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18 ад тамг назал разорван 
яаіац)іг зкапітадктычнага рабства і 

адкрыласа новая »0а If развІЕЦІ 
чалавеіггва. 

1 на адной шостай w n t i зямді 
ад Чукоцкага мора да Палжай Koj-
ХІДЫ, ад Рртай Высігі на Далёкім 
Усходае і да Кранштата загарэ-
лася вялогак творчык гарэинем на-
ша соцыядістычная краіна, якая 
аі>аібуджав ^ сваіх шно? энттзі-
азк нео&раможнага будаітіугва. 

Рабочыя а кадгасігікі даюць 
влкжтчы шрыклад бяиежпай аз-
Аанасці справе соцыял'ізма. прик-
лад саофаўдяай шжпароднай «аіі-
дараасф » юрыгнечаныш t m -

пдаатуемымі ўсяго свету, якія з лю-
боіію іі надзеяй рвуіша да сцяіга 
совета'^. 

Жалісізігая водя большэвіцкай 
партыі. кіруемая вяліюш Стайшіным 
ператварыла аясталую і жабрац-
кую царовую памешчыдка-каліта-
лістычаую Расі'ю V магутны квіт-
нвюш Саюз Совепкіі Содыяліс-
тйчЕЫХ Рэаттблж. 

18-ю гадавіну мы сустракаем 

Еовыімі аасягненЕямі і п&рамогамі. 

1935 год — го* нараджэкЕЯ ста-

лінсвага с таттта ка і гасЕага жыц-

ня. У гэтьгм голзв заменена кар-

тачная сктама , чорная металур-гія 

пачьшае работаю, рэнтабеіьйа і 

У'жо дала першыя мільёны рубле? илане^)ысты, героі працы, паказаў-

' шыя yaofpH аўладання тэхнікай, 

пе<ратварыўшьгя<;я J магутяы ста-

хана^скі рух. 

Сусветны цэнто навукі і куль-
туры перамянпаецца ў нашу вра-

ііЧ)ыбьпіку, чыгуначны тражпарт 

грузідь да 77 тысяч вагоза^ Т 
суткі. 1 самая радасная, самая вя-
ііікая перамога выраслі людзі, 
міільёны Л'юдзей, таланты якіх 
ззяюць ва У'сіх кутках нашай ра-
дзікы: лётчыБі'. парашутысты. 

РАВЕСНІКУ 
Над Эіімнім рваліся рраіаты. 
Паветра свежыдь пахам ран... 
1 не вятау^ся бооын да хаты — 
Прашыла і^ля баіхьБу стая. 

А ^ хаце плач. Мутнела неба. 
У калысцы плакала даіцё 
Мой менты брацік... Трэба 

т л р б а . . . . 

А маці окойчыіла жыщцо. 

шу-

Разам 3 УС.ІІМ Совецкім Сашам, 
наша Совецкая Беларусь, нры ве-
лізарнай брацкай яапамозе проле-
тарыята ^сяго СССР і аса'бліва 
рускага пролетарыята, пзд KipaJ-
ні ішан ЦБ БІІГб)Б на чале з леп-

ввгтнеючай орсіэнаноснай рэміубді-
кай. рэсптблйкай фа^рьж і завод»?, 
буйнага содыялістычнага земля-
робства, рэшублікай суцэльнай 
исьметнасщ, створана Акадэюя яа-
вук, маеиша 32 навукова даслед-
чых івстытута. 19 вышэйшых на» 
івучальных устаноў, 81 тэхніку*. 
Расце і мацнее наш унівсрсітэт— 
даецілйа Кастрычніцкай рэволю-
цыі, усёбольш ібольш ператвараю 
чыся К вяіучую вышэйшую ваву-
кова-навучальную ўстановг БССР. 

У гэты-ж самы час капіталіетыч-
птым «та-Енша* тав. Гікало стала яыя йрашы корчацца ў суяаргах 

фашысцкага тэро^а. 

Фашызм—^гэта і̂ олад і 

жабрацтва. Фашывм— 

гэта руйваванне куль-

туры. Фашызм — гэта 

вайна, ЯНЫ пытаюцца 

аб'яднаць усе сілы in-

перыялша для нападу 

на Совецкі Саюз. 

Але-ж граніцы на-
шай краіш моцна 
ахоіўіваюцца нашай ма-

' гутнай Чьирвонай армі-
яй. Смерць таму, хтв 
толькі падумае падняцк 
руку на Совеірі Саюв. 
Наша радегаа зматаец-
ца за мір у ІМЯ жыцця 

імільёнаў, й і я будуюць 
І пабудуюць соцыяліам. 

Упзўнена гладзідь' ! 
смела шагае ваша ра-
дзіма Ў будучыню, на-
тхняючы працоўных 
усяго свету на бараць-
бу за иролетаркжую рэ-
волюпдю, на ^абарону 
радашы міжнароднага 
пролетаірыіята. Няхав 
жыве 170-мільённы вя-
1ІКІ народ на чале s 

в а л і ш Оіашыін 


