядуляй, стварыушымi спае лепшын творы 
у годы С\:Есц1<ай улады, вырас рад новых ма.1ады . · та:11:наuiтых 
пiсьменнi1<ау i паэта~· , >~к ордэнанощы 1. Jlынькоу, П . Броу10, 
П . Глебка i iнш" якiя п аказа.;1 i у яр~ ix вобразах гераiчнае i 
шчас.11iвае жыццё працоуных Со11з~щкай краiны. 

У БССР -створана кансерваторыя, 4 ~1 узыкальных в чы· 
лiшчы, J О музьщальных шко.1, тэатральнае в чы 1iшча , ~1а стац
кае вучылiшча. У rэтых шко:1ах н г,;зучаецца ка ;ш 5 тыс. чалавек. 
У БССР створаны тэатр оперы i баJrета, дзяржауная фiлар~юнiя, 
бепарускi дзяржауны хор, ан.са~1бль песнi i пляск i i цэ.1ы рад iн· 
шых устаноу, якiя rрыхтуюць новыя кадры у г а"1iне ~.~астацтва. 

Знэчныя поспех.i дася•rнуты у справе стварэння бе.'Iарускак 
оперы, шшазаушай усё баrацце беларускай народнай ~1узыr<i. На 
сцэне беларускаrа оп.ернага' тэатра пастаулены оперы маладых 
совецкiх кампазiтарау Тiкоцкага («./\'1iхась Падrорны») , дэпутата 
Вярхоу·наrа Совета БССР Багатырова ( «ДрЬ11rва»-nа шырока вя
домай аповесцi Я. Ко.11а-са) i iнш. 

Расце народная самадзейнасць, шырокую вядомасцr, набы.1а 
за межамi нашай рэспублiкi .беларус.кая народная творчасць. 
У жнiунi 1939 г. на У сесаюзнай сельскаrасnадарчай выстауцы з 
вялiкiм поспехам выступалi прадстаунiкi мастацкай самадзейнасцi 
самых аддале.ных раёнау 1БССР. Самадзейны ансю16ль песнi i 
ш~яскi пры Хойнiкскай МТС вышау на першае месца -у алiмпiя· 
дзе МТС па Совецкаму Саюзу. Ён неаднаразова з велiзарным 
п ~спехам выступау у Маскве, Мiнску i Харкаве. 

Густая сетка культурных устаноу пш<рывае цяпер усю нашу 
краiну, усе нават самыя амаленыя яе куткi, якiя лiчылiся раней 
2.ахалу:нымi . 

Впсь тыповы для БССР ка.;-~гас iменi Тэльмнна, Брагiнскаrа 
раёна . Гэты калга·с мае свой уласны клуб, бiб.11iятэку, <:партыуную. 
пляцоуr<у, хату-лабараторыю. Усе дамы у калгасе радыёфiцыра
ваны. Калrас выпiсвае 102 экземпляры газет i журналау. 3 лiку 
ч;1енау калгаса вышэйшыя навучальныя установы скончылi 
33 чалаве1<i, як i я сталi настаунiкамi, ~1-1жынерю1i, тэхнiкамi i вы· 
лучаны на партыйную i совецкую работу. 

У ка.11гасе i~1 eнi БеJ~арускай Асобай Ваеннай Акругi, Любань· 
с1<ага раёна, пабудаваны няпоуиан сярэд.няя шко.11а, к.1уб на 
500 месц, гукавое кiно, радыt::, абсталёван парткабiнет, ёсць 
бiблiятэ[(а, хата-лабараторыя i т. д. 
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'Калгаснiкi Юшчына-Слабадскога сельскага совета, БарысаS'
·скага .p~fula, Я'К i iншыя калгаснiкi нашай краiны, жывуць за
:можна i культурна. Усе ix дамы радыёфiцыраваны . У кал.гасе 
<Чырвоная Зор1<а» пабудован вялiкi гукавы кiно-тэа-тр. У сярэд-
11яй школе навучаецца 460 дзяцей калrаснiкау. 

3 кожным годам расцс колькасць совецкай iнтэлiгенцыi, вы
.шаушай з самай гушчы народных мае. За годы свайго iснавання 
калгас iм·енi ВарашьIJiа·ва, Слуц1<ага раёна, да .у кра iне 6 ветэры
нарны~ урачоу, 10 настаунiкау, 2 iнжынерау, 2 урачоу, 5 каман
.дзiрау Рабоча-Сялянскай Чырвонай Apмii; у вышэйшых наву
чэльных установах павучаецца 15 кажаснiкау . 

У СССР I<ожнаму працоунаму шырока адкрыты .У·се шляхl да 
росту i павышэння узроуню ведау i J<JВалiфiкацыi. У рэзультаце 
сrалiнскiх клопатау аб людзях, аб вырошчваннi новых кадрау 
·rысячы рабочых i сялян вылучаны н а кiруючыя пасты у дзяр
жауныя, партыйныя, гаспадарчыя i прафесiянальныя органы . 
Можна прыве::цi шматлi1 iя прыклады. Сын селян iнэ-серадняка 
·т. Смоляр В. П. у 1923 г . упершыню пачынае прымаць актыйны 
)· дзел у гра~1адска-палiтычным жыццi. А ·сёння т. Смоляр з'яу

.Jшецца дэпутатам Вярхоунага Совета БССР, сакратаром Мiнскага 
Гара,дск.оrа Камiтэта КП(б)Б . 

Тав. Гершун быу рабочым-бляхарам на заводзе iменi Кiрава 
у Мiнску. Скончы}iшы тэхнiI<ум, т. Гершун зноу прыходзiць .на 
завод ужо тэхнi1<ам-канструктарам. Працуючы на заводзе, 
т. Гершун скончыу полiтэхнiчны iнстытут i атрымау звание iн
жыне1ра . У цяперашнi час таленавiты канструктар т. Гершун 
назнача н тэхнiчным дырэктарам rэтага буйнейшага у БССР ма
шынабудаунiчаrа завода . 

Тав. Ханiна Е. С. у 1916 г. 1 3~гадовай дзяучынкай-сiратой 
працавала рассыльнай у капятошным маrазiн е . Пры Совецкай 

·уладзе яна па ::тупае работнiцай на панчошна-трыкатаж1-1ую фаб
ры1<у iмс нi Клары Цэткiн у Вiцебску. Выхаваная партыяй 
JJ енiна-Сталiна, т . Ханiна з'яуляецца зараз дырэюа-рам самага 
буйнаrа прадпрыемства у БССР-трьгкатажлай фабрыкi iменi 
KiM, якая налiчвае каля 7 тыс. рабочых. Тав. Ханiна выбрана 
дэпутатам Вярхоунага Совета БССР . 

У зи ' однiх аб .'1асцях БССР пачауся сапраудны уздым куль
туры. На усёй тэрыторыi заходнiх абласцей уводзiцца усеагуль
ная а·бавя зковая, бнсПJ1атн ая асвета. У адной толькi Беластоцкай 
обласцi адI<рыта 119 новых школ, у якiх вучьщца звыш 19 тыс . 
дзяцей. У обласцi налiчваецца 470 шкоJ1 з навучанне.м на бела
рускай мове. У Б аран ав iцкай об.1Jасцi ад1<рыт а звыш 400 новых 
школ з ахватам 75 тыс. дзяцей, якiя раней у школах не навучалiся. 

На тэрыторыi заходнiх аб.1Jасцей БССР адкрываюцца вышэй
шыя навучальныя уста новы: педаrагiчны iнстытут . у Бе .1астоI<~, 
настаунiцI<iя iнстытуты у Гродна , Баранавiчах i П1нск~. Арган1-
зуецца 6 педаt'агiчных вучылiшч, 2 дашI<ольных педаrаr1чны~ ву 
чьrлiшчы, будаунiчы i дарожны тэхнiкумы, тэкстыль.ны тэхшкум, 
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6 rельскагаспадарчых тэхнiкумау, рад медьщынскiх шко.1 , 2 раб
факi. Ама.11 ь ва 9cix раёнах будуць створаны друкарнi, будуцъ 
выдавацца газеты. 

План кулиурнага будаунiцтва 1940 г . прадугледжвае велiзар
,ныя расходы на :::праву асветы Si заходнiх абласцях. 100 раён
ных дамоу соцкультуры, 1 100 хат-чыталень, 12 музеяу, 1 250 бi
блiятэк будуць абслуrоуваць працоуных. Арrанiзаваны 8 тэат
рау, 4 музьшальных ансамблi, мастац1<ае вучы.1iшча, 2 музыкаль
ных вучы.1iшчы, 8 музыкальных школ . 

Для культурнага абслугоування i комунiстычнаrа выхаванвя 
дзяцей адr.:рываецца 18 дамоу nioнepay, 33 дзiцячых тэхнiчных 
станцый i т. д. 

