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Веларускай совецкай соцыяліетычнай 
рэспубліцы споўнілася 20 год. Гэта 
гадавіна з'яўляецца вялікім святам 
шчаслівага беларускага народа, пкі 
пад кіраўніцтвам і пры непасрэдным 
удзеле геніялькых стратэгаў вялікай 
'Кастрычніцкай соцыялістычнай рэво-
люцыі—Леніна і Сталіна—атрымаў сваю 
дзяржаўнасць, стварыў фарпост соцы-
ялізма на рубяжы Совецкага Саюза. 

Вялікі Кастрычнік вызваліў прыгне-
чаныя народы Беларусі ад капіталіс-
таў і памешчыкаў, ад царскіх сатра-
паў і адкрыў шырокі шлях працоўным 
масам Беларусі да з'яючых вяршын 
соцыялізма. 

Комуністычная партия, Ленін і 
Сталін, іх верныя еаратнікі т.т. Ежоў, 
Л. КагановіЧі Орджонікідзе, Фрунзе, 
Мяснікоў, згуртоўвалі сілы рэволюцыі 
і забяспечылі перамогу. 

Вялікі рускі народ аказаў брацкую 
дапамсугу беларускаму народу ў цяж-
кія годы нямецкай і польскай авупа-
цыі. 3 іх дапамогай %бнаглеўшыя зах-
ватчыкі былі раМты і прагнаны з на-
шай зямлі. 

Магутнасць народаў Совецкага Саю-
за—у іх непахісным адзінстве і згур-
таванасці пад сцягам Леніна—Сталіна. 
Гэтую ісціну народы Совецкай Белару-
сі зразумелі яшчэ ў пачатку стварэя-
ня рэспублікі. Першы Усебеларускі 
з'езд советаў у сваёй дэкларацыі аб-
вясціў: «Ра^чыя і ояляне Веларусі.. 
сазнаіоць, што яны з'яўляюцца адным 
3 атрадаў вялікай пролетарскай арміі, 
што без цеснага саюза з рабочымі і 
сялянамі ўсіх совецкіх краін ім не 
скончыць будаўніцтва новага евабод-
нага жыцця, не завяршыць начатых 
соцыялістычных перабудоў».... 

Беларусь у мінулым была царскай 
калоніяй, у яксій нават назва «Белорус-
сия» вытраўлялася каленым жалезам. 
Прьмысловаспь внла жалкае існаванне, 
У ёй налічвалася толькі 680 дробных, 
поўсаматужных прадпрыемстваў з 13 
тыс. рабочых. Рабочы день цягнуўся 
15 гадзін, надзвычайна нізкая зара<5от-
ная плата—вось удзол галоднага існа-
вання рабочых дарэволюцыйнай Бела-
русі. 

Мачахай была зямля для беларуска-
га сялянства. Лебяда ды мякіна бы.та 
яго ежай. Князі, графы Гогенлое, Віт-
генштэйн, Патоцюія і ійш. магнаты! ўла-
далі амаль усёй зямлёй, пакінуўшы 
жалкія пяскі працоўнаму сялянству. 
СяляіНіСтва шуклла «вы'ратаваиня» ў 
іншых краях. 

Царызм, памешчыкі, капіталісты ду-
Шылі культуру народных мае, не да-
валі ім свабодна развівацца. 

Песні аб шчасці, песні аб гарачай 
любві і аддана<;ці да «ваёй радзімы, 
да тварца новага радаснага жыцця та-
варыша Сталіна спявае шчаслівы бела-
рускі народ. Пад сонцам Сталінскай 
Кансгытуцыі Беларусь ператварылася 
ў квітнеючую індустрыяльна-калгасную 
рэспубліку. 

Стаханаўскі рух забяспечыў высокі 
ўзровень вытворчасці працы, далейшы 
рост матэрыяльнага добрабыту працоў-
ных мае. 

У нашай сельскай гаспадарцы адбы-
лйся гіганцкія зрухі. Замест сахі і 
драўляных барон на нашых калгасных 
палях працуюць трактары і камбайны. 

Весела і ваможна жывуць калгаснікі 
ордэнаноснай Веларусі. 

Расце ооцыялістычная асулыгура. Дзе. 
сятжа вышэйшъЕх школ, тахнікумаў, 
ра;бфакаў, у яісіх навіУічаеода Іб тыс. 
етуйсзнтаў, куаощ. кадры ооівецкай ін-
тэлігонцыі. 

У БССР ёсць 7071 школа. На народ, 
ную аювету траііііцйд- штотч)д conn 
мільёнаў рублёў. Усеагульнае а^вяз-. 
ковав навучаняв гфамадаян поўнасцю 
ажыццяўлена на тэрыторыі нашей рэ<>-
ітуібіліт. 

Ус яго гэтага дасягцулі народы на-
шай рэісігуібліікі Ў вьпгіюу ажыццяўлен-
ня ленінізка-сталінсвай нацыянальнаіі 
палітыюі, у выяіку той дагаалюгі, якую 
аказаў нам вялікі руюжі шірол паропыя 
большэвікоў, наш праваідыр, наютаўнік 
і друг—таварыш С т ^ н . 

Подлыя трацмісйка-біуісарьгнскіія вы-
радкі, нацдэмы ўсіх маісцей, імкнулі'ся 
ада<5раць у нас шчасліівав жыцце. Гэ-
тыя здраднМ радзімы хацелі прадащк 
наш народ польсжам і г»рмансжш фа-
шыстам, надзеад ярмо капіталіістьгчна-
га рабства. Лле яны прал^чьшся. На-
роды Совеіасай Беларусі пры дтшоае 
слаўнай большэвацкай разведка—НИВД 
раэграмілі асііныя гнтоды контррэво-
лющьй. 

Беларуси! народ, згуіртаваўапыся 
наважол лашай слаўнай неперашжлай 
комуністыч^най партьгі, навакол руля-
пога сусветнай соцьишстычнай рэш-
ЛЮЦЫІ—таварыша Сталі'на, з блісасучы-
кгі перамогама ўстуйае ў новы соцыя-
лістыічмы год. 3 яшгчэ болыаай аавгр-
гіяй І энтушяізімам сваібодны наірод 
ордэнаноснай БССР у даснай дружбе 
3 ВЯЛІКШ еовецкім народам, будае ама-
гацца за пабудову бяюшасавага со-
пыяластьгчнага граімадства. I 

С НОВЫМ Г О Д О М ! Wi-i 

Д р у з ь я ! Мы снова в путь (готовы. 
В п е р е д и выше! Новый год 
Нас приведет к побвдаім новым 
И к новой славе приведет! 
Т Ч ЧІТО мы в год один добудем, 
Д'ругим не сделать в десять ле-т. 

Преграды негг советским лк>дям, 
Большевикам — п р е г р а д а нет! 
Раюти страна, где каждый молод! 
Цвети, советстая земля! 
Сияйте ярче, серп и молот 
И звезды гордые Кремля. 

•Колхозам, фабрикам, заоводам, 
Вееельш швольншсам—привет! 
Друзья, п о д р у г а — с новым годом! 
С'частливых дней! Больших побед! 

Вас. Лебедев-Нумач. 
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