ЖАНЧЫНЕ ПР АДА СТ АУ ЛЕНЫ РОУНЫЯ ПРАВЫ 
3 МУЖЧЫНАЙ 

Жанчына пры капiталiстычным ладзе не мае роуных право~ 
з мужчынай. Яна нераунапрауна з мужчынай у rасладарчым j 

палiтычным жьщцi. Яна усяляк абмежавана у справе nавышэння 
свайго культурнзrа узроуню i атрымання · адукацыi. Законы ка
пiтаJikтычнаrа грамад::тва ставяць жанчыну у рабскае, прынi
жанае становiшча у быту, у ,сям'i, у шлюбе. 

Развiццё прамыс.11оваrа капiталiзма, стварэнне буйнай машын
най iндустрыi пакла,r1а пачатак масаваму уцяrненню жанчын у 
вытворчасць. У годы сусветнай iмперыялiстычнай вайны прымя
ненне жаночай працы у вытворчасцi я.шчэ больш узрасло. 

Але, паладаючы на капiталiстычную вытворча.:ць, жанчына
работнiца займае у ёй няроунапрау~ше становiшча з мужчынай . 
Яна атрымлiвае нават за роуную з iм працу няроуную аплату. 
Яна занята пераважна на неквалiфiцыраваных i падсобных рабо
тах, падвярrаецца на фабрыках i заводах здзекам, а часта i 
nрамым насiJrлям з боку прадпрыемцау i фабрычна·заводскай 
адмiнiстрацыi. 

Уцяrваючы жанчын у uытворчасць, капiталiст сваёй адзiнай 
мэтай ставiць яшчэ больш павялiчыць атрымлiваемы iм прыбы
так. Працу жанчын-работнiu ён аплачвае на 1/з i нават на nала
вiну нiжэй мужчынскай. У Германii, напры к.11 ад, <:ярэдНяя гадзiн
ная зарплата .жанчыны-работнiцы у 1936 г. у адносi"Нах да an · 
латы рабочых мужчын той-жа квалiфi1<ацыi :к.падала у хiмiчнай 
прамысловасцi 58,9 9й , у паnяровай-56,7°/о, у швейнай-57 U/o, 
абутковай-65,6 % . Сf?.рэднля зарплата жанчын-работнiu у прамы 
словасцi бьфuай Польшчы у 1935 r. складала толькi 71°/о мiзэр
нага заработ1<у м'ужчын , а па Заходняй Беларусi-усяго 
толькi 480/о . 

Та1<сама аплачв :.; ецца i праца жанчын-работнiц у сельскай. 
rаспадарцы капiталiстыЧ'Ных краiн. 

У апошнiя годы, лiхарадачна рыхтуючыся да нuвай грабеж
Р.iцкай вайны, капiталiстычныя дзяржавы nачал.i прымаць меры. 



да павелiчэння жаночых рабочых кадрау для таго, каб у вы 
падку вайны замянiць iмi у вытворчасцi мужчын. У быушай 
польскай дзяржаве яшчэ у 1934 r. бы.У уведзен закон аб «ваен 
на-даnа!>южнэй павiннасцi». Зrодна rэтэму закону усе жанчыны 
ва узросце ад 19 да 45 rадоу абавязаны был i несцi лрацоуную 
павiннасць. 

Вьшлючна цяжкiм i бяспрауным з'яу.1яецца становiшча жан
чын-работнiц у iмперыялiстычнай Японii. У большасцi выпал. 
ка.У жанчыны там проста nрадаюцца на капiталiстычныя фабры1< i 
i заводы ix бацькамi i мужамi, вымушанымi к гэтаму неймавер
най нiшчатой i голадам. 

Але калi цяж1<;.1я пры капiталiстычнай сi::тэме racпaдapIJ 
доля жанчыны-работнiцы, то яшчэ больш жахлiвым з'яуляеццrt 
стэновiшча беспрацоунай жанчьшы. Пазбауляючы працоуную 
жанчыну мiзэрнага заработку :на капiталiстычным прадпрыем 
стве, капiтаJ1iзм асуджае яе i яе дзяцей на жахi нiшчаты i го 
.11аду, лазбауля.е жьтля i, выкiдваючы на вулiцу, штурхае яе на 
прастытуцыю i самаrубства. 

Такое вось становiшча працоунай жанчыны у краiпах кani
"raлa у галiне гаспадарчага жыцця. 

Якое-ж становiшча жанчыны у галiне грамадска-падiтычнага. 
i культурнага жьщця? 

У большасцi капiталiстычных ' краiн працоуная жанчьrна зу
сiм адстранёна ад палiтычнаrа жыцця, ад удзелу у дзяржауным 
упрауленнi, пазбаулена права выбiраць i бьщь выбранай. У Фран 
цыi, Бельгii, lтaлii, Швейцарыi, Японii, Аргентыне, Югаславi i , 
Грэцыi i радзе iншых краiн жанчыны нават фарм·аJiьна 
пазбаулены права rоласу пры выбарах у парламент. Аб 
палiтычным бяспрауi жанчын у адсталых ,каланlяльных i по v ка
ланiяльных краiнах не прыходзiцца i rаварьщь. У большасцi ка
пiталiстычных краiн для жа~нчын iснуюць асобныя ад мужчьш 
ltавучальныя установы з рэзка зменшанай nраграмай выкла
дання; часта, як гэт~~ было i у царскай Pacii, жанчыны амаль зусiм 
не дапускаюцца у вышэйшьш. навучальныя установы. 

Але rэтага мала. Капiталiзм ператварае жанt~ыну 5· рабыню 
бацькi i мужа. Капiталiзм пазбауляе жанчыну шчаслiвяга мацярын
<:тва. Няупэуненасць у ..заутрашнiм днi, голад i нiшчата, поуная не 
забяспечанасць у nерыяд цяжарнасцi прымушаюць працоуную 
жанчыну капiталiстычных краiн адмауляцца ад мацярынствз . 

5ясnраунае, цяжкае становiшча працоунай жанчьIFiы у дарэ 
волюцыйнай Pacii выключна ярка ахарактарызавана тавары
щам Сталiным у яrо прамове на прыёме 1<алга,снiц-ударнiц na 
вырошчванню цукровых буракоу. 

сСапрауды, калi падумаць, што прадстауля.тi cauuй 
жанчыны раней, у стары час. Пакуль жанчына была дзя:Учы
най, яна лiчьи1ася, так шазаць, апошняi1 з працоуных. Пра ~ 
цавала яна на бацьку, працавала, не тщладаючьr рук, 1 



бацька яшчэ naripaкay: «Я цябе кармлю :о . Калi яна станавi
дася замужняй, яна працавала на мужа, працавала так, як яе 
прымушау працаваць муж, i муж-жа яе зноу-жа папракау: 

<Я цябе кармлю» (Ст ал i н). 

Гэтая рабская падпарадкаванасць i поуная залежнасць жан-
111ыны у дарэволюцыйнай Pacii ад бацькi i мужа была устано9-

-.11~на царскiм зборам законау. Замужняя жанчына была пазбау
.лена нават права мець асобны щ1шпарт без згоды мужа. }l\ан
чына была палiтычна бяспрауна i :няроунапрауна у rалiне маё
иасных адносiн. За нямногiмi выключэннямi грамадская i дзяр
жауная служба была для яе закрыта. 

На фабры1<ах i заводах дарэволюцыйнай Беларусi жанчыны
работнiцы працавалi у выключна дрэиных, зrубных для здароуя 
санiтарна-r i1гiенiчных умовах, пры амаль поунай адсутнасцi за
конадауства, ахоуваючаrа жаночую працу. Зараблялi яны 1Гра · 
шы-у два, а -нярэдка i у тры разы J.1енш мужчын. За малейшую 
правiннасць, нават за громкую размову у часе работы яны пад-

. вярrалiся штрафам, а нярэдка i пабоям. 
Вась што расказвае а'6 сваiм жыццi старая работнiца вiцеб

скай i.~ьнопрадзiльнай фабрыкi «Дзni11а » т. Нiкалаева, якая па
rтупi:ла на rэтае прадпрыемства яшчэ у 1904 r .: 

«Працавалi мы па 12 гадзiн у дзень. Работу пачына.11i f 
5 rадзiн ранiцы i працавалi да 7 гадзiн вечара. Атрымлiвалi 
23 каnейкi у дзень.. . Штрафы былi найбольш пашыраным 
сродкам на фабрьщы. Штрафавалi за усякую дробязь: за 
прагул, па якай-бы прычыне ён нi быу зроблен, вылiчва;~i 
зарплату, заспя-ваем, бывала, або крыкнем-штраф 99 ка
пеек; адыйдзеш на х·вiлiнку ад станка па сваiх справах
ш-граф~ . 

Яр~ай iтострацыяй неймав·ернай кабады, у якай знаходзi
.лася жанчына-ся.пянка-бяднячка i батрачка, мажа служьщь узор 

·тыповаrа д.аrа·вору, якi пры~1яняуся nры найме рабочай ·Сiлы j 
rНаходзiушыхся у дарэволюцыйнай Беларус i памесцях польскаrа 
. .мнната-rрафа Патоцкага. 
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«Я, ся .11янка,-пiсалася у rэтым дагаворы,-сл.~а.. . пасту
пiла у наймы па ула·снай зrодзе у эканомiю графа Патоцкаrа 
на сеJ1ьскаrаспадарчыя работы, ЯI<iя-6 мне нi даручалi, усяго 
на 144 рабочых дзён, на сваiм утрыманнi, за ПJiату за увесь 
час 34 рублi, у лiк якiх атрымала задатак 10 рублё.у, а астат
нiя буду атры:-.1лiваць потым, колькi я заслужу. 

1. Выходзiць н а работу з усходам сонца i працаваць да 
заход.у сонца. 

2. l{ aлi я пакiну работу без законных прычын, я павiнна 
вярнуць зад.атак удвая, не пюрабуючы за час работы нiяка!t 
платы . 

3. На оаботы абавязваюся выходзiць зараз -жа, як мяне 
паклiчуць. 'J.' .-' 1 



4. Калi эканомiя па.к J1 iча мяне на якую-~небудзь работу f · 
свята або нядэелю, то я не маю права адмауляцца працаваць_ 

5. Ka.7li я у свята або у будзённы дзень без дазволу эка
номii нуды-небудз ь пайду, то абавязана за rэтыя nраrульныя 

· · днi адпрацаваць . 
6. Калi я захварэла або памерла, то ва мяне павiнна ад

працаваць мая сям'я. 
7. Hi у якiм выпадку я не маrу пакiнуць работу да т.эр

мiну. 
Гэтьщ умовы мне в5щомы, у чым i распiсваюся» . 

У дарэвотоцыйныя годы працоуныя жанчыны поруч з муж
чынамi B5P! i барацьбу супrоць rliёTy i эк :: плаатацыi, супроць ка
пiта.1iстычнага ладу, за справу вызnэ.лення працоу 11 ых . Тысячы 
жанчын rераiчна з~1аrалiся у годы rрамадзянскай вайны у радах 
Чырвонай Арм 1 i , адстайваючы заваяваннi Кастрычнiц1<ай рэво
люцыi . 

Ленiн неаднаразова падкрэслiнау выключнае зш1чэю1е для пе
рюю1· i раuочага KJtaca у рэ нощоu ыi i Gуда)нiцт1н~ нuваrа со цы я

лiстычнаrа гра;\1адства разняво.:хен ня i роунапрау я жанчыны. 

"nро.1Jетарыят-r2варыу Лен iн-не можа дабiцца nоунай сва 
Gоды, не заваёуваючы поунай <:вабоды д.'lя жанчын» . 

Вялiкзя I~астрычнiцкая Соцыялiстычная рэволюцыя урауняла 
працоуную жанчыну }' правах з мужчынай" уцяrнуJ1а жанчыну 
у грамадскую вы·:ворчасць, дала ёй адукацыю i квалiфiкацыю, 
_.апамаrда ёй разняволiцца i у быту. 

Сталiнская, f<g,нстытуцыя перамоrшаrа соцыялiзма, падаrуль
ваючы усё тое, што ужо здабыта i заваявана працоунымi СССР 
пад кiраунiцтвам партыi большэвiкоу i Совецкай улады, запiсала 
вялiкiя правы, атрыманыя жанчынай нашай соцьшдiстычнай .рз
дзiмы. 

«Жанчьше у СССР-rаворыць 122 артыкул Сгалiнскай Кан
стытуцьri'-прадастауляюцца роуныя правы з мужчынай ва y:ix 
rалiнах гаспада~рчаrа, дзяржаунаrа, культурнаrа i грамадска

палiтыч.наrа жыцця. 
Маrчымасць ажыццяу.rrення гэтых правоу жанчын забяспеч

ваецца прадастауленнем жанчыне роунага з мужчынай права на 
працу, а·плату працы, адпачынак, соцыяльнае страхаванне i ас
вету, дз~ржаунай аховай iнтарэсау мацеры i дзiцяцi, прадастау
леннем жанчьrне пры цяжарна·сцi водпускау з захаваннем утры
мання, шырокай ~еткай радзiль·ньrх дамоу, дзiцячых ЯСJ1яу i 
садоу» . 

За 20 год соцыялiстычнага будаунiцтва у БССР, як i ва yci:.r 
Совецкiм Саюзе, npap o6J1eнa riганц 1 ая работа na уцягн енню 
жанчын ва усе rалiны соцыялiстычнай вытворчасцi. 

Кал i у 1897 г. слрод рабочых i служачых усёй rrрамыслова~цi 
БССР, na даных n epaпicy на~ельнiцтва, бы.10 то.qь 1< i 14,2 % жан
чын, на транс-парце-4,70/о i 0,40/о на будаунiцтве, то у 1937 r . 

5\il 



\'дзельная вата жанчы н ва усёй народнай rаспадарцы БССР пад
.Нsмася да 33,9 % , у буйнай прамысловасцi-да 42,70/о, у будау
нiцтве-да 15,50/о, у coyracax i МТС-да 28,9 % , у тран.спарце-
15,40/о i гандлi-31,2%. У 1938 r. удзельная вага жанчын rярод 
рабочых буйнай прамысловасцi БССР скдала 48,5 % , а :::ярод ра
бочых-бу даун iкоу-190; о . 

Калi у дарэволюцыйнай Беларусi пераважаючая большасць 
жанчын працаваJ1а у я1<асцi прыслуri i падзёншчьщ, то зараз 
асноуная маса жанчын занята у прамысл.овасцi, на транспарце, у 
coyracax i МТС i у розных rалiнах ку.:~ьтурнаrа будаунiu.тва. 
k:олы<а::ць жанчын-работнiц ва усёй буйнай прамысдопасцi БССР 
ттавялiчылася за rоды сталiнскiх пяцirодак у 8,5 раза; у метала
;щрацоучай прамыс1ювасui , у якой да рэво 1юцыi жанчыны амаJ1ь 
,~усiм не nрацавалi, у 1938 г. удзельная ваrа жанчын-работнiц 
J{асяпiула 17,5 %. 

ВеJ1iзарную ролю у справе уцяrнення жанчын у вытворчасць, 
а таксама палепшання здароуя жанчын-работнiц адыrрала ка
рэlfнае палепшанне умоу працы на нашых фабрыках i заводах. 
Ад выключна ш1шдных i цяжкiх умоу працы, у ЯI<ix працавалi 
жанчыны на nрадnрыемствах дарэnолюцыйнай Беларусi, зараз 
не асталося i -::ледv. 

У каniталiстычных краiнах жанчыны з'яуляюцца у лерава 
жаючай бо.11ьшасцi неква.11iфiцыраванымi рабочымi i нават за 
роуную з мужчьrнай работу атрымлiваюць менюую аплату. 
У ССР жанчыне забясnечваецца роунае з мужчынай права на 
працу i яе аnлату. Жанчына-работнiца нароунi з мужчынай 
rасце на рабоце, nавышае сваю квалiф iкацыю, ·свой вытворча
т~хнiчны узровень, з 'я.уляецца стнханау1<ай. Сотнi тысяч жанчын 
нашых nрадпрыемствау дасягнулi nышэйшай вытворчай квалiфi
кацыi, занялi на вытворчасцi камандныя пасты. У nрамы:ловасцi 
дарэволюцыйнай Беларусi сярод iнжынерна-тэхнiчных работнi
кау не было нi Э..'~Ной жанчыны. У 1938 r. у буйнай прамысло
еасцi БССР у якасцi iнжынерау i тэхнiкау працавалi ужо звыш 
2 тыс. жанчын, складаючы 21,1 % ycix занятых у нашай буйнай 
прамысJrоnасцi iнжынерау i тэхнiкау. 

Пера~юга 1<аш'аснаrа .11аду знiшчыла •няроунасць жанчыны 
у вё::цы, пастаni.1а яе на ногi, зрабiла яе самастойнай, адкрыла 
ёй нябачаную nерспектьшу рщ:ту. 
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41ТО.i1ькi I<алrаснас жьщцё_,-у~<аза~ таварыш Сталiн,
мапю знiшчьщь няроу н::~сць 1 паставщь жанчыну на нori ... 
Калгас увёу працадзень. А што такое nрацадзень? П~рад 
працаднём усе роуны-i мужчыны i жанчыны. Хто больш 
працадзён выnрацавау, той больш i зарабiу. Тут ужо нi 
бацька, нl муж папра1<аць жанчыну не можа, што ён яе кор
мiць. Цяпер жзнчына, калi яна працуе i у яе ёсць працаднi, 
яна сама сабе rаспадыня... Працаднямi ка.11rзс вызвалiу жан .. 
чыну i зрабi_9 яе самастойнай. Яна цяnср nрацуе ужо не на 
бацьку, на~<у..~ь яна дзяучына, не на мужа, калi яна замужам, 



а перш за у::ё на сябе працуе. Вось rэта i значьщь вызва -
.пение жанчыны-сялянкi, rэта i значьщь калгасны лад, якi ро 
бiць жанчыну працоуную роунай уся.каму мужчыне працоу
наму» (Ст ал i н). 

На фабрынах, заводах, у coyracax i калrасах БССР вырасл~ 
тьrсячы жанчын-стаханавак, выдатных майстрау соцыялiстычьай 
працы. 

На буйнейшых прадпрыемствах БССР колькасць ·::таханавак . 
еярод жанчын-работнiц у 1936 r . ужо складала 32,4 % , r. зн . 
усяrо толькi на 0,5 % менш, чым сярод стаханауцау рабочых
мужчьт. 

Разам з каласальным ростам культурнаrа узроуню ycix пра
цоуных СССР быстра раслi i новыя к:эдры жанчын-работнiu 
культурнаrа фронта. Сярод работнiкау асветы БССР жанчыны 
ск.падалi ужо у 1 Ю7 r. 51,:3 % . Сярод работнiкау аховы здароу~1 . 
5·дзельная вага жанчын павялiчыJ1а:я да 75,4U/o. Лi к жанчын· 
рачоу уже к l студзснn 1936 r. дасягнуу 699, r. зн. 40 % усяго 

лiку урачоу. · 
Калi у дарэволюцыйнай Беларусi у 1897 r. процант жанчьш 

да агульнага лi ку занятых у дзяржауных установах дасяга}' 
1,70/о, то у 1937 r . удзельная вага жанчын сяро служачых БССР 
вырасла да 30,4 % . Жанчына Заняла вiднае месца сярод ycix кз
тэrорый работнiкау, занятых у дзяржауных i rрамадскiх уста
новах, сярод кiруючых i ад1<азных работнiI<ау дзяржапарата , . 
орrа нау лрофсаюзау i т. д. 

Совецкай уладай створаны усе неабходныя умовы д.rrя поу
най лiквiдацыi характэрнай для дарэволюцыйнаrа часу куль

турнай адсталасцi жанчыны, для бесперапыннага росту яе аду
кацыйнаrа i вытворча·тэхнiчнаrа узроуню. 

У дарэво.r~юцыйнай Беларусi каля 900/о жанtrьrн былi непiсь 
меннымi, у пачатковых i сярэднiх школах навучалася тодьк i 
5-10 %. дзяучынак школьнага узросту . Зараз непiсьменнасць 
сярод Ж<:lнчын амаль поунасцю лi1<вiдаnана; усе дзяучынкi u11<оль
нага узросту ахоплсны школай . Лiк жанчын сярод студэнта5 
тэхн i 1<умау БССР дасяrнуу у 1938 r. 52,2 % агульнаrа саиава 
навуч аючыхся; сярод студэнтау ВНУ i ВТНУ БССР-39,5°/ да 
усяго лiку студэнтау вышэйшай школы . 

Адной з важнейшых умоу стварэння noyнara i сапрауднаrа 
роунапрауя жанчыны, уцягнення яе у соцыя.11iстычную оытвор 
часць i грю1адскае жьщцё, з'flул яецца вызваJ1енне ж анчыны ад 
знесiляючай яе дробнай , атуп.11яючай i непраду1щый н::~ й работы 
') хатняй rасnадарцы, карэнная перабудова быту. Ленiн ука.зоа." 
на вял : 1<ае значэн 11 е развiцця тады яшчэ нешмат:1i1< iх ясляу, дз1-
цячых садоу i пJшцоnак, грамадскiх сталовых i т. д" гэтых 
раст1<оу сапрауднага комунiзма, якiя садзей 11iч аюц1-> вызвале1шю 
жанчыны i знiшчэншо яе няроунасцi з муж1 1ьшай.. 

Зараз rэтыя, адзначаныл Ленiным у 1919 г" псршыя расткi 
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\КОМунiзма rirанцка развiлiся сталi .неад' емнай часткай нa-
mara навага соцыялiстычнага быту. 

Колькасць месц у пастаянных яслях у БССР вырасла у 1937 г . 
. да 74 тыс" перавысiушы ·ix лiк у параунаннi з 1928/29 r. у 
55 рав, лiк месц у сезонных ттслях-да 300 тыс. Колькасць дзi
цячых садоу у 1938 r. дасяг11ула 1 056, лiк месц у ix-42,2 тыс . 
. У параунаннi з 1924/25 r. J<олькасць дзiцячых садоу павялiчы 
лася у 20 раз, а у сеJ1ьскiх мясцовасцях-у 145 раз. 

Абарот грамадскаrа харчзвання з 1927/28 да J938 r. вырас 
у 34,6 раза, 1з 8,4 да 290,7 млн. руб. 

У заходнiх абласцях БССР совецкJ.мi орrанамi адкрыты поу
·~ямесна дзiцячыя сады i яслi. У Гродна адкрыта малочная кухня, 
якая выдае штодзённа бясш1атна 700- 750 бутэлек малака для 
грудных дзяцей. Па п.т1ану у 1940 r. будзе адкрыта 222 двiцячых 
сады на 13 550 д~яцей i 75 ясляу на 3 тыс. месц. Апрача таго за-
11ланiрава:на адкрьщцё 200 сезонных ясляу на 5 ООО месц. 

У нашай соцыялiстычнай радзiме жанчына-мацi акружана 
выключны~1i к.1опата.мi, ёй забя·спечана urчасл iвае мацярынсrва. 
У БС·СР, як i ва усiм Совецкiм Саюзе, дзяржава клапоцiцца аб 
ахов·е працы жанчыны на вытворчасцi, прадастауляе жанчыне 

.звыш устаноуленаrа штоrод:н.яга водпуску дадатковы водпуск на 
·35 календарных дзён да родау ·i на 28 календарных дзё.н пасля 
родау з выдачай за гэты перыяд дапамогi на дзяржауны кошт. 
У мэтах ахо;вы мацi i дзiцяцi арганkзавана велiзарная оетка ра
.дзiль.ных дамоу, дзiцячых ясляу, садоу, кансу.пьтацый i дыс
nансерау; у,станоулена дзяржауная дапамога многасямейным, iсну~ 
'<:пецыяль·ны закон аб алiментах i т. д. У<:е гэтыя мерапрыемствы 
дазваляюць жанчыне, як мацеры i грамадзянцы," без апасення 
:за будучае ажыццяуляць сваё вялi1<ае права мацярынства i выхз
.ваць новае пакаленне здаровых i жьщцерадасных rрамадзян 
нашай соцыялiстычнай рад:зiмы. 

Выданы Совецкiм урадам у 1936 r. зак01и аб забароне абор
та)i', n·авялiчэннi матэрыяJ11.>най дапамогi рож.анiцам i дзяржау
най дапамогi мноrасямейным, ахоуваючы жанчын ад цяж1«iх жа
ночых захворванняу, 'Иамецiу rрандыёзны план дадатковаrа 
будаунiцтва уста.ноу па ахове мацярынства i младзенчаства·. 

Зrодна гэтаrа закона многадзстныя мацеры, якiя маюць 
6 дзяц'ей, лры нараджэннi наступных дзяцей атрымлiваюць ад 
дзяржавы штогодна па 2 тыс. руб. на працяr·у пяцi год пасля на
раджэння дзiцяцi. А мацеры, якiя маюць 10 дзяцей, атрымлi
ваюць пасля нараджэння :наступных Д)зяцей у першым rодв~ 
5 тыс. руб., а у да·лейшым на працягу чатырох год пасля нара
джэння дзiцяцi-па 3 тыс. руб. штогодна. 

Толп'!<i па аднаму Аршанскаму раёну мноrадзет.ныя мацеры 

:атрымалi з моманту апублiкавання дэкрэта да канца 1938 г. 
2 392 тыс. руб. Грамадзяю<а Грэчыха Е. М. з Шыбекскага сель
совета атрымала 11 тыс. руб. дапамогi. Калгаснiца Мурашка М. А. 
з сельскагаспа·дар_чай арцелi сЧырвОiНая Нiва:., Панilзоускаrа 



се.11ьсо-вета, атрымала 14 тыс. руб. дапамоri ад дзяржавы. У Кра
пiвенскiм сельскiм совец·е гэтага-ж раёна налiчваецца 65 многа
дзетных мацярэй, якiм выдана 450 тыс. руб. дапамоri. 

Апрача указанай вышэй сеткi дзiцячых ясляу i садоу т 
1939 г. у БССР было звыш 3 тыс. радзiльных 1<0ек супроць 204 у 
1913 г.; у 1937 г. працавала J 29 кансультацый па ахове маця
рынства i младзенчаства, 38 малочных кухняу, 7 спецыяльных. 
дзiцячых санаторыяу. 

3 дня выдання заrкона да 1/ l! 1940 r. многадзетньщ маце
рам БССР дзяржавай выплачана 134,7 млн. руб. дапа:-.югi. 

У адрозненне ад бо"1ьшасцi капiталiстычных 1<раiн жанчыны 
нашай краiны з 'я)•ляюцца· п алiтычна роунапра:Уньшi. «Жанчьн1ы 
ю:iрыстаюцца правам выбiраць i бьщь выбранымi нароунi з муж
чынамi»-rаворьщь 137 артыкул Сталiнскай Канстытуцыi ·СССР. 

~ дня у дзень расце грамадска-па.'!iтычная актыунасць совец
кай жанчыны. Тысячы жанчын не то пькi выбiраюць у Советы, 
ал'е i прымаюць актыуны удзел у ix рабоце. 

У лiку дэпутатау Вярхоунага Совета Саюза ССР-187 жан
чын: у Совеце Саюза-77 жанчын-13,5 % агу льна га ;iiкy дэпу
татау, у Совеце Нацыянальнасцей-110 жанчын-190/о. Сярод дэ
путатау ад БССР у саставе Савета Саюза-160/о жанчын, у са
ставе Совета Нацыянальнасцей-24 % . У саставе дэпутатау Вяр
хо)iнага Совета БССР-68 жанчын, або 250/о. 

Тысячы жанчын занялi вiдныя пасты у саставе кiруючых со
вецкiх, партыйных i прафесiянальных орrанау БССР, сотнi тысяч 
жанчын актыуна nрацавалi членамi камiсiй i агiтатарамi па пад
рыхтоуцы да выбара·у у мясцовыя Советы, мi.1ьёньr жа·нчы.н 
уцяг,нуты у актыуную грамадскую ДЗ'ейнасць, у справу умаца
вання абароны СССР. Многiя 1з ix за выдатныя заслугi перад 
соцыялiстычнай раД~Зiмай узнаrароджаны ордэна~1i i медалямi 
Саюза ССР. Працоуным БССР шырока вядо.мы iмёны т. Грэ 
кавай Н. Г.-старшы~нi Вярхоунаrа Совета БССР i сакратара 
ЦК КП(б)Б, дачкi беларускаrа 'Народа, гераiчнай лётчьщы-ордэ 
наноскi Веры Ламако, енатнага iльнавода, дэпутата Вярхоунага 
Совета БССР, ордэнаносца Анастасii Мiцкевiч i дзесят1<ау iншы. 
лепшых дочак беларуска·га народа. 

Працоуныя жанчыны нашай краiны жывуць поуным, шчаслi
вым i радасным жыццём . Гэтае жыццё працоуныя Совецкай 
Беларусi заваявалi пад кiраунiцтвам Ко~унiстычнай партыi (боль
шэвiкоу) i мудраrа правадыра i настаунiка народау таварыша 
Сталiнао. 

БЕСПЕРАПЬIННА PACUE МАТЭРЫЯЛЬНЫ ~ЗРОВЕНЬ' 
ПРАЦО~НЫХ 

Вялiкая Кастрычнiцкая рэволюцыя вызва.11iла працоуных н:~
шай неабСЯ)!(!Най · соцыялiстычнай радзiмы ад гнёту капiтала. Ра
бочы J<Jiac стау уласнiкам ycix сродкау вытворчасцi. Не стала 
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nаразiтау, як iя трацiлi народны даход 1-1а задавальнснне сваiх ка
лрыза·у. Народная rаспадарка стала разniвацца у планавым па
радк.у, я·е накiроувае Совсцкан д:зяржаJJа. Каласальна вырасла 
11рамысловасць, sr кая вытварас nрадметы спажывання. Рабочы 
ста у nа-iншаму · aднociuua да 11рацы. Працуючы на ся бе, на 
соцыяJ1iстычнае rрамадства, рабочыя СССР даюць блiс1<учыя 
9зоры высо1<:.1'Й лрадукцыйнасцi 11рацы. Тое-ж ca:.iac адuылося 
у вёсцы . Ся .11янства пайш:10 па ШJ1яху калектывiзацыi. Паме
шчыкi быJJi J1 i1<Вiдаианы ншчэ у 1917 r. Кулацтва бъ1J10 лiквi
давана як кт1с на аснов~ суцэJ1ьнай калектывiзацыi. Сельская 
t'асладар1<а , як i пр амыс.по 1З а сuь. расла з кожным ~·одам i павялiч
вала сваю прадукцыю. Натура:1ь на, што узды м народнай rac
naдapкi. рэзультаты rасnадарчю·а росквiту нашай краiны nры
вяJ1i да nалепшання добрабыту nрацоуных, бо сiла соцыялiз:-.rа 
закточаецца у тьш, што ён нt:парыуна звязвае уздым народна\% 

rасп адаркi з бесперапынньш 1r аны шэннем добрабыту лрацоуных 
.·и ас . 

Кароткi курс гiсторыi ВJ<П(б) гаворыць аб rэтым наступнае: 

«Ва уздыме матэрыядьнага становiшча i культурнага раз
вiuuя народных мае сказа.11ася сiла, магутнасць, неnерамож
насць нашай совецкай рэвотоцыi . Рэволюцыi у мiнулым ri
нyлi ад таго, што яны, даушы народу свабоду, не мелi маr
чымасцi даць яму р<~·заи з тым С) р ' ёзнае паляnшэ нне матэ
рыя.11ьнага i культурнага станонiшч а. У гэтым была ix асноу
ная слабасць. Наша рэволюцыя адрознiваецца ад ycix iншых 
рэ1юлюцый тым, што яна да.!Jа н ароду не то.1Jькi свабоду ад 
царызма, ад каniталiэма, але i карэннае паляnшэнне яrо ма
тэрыяльнага i 1< ультурнага становiшча. У rэты"м яе сiла i 
непераможнасць». 

Пры капiталiстычным ладзе рабочы клас не можа ра•злiчваи.ь 
на колькi-небудзь сур 'ёзнае 11аJ1яI1 шэнне яго матэрыяльнаrа ста 
новiшча . Бо капiталiсты зацiкаулены у атрыманнi лрыбыткау 
А прыбытак атрымлiваецца ад эксплаатацыi рабо ч п:х. Капiталi
сты заусёды наступаюць на узровень жыцця рабочага к.11аса, iм
кнуцца урэзаць яго зарплату, урэзаць сродкi на яго соцыяльна
бытавое абслугоуванне, на ахову пr~аны i тэхнiку беза лас
насцi i т . д. Пры малейшым затрудненнi, не кажучы ужо аб 
крызiсе, капiталiсты iмкнуцца леракласцi увесь цяжар на плечы 
рабочых, знiжаючы iм зарплату, 1 • ...йз ~:>шаючы i без таrо цяж
кае ix становiшча. 

Падаткi душаць лрацоуных капiтатrтычных краiн, на плечы 
якiх пануючыя класы nеракладаюць увесь uяжар звязаны з пад
рыхто:9к?. й i вядзеннем вайны. 

У рэзультаце недахвату прадметау слажывання у нскаторых 
калiталiстычных краiнах яшчэ да лачатку разразiушай ся зар~ з 
еурапейскай вайны ~ведзена картачная r~ стэма. Нормы спажы
вання :9рэзаны да небывала нiзкага узроуню. 
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дарэволюuыИнай Беларусi рабочым жы юся вельмi дрэнна 
Зарплату рабочыя аrрымлiвалi вельмi нiзкую, яна быш:1 амаль на 
1/s нiжэй сярэдняй зарш1аты рзбочых усёй Еурапейскай часткi 
Pacii. i напа швiну нiжэй зарплаты рабочых Пецербургскай rу
берю. У Заходняй Бе" a pyci, якан з 'яуля.1ася ка.11онiяй польскага 
iмп·ерыяJ1iзма, зарабо гш< рабочых быу юшноr<:· нiжэй, чьrм у 
Польшчы. Tai<, на11рыкJ1ад , у параунаннi з сярэдне-rадзiннай зар
платай рабочага быушай Польшчы у 1936 г. заработа.к рабочаг1:1 
у Новаrр JLCI<iм ваяводстве склада у усяrо TOJIЫ<i 43,8 % , у 
Палескiм-69,20/о. 
ЖыJ1J1 ёныsт 5• м о ны рабочых у ;~. ::::рэооJ1юцый 1-1<1 1! Бtларусi былi 

жахдiuымi . ;у· ~·1 з ;1сны<iм лак оiку туJ1iлася: не1 алькi ссм'яу. 
Кеатэрная ЛJrата адбiрал а 20-250/о уснrо заработку. У 1<алiталi
.:-гычных крэi нах, ка.~i рабочы або ЧJ1ен яrо сю1'i захварэ~. то 
t1асту11ае 110)• 11ае абнiшчанне сю1'i; яму прадстаiць страта зара
бот1.:у, нн.1i1\ iя расходы н а урачоу, дякарствы j т. д. З::~ навучаннt: 
дзяцей у снрэдняй i вышэ\tшай ш1<оле ён павiнен п ацiцъ, нiякаrа 
Gясл атнага ху.льтурнага С:Jбслугоування з боку дзяржавы раба· 
чы i ceJiян i н н~ мае. 

Зусiм не то~ 5' нашай соцыя.11iстычнай •<pC:Jiн e. Апрача той 
.:н1µплаты, ю<ую атры tлiвае рабочы, ён яшчэ бясплат.на aтpым
Jiinae ад дзяржавы значную 1<0J1ькасuъ культурна-бытавых ус.11у1" 
Яrо дзецi, таксама як i дзецi ся.11ян i iнтэлiгенцыi, не толькi 

. nясплатн~ навучаюцца ва усякага роду школах, але атрымлi
ваюць нават стып ен,J.ыю. Прэцоуныя маюць у сваiм распарu
'джэннi клубы, бiб.1 iятэ1<i, пуцёукi у санаторыi i дамы адпачынку, 
не кажучы ужо аб тым, 1uто ;1ячэннс з'я)•.11яецца бясп атным· ! 
яны атрым.!fiваюць дапамогу на час страты лрацаздольнасцi. 
Рост багацця усяrо соцыялiстычнаг~ грамадства з'яуляецца так
сама па1<азальнiкам росту багацця кожнаrа грамадзянiна СССР, 
бо новапабудаваныя фабрыкi, электрастанцыi, чыrункi, школи 
i iншыя грамадскiя будынкi не належаць якiм-н'ебудзь багачам, 
а усяму грамадству. Апрача таго, рост нашаrа rрамадскаrа 6а
rацця, умацаванне незалежнасцi i узмацненне абароназдольнасui 
нашай краiны rарантуюць далейшы узды,.;1 добрабыту мае. 

У БССР фонды зарплаты рабочых i служачых выраслi в 
171 млн. руб. у 1928 r. да 1 581 млн. руб у 1937 r. За гэты-ж 
час ix сярэдняя гадавая зарплата вырасла з 556 да 2 482 руб., 
т. зн. у чатыры з лiшнiм разы . Асаблiва выраслi зарабоп<i ста
ханауцау. Так, напрыклад, рабочы стаханавец Маriлеускай шоу
'f<авай фабрыкi т. Ст-рыжэускi зарабiу у кастрычнiку 1938 г. 
1 495 руб. Стаханавец Мiнскай друкарнi iменi Сталiна т. То:Усцiк 

.зарабляу у сярэднiм за· студзень-сакавiк 1938 r. звыш 1 ООО руб. 
,, месяц 
· За апошнiя годы была значна павышана аплата настаунiкау, 
урачоу, аграномау i цэлаrа раду iншых катэrорый работнiкау . 

Трэба мець на уваз·е, што заработ1<i кожнай рабочай сяи'i 
растуць яшчэ быстрэй, бо расце колькасць зарабляючых ч.11еиаt 



сяи'i, ды i кожны рабочы 1Не стаiць-жа на месцы, а ква-Лiфi
цыруецца i яrо заработная плата вырастае разам з ростам квалi
фiкацыi. 

Вырасла не толькi зарплата рабочых служачых, выраслi 
i затраты дзяржа-вы на задаваленне ix культурна-бытавых nа
трэб. Выраслi затраты па J1iн i i соцыяJ1ьнага страхавання, асirна
ваннi на асвету, ахову здароуя, на стыпендыi навучаючымся, на 
жы.11лёвае будаунiцтва, на фiзкультуру, на даnамогу мацерам 
i многасямейным. 

Пры параунаннi узроуню жыцця рабQчых у СССР i у капiта 
лiстыч 1-1.ых краiнах цiкава парау'шщь размер расходау рабочай 
сям ' i на жыллёвае памяшканне. Сям 'я фордаусI<аrа рабочага 
(у ЗША) трацiць на кватэру 22,60/о свайго бюджэта, японска·rа-
1 ?,2 % , англ:йскаrа-170/о. Рабочыя мiнскаrа скураноrа завода 
<1мрот» 1'paцiJJ i у 1913 г. на кватэру ад 13 да 240/о свайrо зара
ботку . Па даных-жа бюджэтных абследаванняу рабочых БCCIJ 1 

вiдаць, што у сярэднiм рабочая сям 'я трацiuь на усе комуналь
ныя расходы (кватэра, а:святленне, вада i т. д.) толькi 4 % свайr() 
заработку. 

Рашэннем ХVП з 'езда нашай парты i быу запланiраван рост 
спажывання працоуных у два з лiшнiм разы. Гэтая задача пе
равыканана . За годы другой пяцirодкi вытворчасць асноуных 
прадметау спажывання у СССР вырасла. наступным чынам: цук
ру-амаль у 3 разы, масла жывёлЬ>наrа-у 2,6 раза, абутку
у 2,2 раза (у 1937 г. у 'СССР выпрацавана 183 м.11н . пар скура
ноrа абутку), веласiпедау-у 4,2 раза, гадзiннiка.У' ручных f 
карманных-у 8,2 раза i т. д. Рознiчны тавараабарот па БССР 
вырас за другую пяцiгодку да 2 739,9 млн. руб., г. зн. у тры 
з лiшнiм разы . У 1938 tr . рознiчны тавараабарО'Г вырас да 
3 056,7 млн. ~руб. 

3 тых-жа бюджэтных абследаванняу вiдаць, што з 1934 па 
1938 г. спажыванне рабочымi БССР мяса вырасла у 2,3 раза, 
сала-у 4,2 раза, яек-у 4,6 раза, масла кароуяrа-амаль у 
2 разы, цукру-у 2,5 раза. Рабочы стау J1епш харчавацца. Калi 
амаль не павялiчылася спажыванне жьпняrа хлеба i бульбы, 
то спажыванне пшанiчнаrа хлеба вырасла амаль у 3 разы, а 
пшанiчнай мукi-ама.11ь у 5 раз. Якасць ха·рчавання, як бачым, 
рэз1<а палепшылася. · 

Ва 5·cix rарадах nабудаваны новыя добрыя дамы для рабо
чых. Вакол мноriх фа-брык i завода)> выраслi цэлыл рабочыя 
пасёлк i (маriлеуская шоу1<аная фабрыка i iнш.) . Палспшылася 
добрауnарадкаванне гарадоу, у радзе rарадоу nабудаваны но
ныл вадаправоды, у многiх гарадах уведзены трюшаi i ауто

бусы. 
Карэнным чынам палепшылася i становiшча сялянства. Ся-

1 Уnрау.~еннем н<1род 1 1 аrас11а1;~р•1 а га учоту nрапnдзiшtа сlстэ~11ты•1нае вы
вучэнв е бюджэтау (лрыходу 1 расходу) мноr1х с ~м·яу рабочых 1 калrаснlка }t . 
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.лян~ дарзволюцыйнай Pacii былi задауле'Ны плацяжам1 t ладат
камi. Яны трацiлi 24,5°/о ycix сваiх даходау на уплату падаткау, 
ллацяжоу i арэнднай платы nамсшчыкам. Недахват зямлj i срод
l<ау выrnорчасцi, прымiты}rная апрацоука зямлi прыводзiла 
да таrо, што сяляне у дарэволюцыйнай Беларусi былi вымушаны 

воtенню прадаваць эмаль увесь свой хлеб на уплату па'даткау, 
а затым зiмой i вясной купляць хлеб на прахарчаванне i на 
1fасенне у тры разы даражэй . 

Па апублiкаваных даных вiдаць, што у 1907 г. 500/о сялян 
Вiцебскай rубернi t<упляла хлеб яшчэ да новаrа года, а у сту

.дзенi-.аютым хлt>б куплялi }'жо 900/о ycix сялян. Барысаускае 
земства паведашrяла, што восен.ню сяляне прадавал·i хлеб па 
50-65 кап. за луд, а вясной t<yпля Jt. i яrо па цане вышэй рубля . 

Рэдка елi працоуныя сяляН'е чысты хлеб без прымесяу. Пры
мессю да хлеба з'яулялася ~шкiна, лебяда, кара, rалоукi каню 
шыны. Па тых-жа даных 1907 r. па В iцебску IВiдаць, што толькi 
30°/о ссльскаrа насельнiцтва харчавалася чы~тым хлебам, 
700/о насельнiцтва да хлеба прымешвалi мякiну i iншыя сурагаты . 

Сяляне амаль не куплялi прамысловых таварау. Саматканая 
· свiтка, штаны, рубаха ды лапцi-вось звычайная адзежа бела

·рус1<ага селянiна у дарэволюцыйны час. Старык·i вёскi Скрыга
лава (Палескай обласцi) рзсказваюць, што на· усю вёску толькi 
у с'ельскага старасты Пiкузы Антона былi «шлюбныя боты~, 
у, якiх !За асобую плату жанiлiся усе сельскiя жанiхi. 

Абнiшчанне сялшi за годы польс1<аrа уладарнiцтва у За
ходняй Бе.ч:арусi даходзiла да таго, што за 1 О rод-з 1927 па 
1937 r.~спажыванне цукру у вёсках Палесся ,скарацiлася на 93°/", 
,спажыванне солi-на 72%. Нават польская газета <Работнiю> вы· 
мушана была прызrнаць, што «У Польшчы ёсць многа вёсак, 
ЖЫХЗрЫ ЯКiХ HiKOЛ·t •не бачылi кавалачка цукру». 

Жахлiвую нiшчату беларускiх сялян не мог не прызнаць 
иават вiдны польскi саноунiк i спадвiжнiк Пiлсудскаrа-генерал 
Жэлiгоускi. 

« Спажыванне вёсК1i-пiса·у ён у адносiнах Заходняй Бела
русi-'Знаходзiцца на надзвычай нiзкiм узроунi, нiшчата 
i голад з'яуляюцца пастаяннымi гасцямi усходнiх раёнау. 
Хл'еб прымессю мякiны i дра9"нянай кары-вось чым хар
чуюцца у нашых вёсках. Многiя сяляне большую частку года 
сядзяць 1Звычайна без хлеба~. 

Зусiм па-iншаму, весела i радасна жывецца калгаснаму сялян
•ству шчаслiвай ордэна~носнай БССР. Таварыш Сталiн указа~· 
!<а.11rаснi1<ам шлях заможнага жыцця: 

«Каб стаць калгаснiкам заможнымi, для rзтага,-указау 
таварыш Сталiн ,----:пат!?.абуецца цяпер тольк· i адно-прац~'ваць 
у калrасе чэсна, правiльна выкарыстоуваць трактары '· ма
шыны, правiльна выкарыстоуваць рабочую жывё.11у, прав1льна 
.апрацоуваµь зямлю, берагчы калгасную уласнасцы~. 
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Чэсна працуючыя у грамадскай гаспадарцы калrаснi1<i жывуць 
вельмi добра, атрымлiваюць поунавесную ап.лату свайrо прац а
дня. 

У 1938 r. кожны калгаснiк калгаса iмен i Валадарскага, Маri
леускага раёна, а ·грымау на працадзень 5,3 кг зярна, 2 руб. 75 кап. 
грашыма, 3 кг бу.11 ьбы, 1,5 кг гароднiны i 4 кг !{армоу для 
жывё.лы. Сям'я калгаснiка-ударнiка А. Вiнiдзiктава атрымала у 
1938 r. 5,2 т зярнз, 5 т кармоу, 3 975 руб. грашыма, многа буль
бы i гароднiны. 

Вось сям'я Казлякевiча Канстанцiна з калrаса iменi Беларv.::
кай Асобай Ваенна й Акругi, Любаньскага раёна. На nрацаднi 
ёю атрымана у 1938 r. 63 ц зернавых, J 10 ц бульбы i 1 454 руб. 
грашыма. Росiн Янке.ль з гэтага-ж калrаса атрымау 7J ц зерна
вых, 130 ц бульбы i 1 645 руб. грашыма. 

З бюджэтных абследаванняу кqлrаспiкау БССР вiщщь, што 
s кожным годам расце колькасць хлеба i гароднiны, якая 
астаецца у rасn ~дарцы калгасн iкау к мо~знту убор1<i 11 овага урз
джаю. У дi neн i 1938 г. у !{алгаснiка Якава Болбаса· з калгаса 
«Усход», Acinaвiцкara рnёна, аставалася 100 пудоу хлеба з 
Jieraшняra ураджаю . 

Па гэтых-,ка бюджэтных даных вiдаць, што у першым пау
годдзi 1938 r. калrасн iк i ужывадi мяса i ca.!Ia 1 2 разы боJ1ьш. 
чым у 1934 г., а цукру больш, чы:-.1 у 5 р аз . Пакупкi абутку i 
мануфактуры таксама выраслi у 2 разы. 

Ся .ilяне прад' яу.~яюцъ nопьп i куn.~шюцъ у вялi1,iх ко лькасцях 
дасканадыя i дараriя лрадметы хатняrа ужытку-нiкелiраваныя 
лoiкr<i, дара ,rую мэб.11ю, ве.па с i nеды, патэфоны. Так, напрыклад, 
калгасн i кi Бe.iapyci у 19Зс r. набылi 130 пiянiна, 115 матацьш.1а}' , 
6 300 велас iпедау, 5 500 патэфонау. .р 

Рэзка вырас.11: rр ашовыя даходы калrаса·у БССР. Яны 
папялiчь1J1iся з 241 м.~н. руб. у 1935 r. да 334 млн. руб. у 1938 г . 

ЗмянiJiася 51 сё абдiчча калrаснай вёскi. 

«Яшчэ больш змянiлася аблiчча вёскi. Стара я вёсI<а з я е 
царквой на сю1ьш вiдным мссцы, з я е лепшьшi дамамi ypaд.
t1i1.; a, папа, кулака на першым т1а11е, з яе поуразваленьш i ха
та·;,,1i сялян на заднiм п лане-пачынае знiка ць. На яе месuа 
выступае нова я вёс"з з яе rра~1адс1{а -rасn аларчы мi пабудо
ва мi, з яе клубаыi , рад ы~. 1<iно, шr<o .:raмi , бiблiятэю1мi i яслю1i, 
з яе трактарамi, 1<змба й11а:.1i, малатарню-1i, аутамабi.11ямi . Знir<.лi 
старыя знатныя фirуры кулака-э1<сплаататара , растаушчьша· 
крывс{:оса, 1<у пца-сn ску,1янта, бац1ОШ!(i-урад11iка. Ц1111 ср знат 
ны:.1i людзьмi з ' яулпюцца дзеnчh1 кал гnс ау ! со9гаса)', ш1<0 ;1 i 
кл ·бау, старшыя тр<1ктарысты ды к а ~1байнсры, брыга,1зiры па 
п а.'lяводству i жывё,~аrадоS'л i, лепшыя ударн: кi ударнiцы 
калrасных палёу» (Ст а л i н). 

Прывял.зем лна 11ры1<лады з раду шматлi1<iХ фактау, якiя па" 
казвшоць, як пераутварылася наша бе.11аруская вёска. 
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Вось быушая г.11 _ ха я вёс1<а П::iлecc!'!-Hauacё.m<i, Ка п аткевiц
"ага раёна. Да рэволюцыi у вёсцы не было нi аднаго пiсьменнага 
чалавека, не было нi шкоды, нi J1азнi. У цэнтры вёскi, я1< i у iн
шых населеных пунктах дарэволюцыйнай Беларусi, знаходзiласп 
царква, манаполька i дзве карчмы. Тут-жа побач выдзялялiся 
дамы папа, дзяка i некалы<iх кулакоу. Цппер арганiзаваны у 
Навасёлках калrа,с «Чырвоны Кастрычнiк» аб'едноувае 230 гас-

. падарак. Калгасныя Навасёлкi сталi непазнавальнымi. На ллошчы 
у калrасе разбiт сквер. Ужо радыёфiцыравана 11шога дзесsпкау 
дамоу 1<алгаснi1<ау. У нанава пабудав анай сярэдняй школе 
навучаецца 375 дзяцей. К ХХ гадавiне Кастрычнiцкай рэвоJ1ю 
цыi пабудован калгасны клуб. ~н складаецца з 11 пакояу, адзiн 
толы<i глядзельны !Зал мае 208 квадратных метрау. Калгас мае 
дзiцячыя яслi, радзiльны дом, добрую лазню, якая прапус
кае адначасова 20-35 чалавек, i т. д. 

У памянёным намi 1Вышэй калгасе iменi БАБА усе дамы 
калгаснiкау асвятJrяюцца электрычным святлом. За адзiн 1937 г. 
для 11<алгаснiкау пабудавана 28 новых дамоу i 22 дамы пабудаваны 
у 1939 г. Калгас мае клуб, гукавое кiно, яслi, хату-лабараторыю, 
партыйны кабiнет, радыёвузел, радзiлыiы дом, няпоуную сярэд
нюю школу. 

Асаблiва трэба адзначьщь вялiкую i маючую велiзарнае зна
чэнне у справе далейшага уздыму мэтэры'яльна-1<ультурнаrа 
узроуню калгаснiкау работу па ссяле.нню хутароу. Ужо у 1940 г. 
зrодна рашэння ЦК ВКП(б) i СНК СССР у СССР знiкну1~ь ху
тары. У свой час хутары насаджвалiся царскiм мiнiстрам Ста
лыпiным з мэтай разаръщь беднае сялянства i стварьщь групу 
кулакоу, на якую магло-б абаперцiся самадзяржауе . Bopari на
рода-буржуазныя нацыяналiсты таксама садзейнiчалi паве.1i
чэнню у БССР хутароу. Хутары перашкаджалi калгаснаму сялян
ству, затруднялi 1<улыурна-бытавое абслугоуванне калгаснi1<ау . 
Аддаленасць ад ю1лгаснага цэнтра таксама перашкаджала 11алэ
дзiць працоуную дысцыnлiну i падняць прадук11ыйнасць працы . 

За 1938 г. з хутароу сселены у вёскi нскалькi болъш 20 тыс. 
двароу. У 1939 г. сселена у вёскi звыш 110 тыс. двароу. 

Калi да рэволюцыi плацяжы сш1ян складалi 24,5°/о, то ~· 
1937 г. падаткi i плацяжы, уплачваемыя 1<алrасамi калгаснi
камi, складалi толъкi 2,8°/о да агульнай сумы 1ix даходау; да 
асабiстых-жа даходау калrаснiкау падатк i i ллацяжы складалi 
толькi 0,9 % . 

Деказам уздыму заможнасцi працоуных БССР в ' яу.11яецца бес 
перапынны рост ix зберажэнняу . На 21 жнiуня 1939 г. астатак 
укладау у ашчадных касах БССР склау 159,8 MJIН. руб" .г. зн. 
у 6,7 раза больш, чым на 1 студзеня 1933 г. Сярэдняя вел1чыня 
аднаго уклада· павялiчылася за гэты час амаль у 12 раз. Ч~.стку 
сваiх зберажэння-у працо)i'ныя укладваюць у дзяр~сауны~ 
nазыкi, для паскарэння тэмпау соцыялiс·гычнаrа будаунщтва 1 

:Jзмацне.ння абароншздольнасцi нашай uудоунай радзiмы. У 1927 г. 
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працоуныя БССР укла.пi у пазыкi 2,7 и.пи. руб., а у 1936 r.-
108,4 J..tлн. руб. Падпiска-ж на пазыку 3 пяцiгодкi (выпуск 2 года) 
дасяrнула па- БССР значнай сумы у 168,8 млн. руб. 

Так на аснове соцыялiстычнай сiстэмы racnaдapкi расце з года 
у год матэрыяльны узров'ень працоуных нашай краiны. 

БССР-НЕПРЫСТУПНЫ ФАРПОСТ ВЯЛiКАГА 
СОВЕЦКАГ А САЮЗА 

Пад кiраунiцтвам партыi Ленiна-Сталiна працоунымi БССР 
разам з праuоуным i усяrо вялiкага Совецкаrа Саюза заваяваны 
сусветна-riстарычныя перамоri. 

Наша Совецкая краiна з 'яуляецца першай у свеце краiнай , 
у якай дзяржауная у.~ада належьщь сам iм працоуным, у якай 
няма эr<сnлаатацыi i rнёту, дзе працоуныя жывуць nоуным, 
шчаслiвым i радасным жыццём . 

У краiне перамопuаrа соцыялiзма ужо мноrа год таму назад 
назаусёды л·:квiдаваны такi я язвы rрама·дскага жыцця, якiя немi
нуча суnраваджаюць капiталiстычны лад, як беспргцоуе, беспры
ту.чьнасць i прастытуцыя. 

Перамога соцыя.чiзма забяспечы ла грамадзянам СССР усё тое~ 
аб чым марылi лепшыя разумы чалавецтва: права на працу i ад
пачынак, матэрыяльнае забеспячэнне у старасцi, у выпадку хва 
робы i страты працаздо.11ьнасцi, права на адукацыю, роунапрауе 
жанчын, роунапрауе нацыянальнасцей, вялiкую дружбу народау. 

Рабочыя, сяляне i працоуная iнтэо(Iirенцыя нашай краiны ве
даюць, што св аё шчаслiвае, цудоунае жьщцё яны заваявалi пад 
кiраунiц11вам 60J1ьшэвiц1<ай партыi, пад кiраунiцтвам Совецкай 
улады у цяжкай i )rпорнай барацьбе з yciмi вораrамi народа : 
11амешчы1<амi i 1<апiталiстамi, iнтэрвентамi, са злейшымi вoparю.Ii 
народа-трацкiсцка-бухарынскiмi i буржуазна-нацыянал-iстычнымi 
шпiё.намi i забойцамi . 

У бараuьб'е ва пабудову I<Омунiзма працоуныя памятаюць 
не тольI<i аб правах, заваяваных iмi, але i аб тых пачэсных аба
нязках, якiя 5; Сl( ,11ала на ix Сталiнская Канстытуцьш-чэсна адно· 
cirщa да граиадскага абавязI<у, захоуваць дысцып.ч iну працы , 
берагчы i умацоуваць соцыяJriстычную уласнасць, як свяшчэн
ную аснову багацця i маrутнасцi нашай радз iмы i крынiцу за
j\fОЖНага i I<ультурнага жьщця нашаrа народа. Яны памятаюць 
аб тым, што «абарона баuькаушчыны ёсць свяшчэнны абавязак 
JСОжнаrа грамадзянiна СССР» (Канстытуцыя СССР, арт. 133). 

Працоуныя нашай краiны памятаюць аб I<апiталiстычным 
:шружэннi, а· тым, што падпальшчыкi вайны, яI<iя рыхтуюцца 
нзпасцi на нас з ycix с iл iмю 1уцца падарваць нашу маrутнасць~ 
!-tawa rаспздарчае будаунiцтва, нашу абаронаэдолыrасць. 

Працоуныя СССР-палкiя патрыёты сваёй магутнай i цудоу
най соцыялiстычнай радзiмы. Соuыялiстычна я радзiма-самае 
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дараrое дJIЯ кожнага працоунага нашай краiны. Неуrасiм<1я JIIO· 

боу да радзiмы з'яуляецца найвялiкшай рухаючай сiлай н::~
тхняючай рабочых, сялян i iнтэлirенцыю нашай соцыя;1iсть:чнай 
бацькаушчыны на працоуны rераiзм i воiнскую доб,11ссць. 

Вось чаму увесь совеuкi народ з пачvццём rдыбокаrа вда
вальнення, з энтузiязмам адабрае i падтры ~мiвае прышпы паза
чарrовай IV Сесiлй Вярхоунаrа Совета СССР закон аб vcear ·;1 ь
ным воiнскiм абавяз1<у. Гэты закон, якi адпавядае блаrародным 
патрыятычным i~1кненням совец1<аrа народа, накiрован на узмац
ненне абароназдольнасцi нашай краiны, на узмацненне баявоИ 
иаrутнасцi Чырвонай Apмii i Ваенна-Марскоrа Флота. 

Вось чаму увесь совещ< i народ rорача вiтuе нашу доблеснvю, 
гераiчную Чырвоную Армiю, якая, п а запрашэнню народн.аrп 
урада Фiнляндыi, прышт:~ на дапамоrу фiнскаму народу ~- лrl"' 
барацьбе супроuь крывавых манерrеймаускiх ю:~тау. Чырвоную 
Армiю, якая .11iквiдуе небясnечнейшы ачзг вай ны, створаны фiн
скiмi памешчыкамi i каniталiстамi па указцы анrла-французскiх 
iмперыялiстау на рубяжы нашай соцыялiстычнай радзiмы з 
каniталiстычным светам. 

Згуртаваныя вакол ком:унiстычнай партыi i яе правадыра 
таварыша Сталiна, nраuоуныя БССР штодзённа i штоrадзiнна 
гераiчна змаrаюцца за далейшьi росквiт нашай rаспада ркi ,j куль
туры, за да.11ейш а е умацаванне гранiц Совецкаrа Саюза. 

Рабочыя, калгаснiкi, сJiужачыя, нават дзецi з 'яуляюцца леп
шымi nамочнiкамi Чырвонай Apмii i паrранiчнiкау у справе аховы 
нашых rранiц. Сведчаннем гэтаrа з 'яуляюцца шматлiк ; я узна га
роды працоуных БССР за праяуленне пi.11ьнасцi, доблесцi i муж
насцi nры ахове дзяржауных гранiц. Указам Прэзiдыума Вяр
хоунаrа Совета СССР ад 25 жнiуня J 939 г. ордэнамi Совеuката 
Саюза узнагароджаны калгасн i 1<i прыгранiчных раёнау БССР: 
Гардзiенак К. В., Карачун Д. П" Пакевiч А. Д., Хадаровiч Д. А" 
трактарыст Гардз : енак М. Ф ., настаун iк Крацёнак П. Т., вучю1ь 
сярэдю1й школы Бань Н. П. 

Совецкая Беларусь, якая ператварылася на аснов~ ленiнска
сталiнскай наuыянальн а й палiтыкi з адсталай аrрарнай краiны 
у перадавую iндустрыя.ттьна-калrасную рэспублiку, з'яу.11яе1щэ 
неврыступным фарnостам соцыялiзма на заходнiм рубяжы СССР 
з каniталiстычным светам. 

Зараз, ка .11 i у Еу роП'е разрастаецца другая сусветная iмперыя
лiстычная nайна nрацоуныя БССР я111чэ бnльш ал:чуваюць сваю 
адказна сць у с~ рапе узмацнення абароназдольнасцi i ваеннай 
иаrутнасцi нашай кра : ны. 

Працоуныя БССР разам з працоунымi усяrо Сове.ш<ага Саюз~ 
па першаму заю1i1<у партыi, урала i В51лiкаrй _Стал1на. груд~ь:~.1_~ 
сваiмi гатовы абараняць недатыкадьнасць rранщ нашаи вялшаи 
·СОцыялiстычнай радзiмы. 



ЗМЕСТ 

Прадмоnа да другоrа выдапня. 

СССР-кµаiна пераыогшаrа соцыялfзма 

РоС!(Вiт БССР-рэзул ьтат ажыццяулення ленiнска-сталiнскай нацыяналь-
на й п ал lтыкi • 

Грамадзя нам БССР эабяслеча11а пра ва на лрацу 

Грамадз>111 е БССР маюuь npaoa нJ ад11а•1ынак 

матэрыяльнае забесnячэuне 'J стар асцl, у оыладку хваробы страты 
nрацаздольнасцl 

Роск оfт культуры беларускага народа. 11ацыя нальнай na форме, соцыя-
;1i сты •11 1ай ла зместу 

Жанчыне лрадастаулены роуныя правы з муж11ынай 

Бесnераnьшна ра сце матэрыяльны узрооень лрацоуных. 

БС<.:Р-непрыступны фарпосr вялl кага Совецкаrа Саюза 

НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ 
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